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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Prestasi Belajar Ekonomi 

a. Pengertian 

       Menurut Suryabrata (2006:25), menyatakan bahwa 

“Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dari suatu latihan, 

pengalaman yang harus didukung oleh kesadaran”. Menurut Syah 

(2010: 144-145), “Prestasi belajar merupakan tingkat keberhasilan 

siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah 

program”. Jadi prestasi belajar merupakan kemampuan nyata seseorang 

sebagai hasil dari melakukan usaha kegiatan tertentu dan dapat diukur 

hasilnya. 

       Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpukan bahwa pada 

Prestasi Belajar Ekonomi merupakan suatu kemampuan siswa dalam 

menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan baik mempelajari, 

memahami dan mampu mengerjakan atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari materi pelajaran ekonomi di sekolah. 

b. Klasifikasi Prestasi Belajar Siswa 

       Menurut Anderson dan Krathwohl ( 2001;268 ) menyatakan 

“Taxonomy Bloom dan Simpson menyusun suatu tujuan belajar yang 

harus dicapai oleh seseorang yang belajar, sehingga terjadi perubahan 

dalam dirinya”. Perubahan terjadi dalam tiga ranah, yaitu :  

1) Ranah Kognitif 

Berisi tentang hasil yang berupa pengatahuan dan kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Terdiri dari 

a) Pengetahuan 

b) Pemahaman 

c) Penerapan 

d) Analisa 
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e) Evaluasi 

f) Mencipta 

2) Ranah Afektif 

Berisi tentang hasil belajar yang berhubungan dengan perasaan, 

sikap, minat, dan nilai. Terdiri dari : 

a) Penerimaan 

b) Partisipasi 

c) Penilaian 

d) Organisasi 

e) Pembentukan pola hidup 

3) Ranah Psikomotorik 

Berisi tentang kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan 

syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Terdiri dari : 

a) Persepsi 

b) Kesiapan 

c) Gerakan terbimbing 

d) Gerakan yang terbiasa 

e) Gerakan yang komplek 

f) Kreatifitas 

c. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Ekonomi 

       Menurut Purwanto (2010:107), menyatakan bahwa “Faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor dari dalam dan dari 

luar individu”. Berdasarkan dari pendapat tersebut faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Faktor dari dalam diri individu 

Terdiri dari faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah kondisi 

jasmani dan kondisi panca indera. Sedangkan faktor psikologis 

yaitu bakat, minat, kecerdasan, motivasi berprestasi dan 

kemampuan kognitif 

2) Faktor dari luar individu 
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Terdiri dari faktor lingkungan dan faktor instrumental. Faktor 

lingkungan yaitu lingkungan sosial dan lingkungan alam. 

Sedangkan faktor instrumental yaitu kurikulum, baha, guru, 

sarana, administrasi, dan manajemen 

2. Model Pembelajaran  

a. Pembelajaran  

1) Pengetian Pembelajaran 

       Menurut Darsono (2002:25-25) menyatakan bahwa “ Suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga 

tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik”. Menurut 

Arikunto (1993:12) menyatakan bahwa “Pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang mengandung terjadinya proses penguasaan 

pengetahuan, keterampiln dan sikap oleh subjek yang sedang 

belajar”. 

       Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan 

yang memungkinkan guru dapat mengajar dan siswa dapat 

menerima materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru secara 

sistematik dan saling mempengaruhi dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu 

lingkungan belajar.   

b. Model Pembelajaran 

1) Definisi Model Pembelajaran 

       Menurut Sukamto dalam Trianto (2007:53) mengemukakan 

pendapatnya bahwa: 

        Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dalam merencanakan aktivitas pembelajaran. 

       Menurut Suprijono (2013:45), menyatakan bahwa “ Model 

pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang 
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dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum 

dan implikasinya pada tingkat operasional dikelas”. 

Menurut Aunurrahman (2010:146), menyatakan bahwa: 

       Model pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai perangkat 

rencana atau pola yang dapat dipergunakan untuk merancang 

bahan-bahan pembelajaran serta membimbing aktivitas 

pembelajaran di kelas atau di tempat lain yang melaksanakan 

aktivitas-aktivitas pembelajaran 

       Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau tutorial untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran yang mengarahkan kita ke dalam 

mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian 

rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

2) Faktor – faktor dalam pemilihan model pembelajaran 

       Menurut Hamdayana dikutip Samiudin (2014:95) menyatakan 

bahwa “Faktor-faktor dalam memilih model pembelajaran adalah 

tujuan yang hendak dicapai, keadaan siswa, bahan pengajar, situasi 

belajar mengajar, fasilitas yang tersedia, guru, kelebihan dan 

kekurangan dari tiap metode”.   

a) Tujuan yang hendak dicapai 

Faktor pertama yang hendaknya dikaji oleh guru dalam rangka 

menetapkan metode mengajar ialah tujuan pembelajaran. Tujuan 

ini hendaknya dijadikan patokan dalam memiliki dan 

menetapkan efektivitas suatu metode mengajar. Apabila seorang 

guru menggunakan metode mengajar yang tidak sesuai dengan 

tujuan pembelajaran maka yang ia lakukan bersifat sia-sia. 

b) Keadaan siswa 

Metode mengajar merupakan alat untuk menggerakkan peserta 

didik agar dapat mempelajari pelajaran yang akan diajarkan. 

Guru hendaknya mampu memahami perkembangan psikologis, 

motorik, maupun mental peserta didik. Seorang guru hendaknya 

tidak memaksakan satu metode dalam kelas tertentu. Guru yang 
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baik adalah seorang guru yang mampu memahami keinginan 

peserta didik, serta mahir dalam meinbangkitkan motivasi in-

trinsik peserta didik. Jika tumbuh motivasi belajar yang tinggi 

dalam diri peserta didik maka mereka akan senang dalam proses 

pembelajaran, meng-hasilkan yang optimal dan memuaskan, 

serta tercapainya sejumlah standar kompetensi yang ada dalam 

kurikulum. 

c) Bahan pengajar 

Dalam menetapkan metode mengajar, guru hendaknya 

memperhatikan bahan pengajaran seperti isi, sifat, dan 

cakupannya. Guru harus mampu menguraikan bahan pengajaran 

ke dalam unsur-unsur secara rinci dalam rencana 

pembelajarannya. Berdasarkan unsur tersebut, tampak apakah 

bahan itu hanya berisi fakta dan kecakapan yang hanya 

membutuhkan daya mental untuk menguasainya atau berisi 

keterampilan dan kebiasaan yang membutuhkan penguasaan 

secara motorik, ataukah hanya beberapa hal atau mungkin hanya 

satu hal. Setelah menginventarisasi sifat atau unsur bahan 

pengajaran, guru dapat segera memperhatikan metode yang 

memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan bahan pengajaran 

dimaksud, lalu menetapkan satu atau beberapa metode yang 

hendak digunakan dalam mengajar. 

d) Situasi belajar mengajar 

Pengertian situasi belajar mencakup suasana dan keadaan kelas 

yang berdekatan yang mungkin mengganggu jalannya proses 

belajar mengajar, keadaan peserta didik seperti masih 

bersemangat atau sudah lelah dalam belajar, keadaan cuaca 

cerah atau hujan, serta keadaan guru yang sudah lelah atau 

sedang menghadapi berbagai masalah. 

e) Fasilitas yang tersedia 
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Sekolah tentu saja memiliki fasilitas. Dalam kenyataannya, ada 

sekolah yang memiliki fasilitas lengkap sesuai dengan 

kebutuhan proses belajar mengajar; ada pula sekolah yang 

memiliki sedikit fasilitas. 

f) Guru 

Setiap guru memiliki kemampuan dalam menerjemahkan 

kurikulum dan sejumlah kompetensi belajar yang berbeda-beda. 

Kemampuan ini tentunya berkaitan erat dengan penggunaan 

metode belajar yang akan dipakai. Di samping itu, seorang guru 

harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengajar dan 

mendidik para siswanya. Seorang guru harus bisa membaca 

kurikulum secara cermat, memilih metode mengajar yang 

sesuai, mampu memahami keinginan peserta didik, serta 

mempertimbangkan dengan sejumlah fasilitas yang ada. 

g) Kelebihan dan kekurangan dari setiap metode 

Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangannya. Oleh sebab itu, tidak bisa bagi seorang guru 

untuk membuat kesimpulan terhadap suatu metode lebih baik 

atau lebih buruk. Tugas guru dalam menetapkan metode ialah 

mengetahui dan mempertimbangkan batas-batas kelebihan dan 

kekurangan metode yang akan digunakannya. Pengetahuan dan 

pemahaman seorang guru dalam memilih suatu metode 

pembelajaran sangat penting sebelum memutuskan metode 

mana yang akan dipakai. 

3. Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

a. Definisi Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

       Menurut Zaini (2008:56) menyatakan bahwa: 

       Model pembelajaran jigsaw merupakan strategi yang menarik 

untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan 

penyampaian. Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh 

peserta didik dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang 

lain. 
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       Menurut Suprijono (2013:45) menyatakan bahwa “ Model 

pembelajaran kooperatif jigsaw merupakan pembelajaran kooperatif 

dimana guru membagi kelas dalam kelompok-kelompok lebih kecil”.        

b. Langkah – langkah Penerapan Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

Menurut Stepen, Sikes and Snapp (1978) yang dikutip Rusman 

(2014;113), mengemukakan langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw sebagai berikut: 

1) Siswa dikelompokan sebanyak 1 sampai dengan 5 orang siswa. 

2) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi berbeda 

3) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan 

4) Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian sub 

bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) 

untuk mendiskusiksn sub bab mereka 

5) .Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali 

kedalam kelompok asli dan bergantian mengajar teman satu tim 

mereka tentang subbab yang mereka kusai dan tiap anggota lainnya 

mendengarkan dengan seksama, 

6) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 

7) Guru memberi evaluasi 

8) Penutup 

c. Implementasi Model Kooperatif Jigsaw dalam pembelajaran 

       Dalam pembelajaran ekonomi penyampaian materi  pembelajaran, 

guru harus dapat mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan untuk siswanya. Oleh karenanya penyampaian 

materinya dapat menggunakan model pembelajaran Kooperatif Jigsaw. 

Model pembelajaran tersebut bertujuan untuk mengasah keaktifan siswa 

serta untuk mengasah otak, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan 

juga untuk membuat  siswa lebih semangat dalam proses pembelajaran. 

       Dalam hal ini siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, 

selanjutnya siswa diminta untuk mendiskusikan materi atau kasus yang 
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diberikan , setelah itu setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Fitriyah, H. (2013) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi : Studi Quasi Eksperimen Di Kelas 

XI SMK Pasundan 1 Bandung .” 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akuntansi antara kelas 

eksperimen yang diberi pelakuan dan kelas kontrol yang tidak diberi 

perlakuan 

2. Rejeki, N.E.S. (2009) dalam penelitian yang berjudul “ Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw Pada Siswa Kelas VIII G Semester 2 SMP Negeri 2 Toroh 

Grobogan” 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan ketuntasan 

belajar Matematika kelas VIII G SMP Negeri 2 Toroh 

3. Ifa, M. (2013) dalam penelitian yang berjudul “ Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas X SMK Negeri 3 Boyolangu pada Standar Kompetensi 

Menerapkan Kselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ).” 

       Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar 

yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional 

4. Budiawan, M. (2013) dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Motivasi Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Ilmu Fisiologi Olahraga.” 
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional, dan motivasi belajar yang tinggi lebih baik 

daripada motivasi belajar yang rendah. Dengan demikian motivasi tinggi 

sabgat berpengaruh terhdap prestasi belajar, dan pembelajaran dengan 

model Kooperatif tipeJigsaw lebih tepat dilaksanakan 

5. Permatasari, D. (2010) dalam penelitian yang berjudul “ Implementasi 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Statika Siswa Kelas X TGB Program Keahlian Bangunan SMK 

Ngeri 2 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010 .” 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan efektivitas 

pada aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X TGB Program Keahlian 

Bangunan SMK Negri 2 Surakarta.. 

6. Sahin, A. (2010) dalam penelitian yang berjudul “ Effects of Jigsaw II 

Technique on Academic Achievement and Attitudes to Written Expression 

Course.” 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa teknik Jigsaw 

II lebih efektif daripada guru mengajar dengan model konvensional yang 

hanya berpusat pada guru saja. 

7. Mbacho, N. W. (2013) dalam penelitian yang berjudul “ Effects of Jigsaw 

Cooperative Learning Strategy on Students Achievement in Secondary 

School Mathematics in Laikipia District Kenya.” 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran Jigsaw adalah metode pengajaran yang efektif dibandingkan 

metode konvensional 

8. Mari, J.S. dan Gumels, S.A. (2015) dalam penelitian yang berjudul “ 

Effects of Jigsaw Model of Cooperative Learning on Self-Efficacy and 

Achivement in Chemistry Among Concrete and Formal Reasoners in 

Colleges of Education in Nigeria.”   
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran kooperatif bisa menjadi alternatif metode pengajaran karena 

memiliki kemampuan meningkatkan akademik . 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis 

       Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

dapat diajukan hipotesis bahwa “Terdapat pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi di kelas XI IPS SMA Negeri 2 Wonogiri” 
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