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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal 

ini tertuang dalam UUD 1945  pasal 31 ayat (1), dimana tiap-tiap warga negara 

berhak untuk mendapatkan pengajaran. Seiring dengan perkembangan ilmi dan 

teknologi yang terus berkembang pesat membawa dampak kemajuan diberbagai 

bidang kehidupan. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan ilmu dan 

teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu 

usaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui 

pendidikan. Sekolah memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar. Pendidikan tersebut 

mempunyai fungsi yang harus diperhatikan. 

Fungsi tersebut dapat dilihat pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 3 yang menyatakan bahwa : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk perkembangan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga demokratis dan bertanggung jawab. 



Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia, sebagai 

suuatu kegiatan yang sadar akan tujuan pendidikan, maka dalam pelaksanaanya 

berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang 

pendidikan semuanya berkaitan dalam suatu sistem pendidikan yang intergral. 

Dalam peningkatan mutu pendidikan menuntut kerja keras berbagai pihak mulai 

dari tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, masyarakat dan pemerentah 

untuk mencapai tujuan ahir yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga 

peserta didik perlu dipersiapkan sejak dini. Perbaikan dalam bidang pendidikan 

terus dilaksanakan oleh pemerintah. Sikap pasif peserta didik dalam proses 

pembelajaran dan sistem pembelajaran yang monoton telah berdampak pada hasil 

belajar siswa. Untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif dan inovatif dari peserta 

didik tidaklah mudah. Fakta yang terjadi adalah guru dianggap sebagai sumber 

belajar yang paling benar. Proses pembelajaran yang telah terjadi memposisikan 

siswa sebagai pendengar ceramah guru. Akibatnya proses belajar mengajar 

cenderung membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. 

Prestasi belajar juga sangat ditentukan oleh materi pelajaran yang diberikan 

oleh guru. Guru yang mempunyai mutu yang baik akan senantiasa memberikan 

pemahaman terhadap peserta didik. Peran guru dalam pemelajaran di sekolah 

 dalam membantu dan mengarahkan peserta didik merupakan tuntunan 

perubahan yang harus dipenuhi oleh guru. Guru yang mempunyai mutu yang baik 

akan senantiasa memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Peran guru dalam 

pembelajaran di sekolah dalam membantu dan mengarahkan peserta didik 



merupakan tuntunan perubahan yang harus dipenuhi oleh guru. Selain itu tugas guru 

yang cukup penting adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan siswanya 

dapat mengetahui dan menguasahi ilmu pengetahuan dengan baik. Salah satu untuk 

meningkatkan keberhasilan pendidikan yaitu dengan menggunakan pembelajaran 

aktif dimana siswa melakukan sebagian besar pekerjaan yang harus dilakukan. 

Siswa menggunakan otak untuk mengeluarkan gagasan, memecahkan masalah dan 

menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif merupakan langkah cepat, 

menyenangkan mendukung dan menarik hati dalam belajar. Untuk mempelajari 

dengan baik, belajar aktif membentuk untuk mendengarkan, melihat, mengajukan 

pertanyaan tentang pelajaran tertentu dan mendiskusikanya yang lain. Malvin 

Silberman (2001 : 9) menyatakan bahwa,  

dalam belajar aktif yang paling penting bagi siswa perlu memecahkan 
masalah sendiri, menemukan contoh-contoh, mencoba ketrampilan. 
Ketrampilan dalam melakukan tugas-tugas yang tergantung pada 
pengetahuan yang telah mereka miliki atau yang akan dicapai. 
Dalam rangka menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dimana siswa dituntut untuk lebih aktif dibanding guru, maka diperlukan perubahan 

sistem tradisional yang berupa metode pasif, menjadi metode pengajaran yang yang 

lebih efektif dan efisien, sehingga mutu pendidikan dapat meningkat. Hisyam Zaini 

(2004 :137) mengatakan bahwa  

alternatif pembelajaran yang dapat memberikan peluang bagi siswa untuk 
berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan dan mengukur sejauh mana 
pemahamanya mengenai pelajaran adalah dengan menggunakan strategi 
Qustions Student Have dengan Jigsaw. Teknik ini merupakan teknik yang 
mudah dilakukan yang dapat dipakai untuk mengetahui kebutuhan dan 
harapan siswa dalam memperoleh partisipasi siswa secara tertulis. 



Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul:  STUDI KOMPARASI STRETEGI QUESTIONS 

STUDENT HAVE DAN JIGSAW PADA PRESTASI BELAJAR IPS 

EKONOMI SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu dibatasi permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

2. Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dimaksud obyek adalah Prestasi Belajar  IPS 

Ekonomi dengan menggunakan Strategi Questions Students Have dan  Strategi 

Jigsaw  

3. Prestasi Belajar  

Prestasi Belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil nilai post test 

setelah penggunaan pembelajaran Strategi Questions Students Have dan Strategi 

Jigsaw 

 

C. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut  “Apakah ada perbedaan  Prestasi Belajar IPS Ekonomi siswa kelas VIII 



SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang menggunakan Strategi Question Student 

have dengan Strategi Jigsaw” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar IPS 

Ekonomi yang menggunakan strategi Questions Students Have dengan Strategi 

Jigsaw terhadap Prestasi Belajar IPS Ekonomi pada siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Siswa  

Sebagai sumbangan informasi dalam proses pembelajaran IPS ekonomi 

menggunakan Strategi Questions Students Have dan Strategi Jigsaw yang dapat 

diterapkan di sekolah.  

2. Bagi Guru 

Sebagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman guru IPS Ekonomi 

dalam menggunakan Strategi belajar di sekolah yang lebih efektif dan sebagai 

bahan masukan agar guru dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat 

sehingga Prestasi Belajar Ekonomi dapat tercapai dengan maksimal. 



3. Bagi Sekolah 

Dengan adanya metode-metode pembelajaran yang baik maka dapat 

mewujudkan siswa yang cerdas dan berprestasi. 

 

F. Sistematika Laporan Penelitian  

Dalam hal ini penelitian akan menggambarkan sedikit tentang materi yang 

akan diteliti: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam landasan teori ini diuraikan tentang pengertian prestasi belajar IPS 

Ekonomi, pengertian strategi pembelajaran, filosofi strategi pembelajaran, ruang 

lingkup mata pelajaran IPS, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

Bab III METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, 

sampling, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi tempat penelitian, deskripsi 

data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan dan saran 


