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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan pendidikan diera globalisasi ini sangat komplek, 

padahal pendidikan itu sangat penting dalam menyiapkan manusia untuk 

mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan sebagai 

bangsa yang bermartabat. Indonesia sangat memerlukan peningkatan 

kualitas pendidikan dalam rangka mencari struktur kurikulum, sistem 

pendidikan dan metode pembelajaran yang efektif dan efisien serta 

menyenangkan bagi peserta didik khususnya bagi anak usia sekolah. Pada 

umumnya di dalam proses pendidikan selalu diarahkan untuk menciptakan 

tenaga terdidik yang terampil, dinamis, kreatif dan mengikuti serta 

melibatkan diri dalam proses perkembangan dunia pendidikan. 

Sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan 

secara formal sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar. 

Pendidikan tersebut mempunyai fungsi yang harus diperlihatkan. Fungsi 

tersebut dapat dilihat pada UU No : 20 Tahun 2003 pasal 3 yang 

menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermanfaat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab 

 

Keberhasilaan suatu pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, 

diantaranya faktor individu atau tenaga didik, lingkungan dan sarana yang 

menunjang dalam proses pembelajaran. Suatu metode pembelajaran juga 

sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang baik. Perwujudan 

pembelajaran yang baik dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran  baik aktivitas belajar di rumah ataupun aktivitas 

belajar di sekolah. Di sekolah siswa dituntut aktivitasnya untuk 

mendengarkan, memperhatikan, dan mencerna pelajaran yang diberikan 

guru. Di samping itu juga sangat dimungkinkan para siswa aktif bertanya 

pada guru hal-hal yang belum jelas, tidak jarang guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan sehingga menuntut aktivitas siswa untuk 

menjawabnya.  

Aktivitas menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa (2003 : 13) adalah” kegiatan atau kesibukan”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut aktivitas adalah sesuatu atau seseorang 

yang melakukan kegiatan atau kesibukan tertentu. Dari batasan tersebut 

pengertian aktivitas manusia adalah makhluk yang aktif yang senantiasa 

berusaha untuk mencapai tujuannya. Dimana tujuan tersebut diperoleh dari 

hasil penghayatan, apa yang dikerjakan, dan apa yang mendorongnya 

untuk melakukan pekerjaan tersebut. Di dalam usahanya manusia 

memperoleh daya penggerak yang disebut aktivitas. 
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Tujuan pendidikan menengah atas adalah mengembangkan sikap 

dan memberi kemampuan dasar untuk hidup dalam masyarakat serta 

mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti pendidikaan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka untuk 

meningkatkan mutu pendidikan pemerintah selalu mengembangkan 

kurikulum dan sistem pembelajaran. Demikian pula dalam pembelajaran 

ekonomi selalu diadakan inovasi. Berdasarkan pada pendekatan 

keterampilan proses pembelajaran ekonomi mencakup proses perolehan 

pengetahuan melalui pengamatan, penggalian, penelitian, penyampaian 

informasi dan produk (pengetahuan ilmiah) yang diperoleh dari berfikir 

dan bekerja ilmiah. Cara tersebut diharapkan dapat membantu siswa dalam 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Ekonomi merupakan salah 

satu mata pelajaran yang penting bagi siswa karena dapat membantu siswa 

dalam berpikir permasalahan yang dekat dengan lingkungan dan 

kebutuhan baik yang sekarang maupun yang akan datang. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran sering 

menghadapi kesulitan atau  masalah  namun tidak tahu  cara 

pemecahannya. Guru memerlukan jawaban sebagai jalan keluar atas 

segala permasalahan yang dihadapi di kelas sehingga pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dapt berjalan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai. 

Menurut pengamatan peneliti di SMA Negeri 1 Teras  menunjukkan 

bahwa metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar mata 

pelajaran ekonomi lebih didominasi oleh guru saja dan oleh siswa-siswa 
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tertentu saja. Siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran selalu 

menggali informasi atau bertanya pada guru, lain halnya dengan siswa 

yang kurang aktif hanya menerima pengetahuan yang datang kepadanya 

sehingga menjadikan prestasi belajarnya pun cenderung lebih rendah 

dibandingkan dengan siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran 

ekonomi. 

Untuk mengantisipasi kegiatan belajar mengajar yang hanya 

didominasi oleh siswa-siswa tertentu saja, maka guru harus lebih kreatif 

dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran 

yang harus dipakai adalah metode yang melibatkan siswa lebih aktif dan 

menyeluruh dalam kegiatan pembelajaran. Agar kegiatan belajar mengajar 

tidak dikuasai siswa-siswa tertentu saja, perlu diterapkan salah satu 

metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan 

metode pembelajaran dimana siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

kecil. Sehingga hal ini memotivasi mereka untuk berinteraksi. Dalam 

pembelajaran kooperatif peran siswa diharapkan saling membantu, 

berdiskusi dan berargumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji 

penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

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

adalah suatu teknik kooperatif yang memperhatikan skemata atau 

latar belakang pengalaman siswa dalam membantu siswa dalam 

mengaktifkan schemata tersebut agar bahan pelajaran lebih 

bermakna.  

  

Model jigsaw dikembangkan untuk memberikan suatu cara dalam 

membantu membangun kelas sebagai komunitas belajar yang menghargai 
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kemampuan siswa. Hal ini disebabkan dalam model jigsaw secara 

individual siswa belajar berkembang dan bersosialisasi dengan 

kelompoknya dengan berbagai kemampuan dalam aspek kerja yang 

berbeda. Tipe jigsaw dipilih peneliti karena metode pembelajaran ini lebih 

meningkatkan kerja sama dan keaktivitasan semua siswa. Jigsaw 

merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang sangat 

fleksibel. Penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

dimodifikasi dengan model-model belajar yang lain dengan menyesuaikan 

materi yang dipelajari, sehingga diharapkan pembelajaran siswa dapat 

memahami materi dan perubahannya secara kongkrit dan jelas sehingga 

tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dirumuskan judul 

penelitian: “Pengembangan Aktivitas Belajar Ekonomi Melalui Metode 

Pembelajaran Jigsaw Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Teras Boyolali 

tahun ajaran 2009/2010”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data maka penulis 

membatasi masalah pada : 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS 1 semester 

ganjil tahun 2009/ 2010 SMA Negeri 1 Teras. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada siswa SMA Negeri 1 Teras. 
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C. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah 

tindakan guru dalam pembelajaran ekonomi melalui metode pembelajaran 

jigsaw dapat mengembangkan aktivitas siswa? 

  

D. Tujuan Masalah 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengembangan aktivitas belajar siswa jika dilakukan dengan menggunakan 

metode pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran ekonomi pada siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Teras Boyolali. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

brikut: 

1. Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam peningkatan mutu pembelajaran khususnya mata pelajaran 

ekonomi.  

2. Bagi Penulis 

Sebagai pengetahuan bahwa metode jigsaw dalam kegiatan belajar 

mengajar menarik diterapkan karena sedikit banyak siswa mampu 

mengalami pengembangan aktivitas dalam belajar. 

3. Bagi siswa  
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Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan meningkatkan 

perhatian dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran. 

   

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penelitian merupakan isi yang ada didalam penelitian 

yang akan dilakukan. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang definisi pengembangan aktivitas 

belajar siswa, penjelasan metode pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw, upaya pengembangan aktivitas belajar ekonomi 

melalui metode jigsaw,  kerangka berfikir, dan  hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang pengertian metode penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, data dan 

informan, validitas, prosedur penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis 

data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum obyek 

penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




