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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Seperti dikatakan oleh 

Lodge, yaitu “in this sence, life is education, and education is life” Yang 

diterjemahkan secara bebas yaitu, seluruh kehidupan memiliki nilai pendidikan 

karena pendidikan memberikan pengaruh bagi kehidupan seseorang atau 

masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui 

proses pembelajaran seseorang akan mampu mengembangkan potensi yang 

dimilikinya dan menjalani kehidupan dengan baik karena melalui proses 

pembelajaran setiap siswa diajarkan berbagai materi ajar yang bermanfaat untuk 

kehidupan. Maka dari itu ketika pendidikan diharapkan menjadi sarana dalam 

rangka mencapai tujuan hidup manusia, haruslah tersusun secara “apik dan 

metodik” sebagaimana dalam bentuk kurikulum. 

Kurikulum 2013 adalah rancangan baru kurikulum pendidikan di Indonesia. 

Kurikulum 2013 berupaya secara konsisten memenuhi janji dunia pendidikan 

terhadap bangsa ini. Janji sebagaimana yang dituangan dalam UUSPN No. 20 

Tahun 2003 Bab 2, Pasal 3 ayat 1 yaitu, “pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyelenggarakan pendidikan 

sebaik-baiknya, salah satunya dengan mengubah kurikulum tingkat Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. 

Perubahan kurikulum ini juga diikuti dengan perubahan paradigma 

pembelajaran, yakni dari paradigma teaching menjadi paradigma learning. Pada 

paradigma learning, justru siswa yang menjadi pusat dalam proses pembelajaran. 

Dalam hal ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, peran guru 

telah bergeser lebih banyak kearah sebagai fasilitator belajar. Menurut 

Aunurrahman (2012:6-7) UNESCO telah menjabarkannya dalam empat visi 

pendidikan abad ke-21 yang lebih mendasarkan pada paradigma learning. 

Keempat visi itu menurut adalah (1) learning to think (belajar berfikir, 

berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional); (2) learning to do (belajar 

berbuat atau belajar hidup, berorientasi pada bagaimana mengatasi suatu 

masalah); (3) learning to be (belajar menjadi diri sendiri, berorientasi pada 

pembentukan karakter); dan (4) learning to the together (belajar hidup bersama, 

berorientasi untuk bersikap toleran dan siap bekerjasama). Keempat visi tersebut 

perlu diterapkan di dalam proses pembelajaran. Mengingat bahwa proses 

pembelajaran sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Termasuk dalam kegaitan pembelajaran ekonomi. 

 
Mata pelajaran ekonomi merupakan salah satu bidang studi yang menduduki 

peranan penting dalam pendidikan. Pada kurikulum 2013 mata pelajaran ekonomi 

menjadi salah satu struktur mata pelajaran SMA/MA yang masuk dalam 

kelompok mata pelajaran peminatan ilmu sosial. Penerapan kurikulum 2013 telah 
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membuat banyak perubahan yang signifikan pada pembelajaran ekonomi di 

sekolah. Geminastiti (2013) meyebutkan pembelajaran dalam ilmu ekonomi harus 

dijadikan sebagai bentuk pemahaman dan kesatuan yang utuh, baik itu konsep, 

gagasan, maupun pesan yang ingin disampaikan dalam peristiwa atau fenomena 

nyata yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, guru dituntut untuk 

melakukan revolusi pembelajaran sehingga kompetensi pembelajaran dapat 

tercapai. Tercapainya kompetensi siswa dalam proses belajar mengajar nantinya 

akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan ini bisa dilihat 

dari salah satu indikator yaitu hasil belajar yang didapat siswa pada akhir 

pembelajaran. 

Salah satu SMA yang telah menerapkan kurikulum 2013 di Kota Jambi 

adalah SMAN 6 Kota jambi. Data Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) 

mengenai hasil ujian nasional tahun 2014/2015 menunjukan bahwa indeks rata-

rata daya serap ujian nasional untuk mata pelajaran ekonomi di SMAN 6 Kota 

Jambi cukup bagus yaitu 63,37 dan lebih besar dari rata-rata daya serap nasional 

yang hanya mencapai 54,92. Indeks ini juga berada di atas rata-rata indeks 

provinsi jambi yang hanya mencapai 50,62. Namun, berbada dengan tahun 

sebelumnya, pada tahun 2015/2016 terjadi penurunan indeks nilai rata-rata yang 

cukup drastis yaitu menjadi 48,61 dan berada dibawah standar nasional. 

Penurunan nilai tersebut menyebabkan mata pelajaran ekonomi tidak dipilih oleh 

siswa SMAN 6 Kota Jambi sebagai mata pelajaran yang diujikan pada ujian 

nasional berbasis komputer (UNBK) tahun 2017.(Puspendik.kemedikbud:2017). 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada 

dengan siswa maupun guru mata pelajaran ekonomi kelas XI. Ditemukan 

beberapa masalah yang terkait dengan proses pembelajaran ekonomi salah 

satunya adalah penerapan model pembelajaran yang belum tepat. Guru di SMA 

Negeri 6 Kota Jambi telah menerapkan model pembelajaran berbasis saintifik 

yang disarankan oleh KEMENDIKBUD yaitu model pembelajaran kooperatif, 

sebagai model pembelajaran yang diterapkan untuk beberapa kompetensi dasar 

pada mata pelajaran ekonomi, namun hasil belajar peserta didik belum 

maksimal. Peserta didik tampak kurang paham dengan apa yang disampaikan 

oleh guru. Ketika kegiatan pembelajaran berlangung hanya beberapa orang 

siswa saja yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebagian lainya terlihat 

bingung dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru. 

Dari hasil wawancara dan observasi  dengan guru mata pelajaran 

ekonomi, diketahui pula bahwa nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) 

untuk mata pelajaran ekonomi adalah 65. Dengan KKM yang tidak terlalu 

tinggi, harusnya siswa mampu memperoleh nilai diatas KKM. Tetapi, pada 

kenyataanya masih banyak juga siswa yang mendapatkan nilai jauh dibawah 

KKM. Rendahnya hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 rata-rata nilai ulangan mata pelajaran ekonomi  kelas XI SMAN 6 

Kota  Jambi tahun ajaran 2018/2019 

No Kelas Nilai rata-rata KKM 

1 XI IPS 1 70 75 

2 XI IPS 2 72 75 

3 XI IPS 3 78 75 

4 XI IPS 4 75 75 
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Turunnya nilai ujian nasional dan rendahnya nilai ujian siswa tersebut 

mengindikasikan bahwa hasil belajar siswa belum maksimal. Untuk itu 

diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa salah satunya 

melalui penggunaan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi ajar. 

Menurut Sagala (2006:175) bahwa untuk mengatasi berbagai problematika 

dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu diperlukan model-model yang 

dipandang mampu mengatasi kesulitan guru melaksanakan tugas mengajar dan 

juga kesulitan belajar peserta didik. Ketepatan model pembelajaran, pendekatan 

dan teknik penyajian yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan 

kualitas dan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. 

Dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut guru dapat 

menggunakan pendekatan kontekstual (contextual teaching and learning), 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning), pemecahan masalah (problem 

solving), dan model lainnya sesuai dengan permasalahan yang dipelajari. 

Ketepatan penggunaan model pembelajaran di atas seyogyanya dapat 

mengatasi kesulitan guru dalam mengajar dan meningkatkan hasil belajar 

siswa, oleh karena itu guru harus mengetahui ketepatan penggunaan model 

pembelajaran yang ada baik melalui kegiatan PTK maupun dengan 

mengadakan penelitian eksperimen.  

Slavin dalam (Taniredja, dkk, 2014:55) mengemukakan, “in coopera-

tive learning methods, students work together in four member teams to master 

material initially presented by the teacher.” Dari uraian itu dapat dikemukakan 

bahwa cooperative learning  adalah suatu model pembelajaran dimana dalam 

system belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4 -
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6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah 

dalam belajar.  

Oleh karena itu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sangat 

cocok diterapkan pada kurikulum 2013 yang lebih lebih menonjolkan nilai 

sikap siswa (afektif) siswa, namun tidak menurunkan nilai kognitif dan 

psikomotor, sehingga dengan pengetahuannya siswa mampu menerapakan 

nilai-nilai positif dari pengetahuan yang didapatnya di sekolah. Dari sini, dapat 

kita lihat bahwa model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw cenderung lebih 

menonjolkan nilai afektif siswa yang diduga menjadi penyebab rendahnya hasil 

belajar kognitif. 

Sedangkan model pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menurut Slavin dalam (Rusman, 2014:214) juga memaparkan bahwa: “gagasan 

utama dibelakang STAD adalah memacu siswa agar saling mendorong dan 

membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan guru”. 

Jika siswa ingin menginginkan kelompok memperoleh hadiah, mereka harus 

membantu teman sekelompok mereka dalam mempelakari pelajaran. Mereka 

harus mendorong teman sekelompok untuk melakukan yang terbaik, 

memperlihatkan norma-norma bahwa belajar itu penting, berharga dan 

menyenangkan. Para siswa diberi waktu untuk bekerja sama setelah pelajaran 

diberikan oleh guru, tetapi tidak saling membantu dalam kuis, sehingga setiap 

siswa harus menguasai materi itu (tanggung jawab perseorangan). Siswa saling 

mengajari teman sekelompok dan menaksir kelebihan dan kekurangan mereka 

untuk membantu agar bisa menjalani tes. 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul penelitian “Studi 

Komparasi Hasil Belajar Siswa Yang Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw Dengan Tipe Stad Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas 

Xi Di Sman 6 Kota Jambi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dari permasalahan di atas adalah: Apakah hasil belajar 

siswa kelas XI SMAN 6 Kota Jambi Mata pelajaran ekonnomi yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  ? 

 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian kuanitatif eksperimen ini adalah untuk mengetahui apakah 

hasil belajar siswa kelas XI SMAN 6 Kota Jambi Mata pelajaran ekonnomi yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memberikan manfaat dan 

masukan yang positif baik bagi para pembaca maupun bagi peneliti sendiri. 

Adapun manfaat yang diharapkan adalah : 
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1.4.1 Manfaat teoritis 

 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah kajian 

pustaka khususnya yang berkenaan tentang perbedaan hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan tipe STAD 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dalam menggunakan 

model yang tepat dalam pembelajaran serta bekal pengalaman 

sebagai calon guru. 

 
b. Bagi guru dan sekolah, dapat memberikan masukan dan gambaran 

model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi ajar yang dapat 

digunakan dalam proses belajar mengajar. 

 
c. Bagi siswa, diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dan tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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