
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh manusia. 

Pendidikan dalam hidup manusia berlangsung seumur hidup dan 

dilaksanakan dimana saja . Pendidikan juga merupakan salah satu upaya 

meningkatkan kualitas manusia melalui proses pengajaran, penelitian dan 

pelatihan. Pendidikan di era globalisasi ini mampu membawa dampak bagi 

segala aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, agama, maupun 

budaya. Salah satu tantangan yang dihadapi pada era globalisasi seperti 

sekarang ini yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu 

bersaing dalam berbagai hal. 

Menurut Taufik (2009:2) menyebutkan bahwa ”Pendidikan adalah 

humanisasi yaitu upaya memanusiakan manusia atau upaya membantu 

manusia agar mampu mewujudkan diri sesuai dengan martabat 

kemanusiaannya”, sedangkan Ambarjaya (2012:7) menyatakan bahwa  

”Pendidikan merupakan pengalaman dari seseorang atau kelompok untuk 

dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami”. 

Dalam mengelola pembelajaran di dunia pendidikan diperlukan suatu 

keterampilan tertentu oleh guru untuk menyampaikan sesuatu materi 

pelajaran. Keterampilan guru sangat diperlukan karena setiap peserta didik 

memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda sehingga peserta didik 

dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

kurikulum. 

Guru sebagai seorang pendidik hendaknya mempunyai kemampuan 

dalam mengembangkan metode mengajarnya. Selain itu, guru mampu 

memfasilitasi siswa agar dapat belajar dengan mendayagunakan potensi yang 

mereka miliki. Cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi 

siswa antara lain dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan 

memberikan bimbingan pada saat kegiatan belajar. Di samping itu juga cara 
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atau teknik yang dipakai oleh guru dalam menyajikan bahan ajar kepada 

siswa untuk mencapai tujuan pendidikan harus menggunakan model 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik dan potensi siswa 

Penyampaian materi oleh guru supaya berhasil mencapai tujuannya 

perlu memperhatikan masalah yang paling penting disamping materi 

pelajaran yaitu penggunaan metode pembelajaran. Model pembelajaran 

merupakan faktor yang sangat penting dan sering dijadikan bahan 

pembicaraan dalam dunia pendidikan. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, 

dan lain-lain.  

Model Pembelajaran menurut Trianto (2011:29), menyatakan bahwa: 

Model Pembelajaran adalah salah satu pendekatan yang dirancang khusus 

untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan 

deklaratif dan pengetahuan procedural yang tersetruktur dengan baik yang 

dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi 

selangkah. 

Dalam mewujudkan suasana belajar yang aktif dan inovatif diperlukan 

adanya suatu hubungan timbal balik antara guru dengan siswa. Suasana 

belajar yang aktif dan inovatif dapat tercipta melalui proses belajar yang 

menyenangkan agar siswa tidak bosan dalam menerima pelajaran dari guru. 

Proses belajar yang yang menyenangkan dapat diciptakan dengan 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Proses belajar mengajar 

yang menyenangkan bertujuan supaya siswa mudah memahami materi 

pelajaran dengan tujuan siswa dapat mendapatkan prestasi belajar yang 

maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. 

Pada pembelajaran Ekonomi untuk kelas XI IPS ini masih belum 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Guru memang 

sudah menggunakan model diskusi.Tetapi, model diskusi yang diterapkan 

masih belum sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 
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          Salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yang 

dapat dilakukan adalah dengan menggunakan model jigsaw. Dalam model ini 

guru harus memahami kemampuan dan pengalaman siswa dan membantu 

siswa mengaktifkan skema agar materi pembelajaran menjadi lebih 

bermakna.   

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mencoba 

menerapkan model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran ekonomi 

dengan melaksanakan penelitian yang berjudul “ Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Perbedaan Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Kelas XI SMA N 2 Wonogiri ” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA N 2 Wonogiri masih belum 

memuaskan 

2. Penggunaan model pembelajaran yang digunakan guru kurang 

teraplikasi dengan baik 

3. Masih terdapat siswa yang terlihat bosan dan kurang aktif dalam 

proses pembelajaran 

4. Terdapat siswa yang mengantuk dalam kelas  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas terdapat 

banyak masalah yang terjadi. Untuk memfokuskan pembahasan dan 

pemecahan masalah maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Masalah 

yang akan dikaji pada penelitian ini dibatasi pada aspek : 

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI IPS SMA N 2 Wonogiri 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam hal ini adalah model 

pembelajaran Jigsaw 

3. Prestasi belajar siswa disini yang dimaksud adalah prestasi belajar 

siswa yang dicapai oleh siswa dalam pelaksanaan pembelajaran yang 
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didapat oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran pada 

semester I Tahun Ajaran 2019 / 2020 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan maka permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu : Apakah ada pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi di kelas XI IPS SMA Negeri 2 Wonogiri ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diajukan, tujuan penelitian yang 

akan dicapai adalah untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di kelas XI IPS SMA Negeri 2 Wonogiri. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian 

teori dalam ilmu pengetahuan dibidang pendidikan dalam hal yang 

berkaitan dengan persepsi siswa tentang model pembelajaran 

Jigsaw 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan 

pada bidang studi Pendidikan Akuntansi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta khususnya dalam hal penggunaan 

model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar 

c. Dapat menjadi referensi atau pedoman untuk penelitian 

selanjutnya yang sejenis agar lebih baik 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai sarana dalam menambah wawasan, pengalaman, serta 

sebagai prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada 
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program Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

b. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan yang positif dalam upaya untuk 

mencapai prestasi belajar ekonomi yang maksimal 

c. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan referensi dalam hal yang berkaitan dengan 

penerapan model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


