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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Efektivitas Pembelajaran 

a. Pengertian Efetivitas 

Efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal 

tersebut sesuai dengan pengertian efetivitas menurut Moore 

D.Kenneth Dalam Moh Syarif (2015:1) efektivitas suatu ukuran 

yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan 

waktu) telah tercapai, atau makn besar presentase target yang 

dicapai, makin tinggi efektivitasnya. 

Pada kegiatan mengajar terkandung kemampuan 

menganalisis kebtuhan siswa, mengambil putusan apa yang harus 

dilakukan , merancang pembelajaran yang efektif dan efisien, 

mengaktifkan siswa melalui motifasi eksrinstik dan ntrinsik, 

mengevaluasi hasil belajar, serta merevisi pembelajaran berikutnya 

agar lebih efektif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas merupakan suatu ukuran ang menyatakan seberapa jauh 

target (kuantias, kualitas dan waktu) yang telah tercapai oleh 

manajmen,yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih 

dahulu. Hal ini dapat di padankan dalam pembelajaran seberapa 

jauh tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai 

dengan capaian kuantitas, kualitas dan waktu. Dalam konteks 

kegiatan pembelajaran perlu dipertimbangkan efektivitas artinya 

sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai 

harapan. 
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b. Ciri-ciri Efektivitas 

Menurut Harry Firman (1987) menyatakan bahwa 

keefektifan program pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan 

instruksional yang telah ditentukan 

2) Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan 

siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan 

instruksional 

3) Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar 

mengajar. 

 Berdasarkan ciri program pembelajaran efektif seperti yang 

digambarkan diatas, keefektifan program pembelajaran tidak hanya 

ditinjau dari segi tingkat prestasi belajar saja, melainkan harus pula 

ditinjau dari segi proses dan sarana penunjang. 

c. Kriteria efektivitas 

 Menurut Susanto (2007) menerangkan bahwa efektivitas 

metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. 

Keefektifan dapat diukur dengan melihat minat siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran. Jika siswa tidak berminat untuk 

mempelajari sesuatu, maka tidak dapat diharapkan ia akan berhasil 

dengan baik dalam mempelajari materi pelajaran. Sebaliknya, jika 

siswa belajar sesuai dengan minatnya, maka dapat diharapkan 

hasilnya akan lebih baik. 

 Efektifitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang 

berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses 

pembelajaran. Kriteria keefektifan dalam penelitian ini mengacu 

pada : 
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1) Ketuntasan belajar, pembelajaran dapat dikatakan tuntas 

apabila sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah siswa telah 

memperoleh nilai = 60 dalam peningkatan hasil belajar. 

2) Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil 

belajar siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman 

awal dengan pemahaman setelah pembelajaran (gain yang 

signifikan). 

3) Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan 

minat dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa 

menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dan 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Serta siswa belajar 

dalam keadaan yang menyenangkan 

Jadi ketuntasan belajar diartikan sebagai pendekatan dalam 

pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik dalam 

menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi, kompetensi 

dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Ketuntasan belajar dapat 

dilihat secara perorangan maupun kelompok. 

2. Model Pembelajaran 

a. Pengertian model pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan rencana yang digunakan 

oleh guru sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran. dalam 

memperdalam pengertian model pembelajaran, berikut pengertian 

model pembelajaran menurut ahli: 

1) Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan fungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merancang 

dan melaksanakan akivitas belajar mengajar (Udin Saripudin 

Winataputra,1997:78). 
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2) Agus Suprijono (2012: 46) mengemukakan bahwa, 

“pengertian model pembelajaran ialah pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas 

maupun tutorial”. Definisi tersebut berarti bahwa model 

pembelajaran merupakan pola yang digunakan guru sebagai 

pedoman dalam merencanakan serta melaksanakan 

pembelajran didalam kelas. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran dikembangkan dari adanya perbedaan 

karakteristik siswa yang bervariasi. Karena siswa memiliki 

berbagai karakteristik kepribadian, kebiasaan, dan cara belajar 

yang bervariasi antara individu satu dengan yang lain. Maka 

model pembelajaran tidak terpaku hanya pada model tertentu.  

b. Jenis-jenis model pembelajaran 

Proses pembelajaran dibutuhkan model pembelajaran yang 

bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan 

model pembelajaran yang tepat akan mempermudah mencapai 

tujuan belajar tersebut. Ada beberapa model pembelajaran yang 

dapat digunakan agar tujuan dari pembelajaran tersebut dapat 

tercapai, Suprijono (2013: 46-68) memaparkan beberapa model 

pembelajaran yang dijabarkan sebagai berikut: 

1) Model pembelajaran kooperatif 

Model Pembelajaran Kooperatif merupakan model 

pengajaran dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan 

tugas kelompok, setiap anggota saling kerjasama dan 

membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. 

2) Model pembelajaran berbasis masalah 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan 

berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan 
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konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan 

untyuk mengahadapi segala sesuatu yang baru dan 

kompleksitasnya ada. Pembelajaran berbasis masalah siswa 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran serta didorong untuk 

menemukan pemecahan masalah dan solusi dari suatu masalah 

yang diberikan guru. Oleh karena itu, model pembelajaran 

berbasis masalah dapat memotivasi siswa dalam memcahkan 

masalah, mengembangkan kemampuan menganalisis, 

pengelolaan informasi, serta membantu siswa dalam 

penguasaan pengetahuan yang telah disusun dengan baik. 

3) Model pembelajaran langsung 

Pembelajaran langsung merupakan gaya mengajar dimana 

guru terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran kepada 

peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada 

seluruh kelas. Pembelajaran ini menekankan belajar sebagai 

perubahan tingkah laku. Pendekatan dalam model 

pembelajaran ini adalah modeling yang berarti 

mendemostrasikan suatu prosedur kepada peserta didik. Dalam 

model pembelajaran ini siswa hanya perlu mengingat 

informasi yang disampaikan atau perilaku yang telah 

dicontohkan oleh guru kemudian siswa menirukan. Oleh sebab 

itu, pembelajaran langsung memang dipergunakan dalam 

penguasaan pengetahuan yang telah disusun dengan baik serta 

penguasaan keterampilan. 

4) Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

Model Missouri Mathematics Project ( MMP ) merupakan 

suatu program yang di desain untuk membantu guru dalam hal 

efektivitas penggunaan latihan – latihan agar siswa mencapai 

peningkatan yang luar biasa. Latihan – latihan yang dimaksud 

yaitu lembar tugas proyek, dimana pada saat kegiatan belajar 

mengajar guru memberikan tugas proyek kepada siswa agar 
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siswa dapat mengerjakan soal – soal tersebut dengan tujuan 

untuk membantu siswa agar lebih mudah memahami materi 

yang dijelaskan oleh Guru. 

3. Model Jigsaw 

a. Pengertian model jigsaw 

Model pembelajaran jigsaw adalah sebuah model 

pembelajaran kooperatif yang menitik kepada kerja kelompok 

siawa dalam bentuk kelompok kecil, Menurut Arends, 1997  dalam 

bukunya Yamin,2013  mengatakan bahwa  pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif 

yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang 

bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan 

mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam 

kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

merupakan model pembelajaran kooperatif di mana peserta didik 

belajar dan berkelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara 

heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan 

bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang 

harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota 

kelompok yang lain. 

b. Ciri-ciri model pembelajaran jigsaw 

Menurut Sugiyanto, dkk (2014) Ciri-ciri dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dinyatakan antara lain bahwa : 

1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajarnya. 

2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi, sedang dan  

3) Bilamana mungkin, anggota kelompok, berasal dari ras, 

budaya, suku, jenis kelaminyang berbeda-beda. 

4) Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok ketimbang 

kepada individu. 
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c. Langkah-langkah pembelajaran model jigsaw 

Menurut Yamin, 2013 langkah-langkah dalam penerapan 

teknik jigsaw adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajar membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok, 

dengan setiap kelompok terdiri 4-6 peserta didik dengan 

kemampuan yang berbeda. Kelompok ini disebut kelompok 

asal. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan 

dengan jumlah bagian materi serta didikan yang akan dipelajari 

pesera didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Dalam tipe jigsaw ini, setiap peserta didik diberi tugas 

mempelajari salah satu bagian meteri pembelajaran tersebut. 

Semua pesera didik dengan materi pembelajaran yang sama 

belajar sama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli 

(Counterpart Group). Dalam kelompok ahli, peserta didik 

mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, serta 

menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada 

temannya jika kembali ke kelompok asal. Kelompok asal ini 

oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji). Misal 

suatu kelas dengan jumlah 40 peserta didik dan materi 

pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan tujuan 

pembelajarannya terdiri dari 5 bagian materi pembelajaran, 

maka dari 40 peserta didik akan terdapat 5 kelompok ahli yang 

beranggotakan 8 peserta didik dan 8 kelompok asal yang terdiri 

dari 5 peserta didik. Setiap anggota kelompok ahli akan 

kembali ke kelompok asal memberikan informasi yang telah 

diperoleh atau dipelajari daalm kelompok ahli. Pembelajar 

memfasilitasi diskusi kelompok baik yang ada pada kelompok 

ahli maupun kelompok asal. 

2) Setelah peserta didik berdiskusi dalam kelompok ahli maupun 

kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-
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masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu 

kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah 

dilakukan agar pembelajar dapat menyampaikan persepsi pada 

materi pembelajaran yang telah didiskusikan. 

3) Pembelajar memberikan kuis untuk peserta didik secara 

individual 

4) Pembelajar memberikan penghargaan pada kelompok melalui 

skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan 

hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. 

5) Materi sebaiknya secara alami dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian materi pembelajaran. 

6) Perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan jigsaw untuk 

belajar materi baru maka perlu dipersiapkan suatu tuntunan dan 

isi materi yang runtut serta cukup sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

d. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran jigsaw 

1) Kelebihan pembelajaran tipe jigsaw 

a) Lebih mudah menemukan dan memakai konsep-konsep 

yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan 

masalah-masalah tersebut dengan teman-temanya. 

b) Melalui diskusi akan terjadi komunikasi karena siswa saling 

berbagi ide atau pendapat. 

c) Melalui diskusi akan terjadi elaborasi kognitif yang 

baik,sehingga meningkatkan daya nalar, keterlibatan siswa 

dalam situasi pembelajaran memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. 

d) Dengan model pembelajaran tipe jigsaw akan membantu 

mereka untuk meaksanakan kurikulum atau kegiatan belajar 

mengajar secara efisien dan efektif. 

e) Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa tehadap 

pembelajaranya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. 
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f) Siswa tidak hanya mempelajari materi yang di berikan dan 

tetapi mereka harus siap memberikan dan mengajarkan 

materi tersebut pada anggota kelompok yang 

lain.meningkatkan kerja sama kooperatif untuk mempelajari 

materi ang di tugaskan. 

2) Kekurangan model pembelajaran jigsaw 

a) Prinsip utama pembelajaran ini adalah peer teaching 

pembelajaran oleh teman sendiri, ini akan menjdi kendala, 

karena perbedaan persepsi memahami konsep yang akan 

didiskusikan bersama siswa lain. 

b) Tidak semua siswa mempunyai percaya diri dalam 

berdiskusi menyampaikan materi kepada temanya. 

c) Butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang 

sebelum model pembelajaran ini di tetapkan. 

d) Data siswa tentang nilai, kepribadian, perhatian siswa harus 

sedah dimiliki oleh guru, dan butuh waktu yang sangat lama 

untuk mengenali tipe masing-masing siswa. 

e) Model pembelajaran ini sulit diterapkan pada kelas yang 

memiliki siswa banyak(>40). 

4. Pembelajaran 

a. Pengertian pembelajaran 

Pembelajaran adalah merupakan proses yang diperlukan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan untuk diterapkan kepada 

siswa.Pembelajaran menurut Lefrancois dalam bukunya Yamin, 

2013 merupakan persiapan kejadian-kejadian eksternal dalam suatu 

situasi belajar dalam rangka memudahkan pemelajar belajar, 

menyimpan (kekuatan mengingat informasi), atau mentranfer 

pengetahuan dan keterampilan. 

Didi Supriadie (2012 : 9) Pembelajaran atau intruksional 

adalah suatu konsepsi dari dua dimensi kegiatan (belajar dan 
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mengajar) yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta 

diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah 

kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. 

Persoalannya adalah bagaimana agar peserta didik melakukan 

kegiatan belajar secara optimal, sehingga dapat mencapai tujuan 

dan menguasai kompetensi. Konsep pembelajaran (Syaiful Sagala 

2005 : 9) dalam suatu proses dimana lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinan ia turut serta dalam tingkah 

laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan 

respons terhadap situasi tertentu. 

b. Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan 

perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi 

siswa stelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau 

deskripsi yang spesifik. Yang menarik untuk di garis bawahi yaitu 

dari pemikiran Kemp dan David E. Kapel bahwa perumusan tujuan 

pembelajaran harus diwujutkan dalam bentuk tetulis. Hal ini 

mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran 

seyogyanya harus dibuat secara tertulis (written plan) Upaya 

merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat 

tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Nana syaodih sukmadinata 

(2002) mengidentifikasi 4 (empat) manfaat dari tujuan 

pembelajaran, yaitu 

1) Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan 

belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat 

melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. 

2) Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. 
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3) Membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar 

dan media pembelajaran. 

4) Memudahkan guru mengadakan penilaian. 

c. Komponen-komponen yang mempengaruhi kualitas pembelajaran 

Menurut Yamin (2013), dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran, maka kita harus memperhatikan beberapa komponen 

yang mempengaruhi pembelajaran, komponen-komponen tersebut, 

adalah sebagai berikut: 

1) Peserta didik, meliputi lingkungan/lingkungan sosial ekonomi, 

budaya dan geografis, intelegensi, kepribadian, bakat dan 

minat. 

2) Pembelajar, meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman 

kerja, beban mengajar, kondisi ekonomi, motivasi kerja, 

komitmen terhadap tugas, disiplin dan kreatif. 

3) Kurikulum, menurut Hamid (2012) kurikulum meliputi 

seperangkat kegiatan pembelajaran, filosofi tujuan seluruh 

mata pelajaran, pengalaman yang digali dari aktivitas di dalam 

kelas, luar kelas, dan pada kehidupan masyarakat yang luas. 

4) Sarana dan prasarana pendidikan, meliputi alat peraga/alat 

praktik, laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, ruang 

bimbingan konseling , ruang UKS dan ruang serba guna. 

5) Pengelolaan sekolah, meliputi pengelolaan kelas, pengelolaan 

pembelajar, pengelolaan peserta didik, sarana dan prasarana, 

peningkatan tata tertib/disiplin, dan kepemimpinan 

6) Pengelolaan proses pembelajar, meliputi penampilan 

pembelajar, penguasaan materi/kurikulum, penggunaan metode 

atau strategi pembelajaran, dan pemanfaatan fasilitas 

pembelajaran. 

7) Pengelolaan dana, meliputi perencanaan anggran (RAPBS), 

sumber dana, penggunaan dana, laporan dan pengawasan. 
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8) Monitoring dan evaluasi, meliputi Kepala Sekolah sebagai 

supervisor di sekolahnya, pengawas sekolah dan komite 

sekolah sebagai supervisor. 

9) Kemitraan. Meliputi hubungan sekolah dengan instansi 

pemerintah, hubungan dengan dunia usaha dan tokoh 

masyarakat, dan lembaga pendidikan lainnya. 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian IPS 

Pada dasarnya pembelajaran IPS adalah untuk mendidik 

dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampan dan 

lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tingggi. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bagian dari 

kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang 

ilm-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya. Menurut Charles R. Keller dalam Sapriya 

(2006:6) mengartikan bahwa ilmu pengetahuan sosial sebagai 

suatu paduan dari pada sejumlah ilmu-0ilmu sosial dan ilmu 

lainnya yang tidak terikat oleh ketentuan disiplin/struktur ilmu 

tertentu melainkan bertautan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan 

yang berencana dan sistematis untuk kepentingan program 

pengajaran sekolah dengan tujuan memperbaiki, mengembangkan 

dan memajukan hubungan-hubungan kemanusiaan 

kemasyarakatan. 

b. Tujuan IPS di Indonesia 

Tujuan IPS dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah bahwa mata 

pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan : 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 
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2) Memiliki kemampuan dasar berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetensi dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

c. Konsep IPS di Indonesia 

Konsep IPS di Indonesia menurut Solihatin, 2007 adalah sebagai 

berikut: 

1) Interaksi 

2) Saling ketergantungan 

3) Kesinambungan dan perubahan (Continuity and Change) 

4) Keragaman/kesamaan/perbedaan 

5) Konflik dan consensus 

6) Pola (Pattern) 

7) Tempat (Lokasi) 

8) Kekuasaan (Power) 

9) Nilai Kepercayaan 

10) Keadilan dan Pemerataan 

11) Kelangkaan (Scarcity) 

12) Kekhususan (Specialization) 

13) Budaya (Culture) 

14) Nasionalisme 

6. Mata Pencaharian Penduduk 

a. Istilah mata pencaharian pendudk 

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok 

penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala 

aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya 

alam. 
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Pola kegiatan ekonomi penduduk yang tercermin dalam 

bentuk mata pencaharian, dari waktu ke waktu selalu mengalami 

perubahan sesuai dengan kemajuan jaman. Perbedaan sumber daya 

alam yang terdapat di masing-masing daerah dan kemampuan 

penduduk yang berlainan menyebabkan perbedaan kegiatan 

ekonomi penduduk antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. 

Indonesia adalah salah satu negara yang dilintasi garis 

khatulistiwa dan berada diantara benua Asian dan Australia serta 

Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia juga merupakan 

negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki luas 

daratan 1.922.570 km² sedangkan luar perairannya 3.257.483 km². 

Dari luas daratan dan luas wilayah perairan tersebut maka mata 

pencaharian penduduk Indonesia pun beragam. Ada yang bermata 

pencaharian pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, dan 

ada pula yang bermata pencaharian sebagai pekerja kantoran 

seperti di kota-kota besar di Indonesia. 

b. Macam-macam mata pencaharian penduduk 

1) Mata Pencaharian Penduduk di Bidang Pertanian 

Pertanian dalam arti luas meliputi bidang pertanian, 

perkebunan, peikanan, peternakan dan kehutanan. Pertanian 

merupakan bentuk mata pencaharian tertua yang dimiliki 

bangsa Indonesia, karena masih banyak penduduk yang 

mengandalkan kehidupannya melalui pertanian, Indonesia 

sering mendapat sebutan sebagai negara agraris. 

a) Pertanian 

Bentuk-bentuk pertanian yang diusahakan penduduk 

Indonesia meliputi kegiatan berikut : berladang , 

bertegalan, bersawah. 

b) Perkebunan 

Perkebunan adalah usaha penanaman tumbuh-

tumbuhan yang menghasilkan bahan mentah. Terdapat  dua 
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macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan 

perkebunan besar. 

c) Perikanan 

Perikanan adalah usaha pemeliharaan, 

pembudidayaan, dan penangkapan ikan. Perikanan dapat 

dibedakan menjadi dua , yaitu perikanan laut dan perikanan 

darat. Perikanan laut mengusahakan penagkapan ikan di 

pesisir pantai dan ditengah laut. Perikanan darat dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu perikanan air tawar dan 

perikanan air payau (peikanan tambak). 

d) Peternakan 

Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan 

pembiakan hewan ternak. Peternakan digolongkan menjadi 

peternakan hewan besar,kecil, dan unggas. 

e) Kehutanan 

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-

pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan 

hidup alam hayati beserta lingkungannya. Contoh jenis 

hutan yang behasil dibudidayakan dam dimanfaatkan antara 

lain kayu jati , kamper, meranti, damar, bambu, rotan, pinus 

, kayu putih, dan lain-lain. Dan ,asih banyak lagi jenis 

pencaharian penduduk dibidang pertanian. 

2) Mata Pencaharian Penduduk di Bidang Non Pertanian 

Adapun bidang non pertanian meliputi perdagangan , 

pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan jasa. 

a) Perdagangan 

perdagangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan 

kegiatan menjual dan membeli barang untuk memperoleh 

keuntungan. Perdagangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 

: perdagangan besar, perdagangan sedang/ menengah, dan 

perdagangan kecil. 
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b) Pertambangan 

Pertambangan adalah usaha mengambil mineral mineral 

yang bermanfaat yang ada di dalam bumi untuk 

kesejahteraan manusia. Eksplorasi adalah kegiatan 

penyelidikan yang dilakukan untuk mengetahui letak 

mineral dalam lapisan bumi, mengetahui jumlah dan mutu 

suatu minerak, serta memperkirakan persyaratan dalam 

mengambilnya. Eksploitasi adalah kegiatan penambangan 

bahan galian dari tempatnya dan usaha 

pengolahannya.Barang barang tambang dikelompokan 

menjadi lima, yaitu : 

i. Bahan tambang energi migas, yaitu minyak dan gas 

bumi. 

ii. Bahan tambang energi non migas, seperti batu bara dan 

gambut. 

iii. Bahan tambang mineral logam, seperti timah 

putih,bauksit, nikel, tembaga, besi, dll. 

iv. Batuan , seperti intan, batu gamping, kaolin, pasir 

kuansa, marmer, lempung, dan sebagainya. 

c) Perindustrian 

Industri adalah usaha pengelolaan bahan mentah 

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi menggunakan 

sarana dan peralatan. Berdasarkan besar modal, peralatan 

yang digunakan, dan jumlah tenaganya, indusri dapat 

digolongkan kedalam 4 macam, yaitu : indusri rumah 

tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. 

d) Pariwisata 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dam daya tarik 

wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. 
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Manfaat pariwisata bagi pemerintah, rakyat, dan 

kepentingan pelestarian lingkungan : 

i. Pariwisata menambah pemasukan devisa negara dan 

kesejahteraan rakyat. 

ii. Semakin terbuka lapangan kerja, khususnya bidang 

pelayanan. 

iii. Semakin dikenal kebudayaan Indonesia. 

iv. Ikut melestarikan keseimbangan lingkungan hidup. 

v. Terpeliharanya kelestarian lingkungan budaya. 

e) Jasa 

Jasa adalah suatau perbuatan, keinginan, atau usaha 

yang dilakukan dengan baik sehingga berguna bagi orang 

lain. Contoh : bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, 

keamanan,pengiriman barang, perawatan kecantikan, 

penitipan barang umum.Transportasi adalah proses 

penganglutan orang atau barang dari satu tempat ke tempat 

lain. Komunikasi adalah proses menghubungkan atau 

menyampaikan berita. Jenis jenis kegiatan sektor 

transportasi dan komunikasi yang ada di Indonesia adalah : 

perhubungan darat, perhubungan air, perhubungan udara, 

telekomunikasi. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang cenderung berkaiatan dengan judul yang diteliti. Adapun 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian: 

a. Dini Setianingrum (2012) yang berjudul”Penggunaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Tegalsari 08 

Tegal”. Penelitian ini bertjuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran 

siswa kelas V SD Negeri 08 Kota Tegal pada mata pelajaran IPA 
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materi pokok bumi dan alam semesta.Aktivitas belajar siswa dari 

seluruh aspek mengalami peningkatan sebesar 6,87. Prsentase 

aktivitas belajar siswa pada siklus 1 sebesar 74,60 kemudian 

meningkat menjadi 81,47 pada siklus 2. 

b. Penelitian oleh Yuli Siti Masfuah (2014) hasil penelitian tentang 

Penerapan Strategi Jigsaw Berbasis Problem Solving Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah Matematika (PTK 

Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Teras Tahun Ajaran 2013/2014 

menunjukkan bahwa: 1) kemampuan memahami masalah sebelum 

tindakan 56,25% dan setelah tindakan 100%, 2) kemampuan 

merencanakan pemecahan masalah sebelum tindakan 50% dan setelah 

tindakan 93,5%, 3) kemampuan melaksanakan pemecahan masalah 

sebelum tindakan 25% dan setelah tindakan 90,32%, 4) kemampuan 

melakukan pengecekan sebelum tindakan 25% dan setelah tindakan 

90,32%.  

c. Penelitian oleh Siti Rokhani  (2013) hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode Jigsaw dapat meningkatkan 

hasil belajar PKn  pada kelas V SDN 01 Doplang yaitu terbukti 

dengan rata-rata prestasi belajar PKn yang dicapai siswa pra tindakan 

66,03 dengan ketuntasan 48,38%, pada siklus 1 meningkat menjadi 

77,09 dengan ketuntasan 77,85% dan siklus II terjadi peningkatan 

secara signifikan yaitu 82,67 dengan ketuntasan 93,52%. 

 Hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

strategi jigsaw. Aspek yang membedakan pada penelitian terdahulu 

terletak pada tujuan yang ingin dicapai pada penelitian serta jenis 

penelitiannya. Pada penelitian Dini Setianingrum bertjuan untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran siswa kelas V SD Negeri 08 Kota 

Tegal pada mata pelajaran IPA materi pokok bumi dan alam semesta. 

Pada penelitian Yuli Siti Masfuah untuk meningkatkan kemampuan 
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memecahkan masalah matematika kelas VII SMP Negeri 1 Teras jenis 

penelitian PTK dan penelitian dari Siti Rokhani bertujuan untuk 

peningkatan hasil belajar PKn dengan metode jigsaw pada kelas V 

Semester 1 jenis penelitian PTK, sedangkan penelitian yang saya 

lakukan bertujuan untuk mencapai efektivitas tujuan pembelajaran 

pada materi pranata sosial dalam masyarakat dengan jenis penelitian 

kuantitatif yaitu eksperimen, jadi penelitian yang saya lakukan belum 

ada penelitian yang serupa atau sebelumnya. 

 

C. Kerangka Penelitian 

Sekolah SMP Negeri 1 Klego merupakan salah satu sekolah di 

Kabupaten Boyolali. Guru di sekolah tersebut didominasi oleh guru yang 

pada saat mengajar menggunakan strategi konvensional (ceramah). 

Pembelajaran konvensional di nilai kurang efektif jika digunakan di kelas 

pada saat guru menyampaikan materi pelajaran karena peserta didik hanya 

menerima materi pelajaran saja sehingga pesera didik kurang aktif 

bertanya dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Strategi 

pembelajaran bertujuan agar peserta didik menjadi aktif, kreatif dan 

termotivasi dalam menerima materi pelajaran. Apabila peserta didik 

mampu memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru maka 

tujuan pembelajaran yang diinginkan akan tercapai secara maksimal. 

Pesera didik SMP Negeri 1 Klego Boyolali kelas VII dalam 

mengikuti proses pembelajaran cenderung kurang aktif, sehingga dalam 

proses pembelajarannya guru harus menggunakan strategi pembelajaran 

yang dapat membuat peserta didik menjadi aktif agar tujuan pembelajaran 

yang diinginkan dapat tercapai. Strategi jigsaw merupakan salah satu 

strategi pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok oleh peserta 

didik sehingga akan membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam 

melakukan proses pembelajaran. 
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Penelitian yang akan dilakukan difokuskan terhadap peserta didik 

kelas VII SMP N 1 Klego Boyolali. Subyek penelitian yang dipilih adalah 

siswa dan siswi kelas VII. Kerangka penelitian yang akan digunakan oleh 

peneliti pada gambar 1.1. dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan hasil uraian gambar 1.1. kerangka penelitian, maka 

peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut: 

Ha: Strategi pembelajaran jigsaw dapat digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPS materi mata pencaharian 

penduduk kelas VII SMP Negeri1 Klego. 

Ho: Strategi jigsaw tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran dan tidak 

efektif pada pembelajaran IPS materi mata pencaharian pebduduk kelas 

VII SMP Negeri1 Klego. 

SMP Negeri 1 

Klego 

Peserta Didik 

Proses 

Pembelajaran 

Pre Test Validitas  

ModelJigsaw 

Post Test 

Strategi 

Ceramah 

Analisis Data 

Pencapaian 

Tujuan 

Pembelajaran 
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Hipotesis di atas menunjukkan bahwa Ha terdapat pengaruh yang 

positif dan terdapat hubungan antara Variabel X dan variabel Y. Strategi 

jigsaw dapat meningkatkan pembelajaran dan efektif pada pembelajarn 

IPS materi mata pencaharian pendudu kelas VII SMP Negeri 1 Klego. 

Sedangkan Ho kemungkinan besar ditolak, maka kesimpulannya bahwa 

tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y sehingga strategi 

jigsaw tidak dapat meningkatkan pembelajaran tidak efektif pada 

pembelajarn IPS materi mata pencaharian penduduk kelas VII SMP 

Negeri 1 Klego. 

 


