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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Ismail (2008: 1), 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, dan 

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

pada hakikatnya adalah suatu usaha manusia untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan yang didapat dari lembaga formal dan nonformal. Makna pendidikan 

secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu 

masyarakat atau bangsa, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses 

pendidikan. Dinyatakan bahwa pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat 

manusia. 

Menurut Saka (2008: 1), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menuntut semua pihak untuk melakukan inovasi dan penemuan baru dalam 

berbagai disiplin ilmu. Pemahaman (comprehension), pemahaman ini umumnya 

mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Menurut Bloom “Here we 

are using the term “comprehension“ to include those objectives, behaviors, or 

responses which represent an understanding of the literal message contained in a 

communication.“ Artinya: Disini menggunakan pengertian pemahaman mencakup 
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tujuan, tingkah laku, atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman pesan 

tertulis yang termuat dalam satu komunikasi. Oleh sebab itu siswa dituntut 

memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang 

dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan 

menghubungkan dengan hal-hal yang lain (Benyamin, 1975: 89). 

Kemampuan seorang siswa untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah 

pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang dan ada pula yang sangat 

lambat. Karenanya, mereka seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa 

memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Adapun indikator-

indikator keberhasilan sebagai tolak ukur dalam mengetahui pemahaman siswa 

adalah sebagai berikut: 

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2) Penilaian yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional 

khusus (TIK) telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun 

kelompok  

3) Siswa dapat menjelaskan, mendefinisikan dengan kata-kata sendiri 

dengan cara pengungkapannya melalui pertanyaan, soal dan tes 

tugas(http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2137420-tolak 

ukur- dalam- mengetahui-pemahaman/#ixzz1zXkTUrHk).  

 

Guru kadang-kadang kurang menyadari bahwa peserta didik SD pola 

berpikirnya masih bersifat konkrit atau nyata. Menurut hasil pengamatan peneliti, 

banyak siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali yang menganggap remeh pada pelajaran IPS, karena mereka 

menganggap pelajaran IPS adalah pelajaran yang mudah. Setelah dilakukan 

observasi, hanya terdapat 2 anak (20%) dari 10 anak yang paham dengan materi 

sejarah Islam di Indonesia. Ini disebabkan karena guru kelas lebih sering 

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2137420-tolak%20ukur-%20dalam-%20mengetahui-pemahaman/#ixzz1zXkTUrHk
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2137420-tolak%20ukur-%20dalam-%20mengetahui-pemahaman/#ixzz1zXkTUrHk
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menggunakan metode ceramah, tugas kelompok dan tidak pernah menggunakan 

strategi dalam pembelajaran, sehingga peserta didik tidak terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Peserta didik tidak pernah menjawab pertanyaan dari guru karena 

merasa takut dan malu. Peserta didik juga tidak pernah mengungkapkan 

pendapatnya setiap diminta oleh guru. Dalam proses pembelajaran dapat 

dinyatakan berhasil apabila  seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian peserta 

didik terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun social sekurang – kurangnya 

minimal 80% dari jumlah siswa yang ada. 

Peneliti juga mengadakan wawancara dengan beberapa peserta didik, 

mereka memberi data tentang kebiasaan guru dalam mengajar di kelas. Guru 

biasanya hanya ceramah dan memberi tugas kepada peserta didik sehingga peserta 

didik hanya pasif menerima penjelasan dari guru dan mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru tersebut. Guru kelas V belum menggunakan strategi yang 

tepat dalam pembelajaran IPS sehingga peserta didik hanya pasif dalam 

pembelajaran. Untuk mengatasi masalah ini perlu dicari solusi yang tepat  dan 

sesuai dengan materi yang diajarkan, salah satu diantaranya adalah strategi Jigsaw 

Puzzle. 

Strategi  Jigsaw Puzzle adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana 

siswa, bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam 

melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari Jigsaw Puzzle ini adalah 

mengembangkan kerja tim, ketrampilan belajar kooperatif, dan menguasai 

pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka 

mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian.Melihat kenyataan tersebut 
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dibutuhkan suatu usaha untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Salah 

satunya adalah dengan menggunakan strategi yang tepat dalam pembelajaran IPS. 

Salah satu strategi yang digunakan guru untuk mengaktifkan peserta didik adalah 

dengan menggunakan strategi Jigsaw Puzzle. Setiap siswa yang ada di “kelompok 

awal” mengkhususkan diri pada satu bagian dari sebuah unit pembelajaran. Para 

siswa kemudian bertemu dengan anggota kelompok lain yang ditugaskan untuk 

mengerjakan bagian yang lain, dan setelah menguasai materi lainnya ini mereka 

akan pulang ke kelompok awal mereka dan menginformasikan materi tersebut ke 

anggota lainnya. 

Dengan strategi Jigsaw Puzzle diharapkan peserta didik akan lebih tertarik 

dalam mengikuti pelajaran sehingga peserta didik tersebut menjadi aktif bertanya, 

menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran. Penulis 

mengambil strategi pembelajaran Jigsaw Puzzle karena pembelajaran yang masih 

konvensional belum menunjukkan peningkatan kemampuan pemahaman sejarah 

Islam di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di 

atas, maka penulis memutuskan untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut 

dalam sebuah penelitian tindakan kelas yang berjudul: “Peningkatan kemampuan 

pemahaman sejarah Islam di Indonesia melalui strategi Jigsaw Puzzle pada kelas 

V SD Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun pelajaran 

2012/2013”.  
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang 

jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: “Apakah dengan strategi pembelajaran Jigsaw Puzzle dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman sejarah Islam di Indonesia pada kelas V 

SD Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013?”. 

  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

a. Untuk meningkatkan pemahaman materi pelajaran IPS pada siswa kelas V 

SD Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

b. Untuk meningkatkan kreatifitas siswa. 

c. Untuk meningkatkan ketercapaian KKM siswa. 

d. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa. 

e. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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2. Tujuan Khusus  

Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman sejarah Islam di Indonesia 

melalui strategi Jigsaw Puzzle pada kelas V SD Negeri Ngadirejo Kecamatan 

Andong Kabupaten Boyolali Tahun pelajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian tindakan kelas ini terdapat dua manfaat yaitu 

manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat dan Kegunaan Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang peningkatan kemampuan pemahaman 

sejarah Islam dalam pembelajaran IPS di kelas melalui penerapan strategi 

Jigsaw Puzzle. 

b. Memperoleh solusi nyata mengenai langkah – langkah strategis sebagai 

dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat dan Kegunaan Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa: 

1) Menarik perhatian siswa dalam menerima materi pelajaran IPS. 

2) Untuk mempermudah menerima materi. 

3) Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. 

b. Manfaat bagi Guru: 

1) Untuk pengembangan materi pelajaran. 

2) Untuk mengembangkan keterampilan guru dalam mengajar. 
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3) Mendapatkan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman. 

4) Untuk mengadakan feed back materi pelajaran. 

c. Manfaat bagi Sekolah: 

1)  Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2)  Meningkatkan mutu sekolah. 


