
 i 

PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR SISWA ANTARA PENGGUNAAN 

METODE GROUP INVESTIGATION DAN METODE JIGSAW PADA MATA 

PELAJARAN EKONOMI SMP NEGERI 1 BOYOLALI (RSBI) TAHUN 

AJARAN 2009/2010 

 

 

SKRIPSI 

 

Untuk Memenuhi Persyaratan  

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1  

Program Studi Pendidikan Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

DWI YUSTINA FITRIANINGRUM 

A210060174 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2010 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan 

suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, sikap sosial dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara (Sisdiknas dalam Jumali, dkk, 2004: 21). Proses pendidikan 

yang diselenggarakan secara formal di sekolah dimulai dari pendidikan formal 

yang paling dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT) tidak lepas dari kegiatan 

belajar yang merupakan salah satu kegiatan pokok dengan guru sebagai 

pemegang peranan utama. Hal ini sependapat dengan Slameto (1999: 1) yang 

menyatakan bahwa dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan 

belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Kegiatan belajar di sekolah 

diarahkan agar siswa mampu menerima dan memahami pengetahuan yang 

diberikan oleh guru di dalam proses belajar mengajar. 

 Menurut Winkel (Darsono, 2000: 4) belajar dapat didefinisikan sebagai 

suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan pemahaman, 

ketrampilan dan nilai sikap.. Sedangkan menurut Sardiman (2001: 20) 

berpendapat bahwa “belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 
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dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengganti, 

mendengarkan dan meniru”. 

Kenyataan yang sering dijumpai di sekolah selama ini adalah 

pembelajaran ekonomi berlangsung secara tradisional yang meletakkan guru 

sebagai pusat belajar bagi siswa. Karena siswa memiliki kebutuhan belajar, 

teknik-teknik belajar dan berperilaku belajar, guru harus menguasai metode dan 

teknik pembelajaran, memahami materi atau bahan belajar yang cocok dengan 

kebutuhan belajar dan berperilaku membelajarkan siswa. Guru dituntut untuk 

dapat memilih kegiatan mengajarnya sehingga siswa terhindar dari kebosanan 

dan tercipta kondisi belajar yang interaktif, efektif dan efisien. 

Model pembelajaran group investigation merupakan suatu metode atau 

strategi pembelajaran yang di dalamnya siswa melakukan penyelidikan serta 

percobaan dengan tujuan memperoleh pemecahan-pemecahan masalah yang 

tengah dihadapinya secara berkelompok. Melalui model pembelajaran ini 

diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif belajar 

dan lebih memberikan kesempatan untuk berkomunikasi ekonomi sehingga 

pemahaman dan kemampuan komunikasi ekonomi yang dimiliki siswa serta 

prestasi siswa khususnya dapat meningkat. 

Meskipun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu 

diusahakan, namun dalam praktiknya di lapangan masih banyak guru yang 

menerapkan pembelajaran konvensional, khususnya di sekolah-sekolah yang 

berada di pedesaan. Namun untuk SMP Negeri 1 BOYOLALI merupakan sekolah 
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favorit di boyolali, karena sekolah tersebut adalah rintisan sekolah bertaraf 

internasional (RSBI) metode yang digunakan juga bervariasi. Dalam pembelajaran 

ini, guru hanya sebagai fasilitator meskipun masih menggunakan metode 

ceramah, sedangkan siswa sebagai pihak yang aktif dalam proses pembelajaran.   

Berdasarkan alasan di atas, maka perlu strategi belajar „baru‟ yang lebih 

memberdayakan siswa. ( Suwandi, 2006:3) “belajar merupakan kegiatan aktif 

siswa dalam membangun makna dan pemahaman”. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan 

nasional dapat dilakukan dengan barbagai upaya, salah satunya adalah 

penyempurnaan di bidang kurikulum.   

Proses pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menuntut adanya partisipasi aktif dari seluruh siswa. Jadi, kegiatan 

belajar berpusat pada siswa, guru sebagai motivator dan fasilitator di dalamnya 

agar suasana kelas lebih hidup. Pembelajaran kooperatif terutama teknik Jigsaw 

dianggap cocok diterapkan dalam pendidikan di Indonesia karena sesuai dengan 

budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong.  

Menurut Lie (2002: 68) mengemukakan bahwa: teknik jigsaw adalah 

suatu teknik kooperatif yang memperhatikan skemata atau latar belakang 

pengalaman siswa dalam membantu siswa mengaktifkan skhemata 

tersebut agar bahan pelajaran lebih bermakna.  

 

Dengan melalui metode tersebut diharapkan dapat melibatkan siswa 

secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami 

materi yang diajarkan oleh guru. Selain itu dapat menambahkan rasa percaya diri 
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siswa bahwa belajar ekonomi itu menyenangkan dan siswa akan menyukai 

ekonomi dan dapat meningkatkan prestasi belajar ekonomi. 

Atas dasar di atas, penelitian yang berjudul “PERBEDAAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA ANTARA PENGGUNAAN METODE GROUP 

INVESTIGATION DAN METODE JIGSAW  PADA MATA PELAJARAN 

EKONOMI  SMP NEGERI 1 BOYOLALI ( RSBI) TAHUN AJARAN 

2009/2010”, diharapkan mampu mempertahankan kualitas dan mampu mengubah 

paradigma lama.  Penelitian ini  mengarahkan siswa untuk lebih terlibat aktif 

dalam proses belajar mengajar sehingga prestasi belajar mereka akan tercapai. 

Studi kasus dilakukan di SMP NEGERI 1 BOYOLALI. 

Peneliti mengambil tempat penelitian di SMP NEGERI 1 BOYOLALI 

karena, selain letaknya yang dekat dengan lokasi tempat kuliah peneliti, sekolah 

ini merupakan salah satu sekolah negeri yang favorit. Fasilitas yang dimiliki, 

seperti tenaga pengajar, gedung, dan alat-alat pembelajaran lainnya sudah 

memenuhi dan lengkap, sehingga kelancaran belajar mengajar dapat berjalan 

dengan baik.  

Dibandingkan dengan sekolah negeri lainnya, sekolah ini memang sekolah 

yang mempunyai kualitas baik di Boyolali. Meskipun demikian, kepala sekolah 

dan guru tetap optimis untuk mengusahakan mempertahankan prestasi yang 

dimiliki yakni dengan cara meningkatkan mutu guru dan siswa (memaksimalkan 

tenaga pengajar yang ada meskipun bidang studi yang diajarkan kurang relevan), 

mengadakan lomba mata pelajaran, dan menerapkan kedisiplinan yang ketat guna 
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melatih tanggung jawab siswa. Bahkan saat ini, SMP  NEGERI 1 Boyolali sedang 

mempersiapkan segala sesuatu untuk tetap menjadi sekolah yang berkualitas dan 

favorit di Boyolali sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). 

Faktor-faktor itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengadakan penelitian 

di SMP NEGERI 1 BOYOLALI. 

 

B. PEMBATASAN  MASALAH 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penafsiran yang 

berbeda-beda pada persoalan pokok serta untuk mendukung hasil yang baik, 

maka peulis membatasi masalah pada: 

1. Penelitian ini hanya membahas: 

a. Metode pembelajaran yang digunakan, dibatasi pada metode group 

investigation dikelompok eksperimen dan metode jigsaw dikelompok 

kontrol. 

b. Prestasi belajar pada penelitian ini dibatasi pada hasil belajar siswa kelas 

VIII D (RSBI) dan kelas VIII E (RSBI) yang dicapai melalui proses 

belajar  dalam hal  ini adalah tes formatif  pada  mata pelajaran ekonomi. 

2. Penelitian ini dilakukan di SMP N 1 BOYOLALI (RSBI) tahun ajaran 

2009/2010 semester 2. 
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C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, permasalahan 

dirumuskan sebagai berikut: 

“Adakah perbedaan prestasi belajar siswa antara penggunaan metode group 

investigation  di kelas VIII D (RSBI) dan metode jigsaw di kelas VIII E (RSBI) 

pada mata pelajaran ekonomi di SMP NEGERI 1 BOYOLALI tahun ajaran 

2009/2010”. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti 

maka tujuan merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, sehingga dengan 

tujuan penelitian akan dapat bekerja secara terarah baik dalam mencari data-data 

sampai pada pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui prestasi belajar ekonomi kelas VIII D (RSBI) yang 

menggunakan metode group investigation dengan kelas VIII E (RSBI) yang 

menggunakan metode jigsaw mata pelajaran ekonomi di SMP Negeri 1 

BOYOLALI tahun ajaran 2009/2010. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya dan ilmu 

pendidikan ekonomi pada khususnya. 
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Adapun manfaat yang penulis harapkan dapat memberikan sumbangan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan gambaran yang jelas tentang peningkatan prestasi belajar siswa 

melalui metode pembelajaran kooperatif group investigation dan jigsaw.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

Dapat digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan prestasi belajar 

ekonomi yang dimiliki siswa. 

b. Bagi guru 

Dapat digunakan sebagai informasi tentang pentingnya memperhatikan 

prestasi siswa dalam belajar, serta dapat memilih metode yang sesuai 

dalam usaha menciptakan kegiatan belajar dalam pembelajaran yang 

baik. 

c. Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penelitian dalam pendidikan ekonomi sehingga dapat 

menambah cakrawala pengetahuan, khususnya tentang pentingnya 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

d. Bagi peneliti lainnya 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam 

pengembangan penelitian ilmu yang sejenis. 
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F. SISTEMATIKA LAPORAN 

Sistematika merupakan isi yang ada didalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika Skipsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika laporan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai prestasi belajar, metode 

pembelajaran kooperatif model group investigation, kooperatif model 

jigsaw, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tempat penelitian, populasi, sampel, sampling, 

sumber data, variabel penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBATASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian 

data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




