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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. 

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan menjadi 

tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah. 

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan 

(knowledge acquisition), mengembangkan kemampuan atau ketrampilan 

(skill development), sikap atau mengubah sikap (attitude of change). 

Pendidikan adalah suatu proses transformasi anak didik agar mencapai hal-

hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang diikutinya. ( Rivai dan  

Murni, 2009: 58). 

Pada hakekatnya fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan 

kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia 

(UU no. 2 th. 2003). Siswa sebagai subjek belajar memiliki potensi dan 

karakteristik unik, sangat menentukan keberhasilan pendidikan. 

Kemampuan dan kesanggupan siswa merespon pengetahuan, nilai dan 

ketrampilan mempunyai andil yang besar dalam keberhasilan belajar. 

Dengan demikian pendidikan mempunyai andil yang besar terhadap anak 
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didik untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam proses menyongsong masa depannya.  

Untuk mewujudkan harapan tersebut, dapat dilakukan melalui 

proses pendidikan yang ideal yaitu proses pendidikan yang dikemas dengan 

memperhatikan adanya berbagai aspek baik itu kognitif, afektif maupun 

psikomotorik (Suyanto dan Hisyam, 2000: 147). Apabila proses pendidikan 

dapat dilaksanakan dengan memperhatikan adanya keseimbangan aspek 

tersebut, maka output pendidikan akan mampu mengantisipasi perubahan 

dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus terbiasa 

melakukan perubahan-perubahan dalam dirinya agar bisa beradaptasi dan 

mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. 

Sebaliknya, apabila proses pendidikan mengabaikan aspek-aspek tersebut 

dan hanya menitikberatkan pada aspek kognitif saja. Maka output 

pendidikan tidak akan mampu menterjemahkan serta mengantisipasi 

kemajuan perkembangan masyarakat yang berjalan demikian cepat. 

Terkait dengan prestasi pendidikan, di Indonesia prestasi pendidikan 

tertinggal jauh di bawah negara-negara asia lainnya seperti singapura, 

Jepang dan maalaysia. Bahkan jika dilihat dari indek sumberdaya manusia 

yang salah satu indikatornya adalah sektor pendidikan dimana posisi 

Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun. Indikator rendahnya mutu 

pendidikan nasional dapat dilihat pada mutu prestasi siswa. Dalam skala 

internasional, menurut laporan Bank Dunia studi IEA (International 



3 
 

 
 

Assosiation for the Evoluation Achievement) bahwa ketrampilan membaca di 

Indonesia berada pada peringkat terrendah. Anak-anak Indonesia ternyata 

hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit 

sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. 

Indikator lain yang menunjukkan betapa rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia dapat dilihat dari data UNESCO tentang peringkat indek 

pembangunan manusia (Human Development Index) yaitu komposisi dari 

peringkat pencapaian pendidikan, kewsehatan dan penghasilan perkapita 

yang menunjukkan bahwa indek pengembangan manusia Indonesia makin 

menurun. (Anonim, 2009: 1).  

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui 

peningkatan kualitas pembelajaran (Intructional Quality). Karena muara dari 

berbagai program pendidikan adalah pada pelaksanaan program 

pembelajaran yang berkualitas. Untuk mewujudkan program tersebut maka 

perlu didukung oleh unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas dan 

perlengkapan. Manusia yang terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari 

siswa, guru dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-buku, papan tulis, 

dan kapur serta slide dan film. Sedangkan fasilitas dan perlengkapan terdiri 

dari ruang kelas, perlengkapan audiovisual, juga komputer (Hamalik, 

2008:57) 

Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan 
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Karena hakikat kualitas pembelajaran adalah merupakan kualitas 

implementasi dari program pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. 

Namun demikian aspek kreatifitas harus tetap diperhatikan karena 

pengembangan kretatifitas para peserta didik yang dimulai sejak awal akan 

mampu membentuk kebiasaan cara berpikir peserta didik yang sangat 

bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri di kemudian hari  (Suyanto dan 

Hisyam, 2000: 147). 

Kreativitas siswa merupakan potensi yang harus dikembangkan jika 

kita ingin menjadi bangsa yang mampu bersaing dalam percaturan dunia 

secara global. Unggulan kompetitif baru dapat diciptakan melalui insan-insan 

yang kreatif. Orang yang kreatif adalah mereka yang mampu mencipta 

sesuatu yang sama sekali baru secara monumental (Suyanto dan Hisyam, 

2000: 149). Kemampuan inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan global di 

abad ke-21. Tanpa adanya kreatifitas, kita sulit memiliki unggulan kompetitif 

di tengah-tengah bangsa lain. Untuk menjamin kreatifitas siswa dapat 

berkembang di sekolah, sistem pembelajaran harus dapat dikondisikan 

kearah munculnya berbagai pemikiran altenatif dan divergen dari para 

siswanya, oleh karena itu para guru harus berani mengajar secara dinamik, 

tematik dan konstektual.  

Beberapa tahun terakhir ini berkembang sinyalemen yang kurang 

menggembirakan, yaitu munculnya isu-isu dalam kaitannya dengan 

pembelajaran sejarah antara lain adanya kemerosotan pengetahuan 
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kesadaran pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah menengah, serta adanya 

keluhan bahwa pembelajaran sejarah tidak menarik dan membosankan 

bahkan diremehkan sebagai mata pelajaran hafalan yang gampang atau 

mudah dan tidak berguna, serta kendornya semangat kebangsaan dan 

patriotisme dikalangan generasi muda yang dianggap rawan bagi ketahanan 

bangsa (Suryo, 2003: 8-9). 

Pernyataan tersebut di atas relevan dengan kondisi di lapangan, yaitu 

munculnya stigma yang cenderung negatif tentang mata pelajaran sejarah. 

Siswa cenderung menganggap bahwa materi pelajaran sejarah dirasakan 

kering dan kurang bermakna, disamping itu dalam pembelajaran sejarah 

kurang adanya variasi dalam penyampaian materi karena hanya 

menggunakan metode ceramah. Mata pelajaran sejarah juga mendapatkan 

kesan hanyalah hafalan dan seolah-olah sejarah menjadi masa lampau yang 

mati dan tidak berguna bagi kehidupan manusia. Materi pelajaran sejarah 

yang dipelajari sering dirasakan jauh dari kehidupan sehari-hari yang 

dihadapi siswa. Beberapa peristiwa perang, fluktuasi berbagai budaya yang 

dipelajari seolah-olah ada dilingkungan yang jauh. Sementara aspek-aspek 

kekinian yang aktual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari kurang 

diperhatikan. 

 Berkenaan dengan hal tersebut, maka penerapan sistem pengajaran 

dengan menggunakan model atau metode yang tepat akan memberikan 

suatu motivasi yang lebih baik bagi anak didik. Dalam meningkatkan kualitas 
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proses belajar mengajar tersebut selain pendidiknya harus kreatif, dituntut 

pula adanya partisipasi aktif dari siswa dalam mengikuti proses belajar 

mengajar. Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat berinteraksi satu sama lain. Dalam suasana belajar 

yang penuh dengan persaingan dan pengisolasian siswa, sikap dan hubungan 

yang negatif akan terbentuk dan mematikan semangat siswa. Suasana 

seperti ini akan menghambat pembentukan pengetahuan secara aktif. 

Sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk 

bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur 

disebut dengan sistem “Pembelajaran Gotong Royong“ atau Cooperative 

Learning. 

Ada beberapa alasan penting mengapa sistem pengajaran ini perlu 

dipakai lebih sering di sekolah-sekolah. Seiring dengan proses globalisasi, 

juga terjadi transformasi sosial, ekonomi dan demografis yang 

mengharuskan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk lebih 

menyiapkan anak didik dengan ketrampilan-ketrampilan baru untuk bisa ikut 

berpartisipasi dalam dunia yang berubah dan berkembang pesat (Lie. 

2007:12). Beberapa kajian telah menemukan bahwa ketika para siswa 

bekerja bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan kelompok, membuat 

mereka mengekspresikan norma-norma yang baik dalam melakukan apapun 

yang diperlukan untuk keberhasilan kelompok (Deutsch, dalam Slavin, 

2009:35). Di dalam kelas yang kooperatif, murid  berusaha keras selalu hadir 
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dikelas dan membantu teman yang lainnya dalam belajar. Para siswa akan 

saling belajar satu sama lain karena dalam diskusi mereka mengenai konten 

materi. Konflik kognitif akan timbul, alasan yang kurang pas juga akan keluar, 

dan pemahaman dengan kualitas yang lebih tinggi akan muncul. Dalam 

suasana seperti ini, pembelajaran menjadi sebuah aktivitas yang dapat 

membuat para siswa lebih unggul diantara teman sebayanya. 

Pembelajaran kooperatif  turut menambah unsur-unsur interaktif 

sosial pada pembelajaran sejarah. Selama ini muncul anggapan bahwa 

pelajaran sejarah hanya bersifat hafalan , padahal yang diharapkan 

kurikulum adalah lebih dari itu. Ada dua aspek yang diharapkan dalam 

sebuah pembelajaran, yaitu pemahaman substansi yang bersifat kognitif dan 

psikomotorik. Namun dalam pembelajaran sejarah juga harus dapat 

menanamkan sikap dalam bentuk kesadaran sejarah. Jadi sejarah bukan 

sekedar hafalan tetapi menyangkut aspek kekinian sehingga perlu ada 

inovasi terhadap metode, pendekatan dan media pembelajaran (Suryo, 

2003: 2 ). 

Pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw  pada mata 

pelajaran sejarah di SMA Batik 1 Surakarta merupakan contoh model 

pembelajaran efektif sehingga mampu mendorong interaksi aktif antara 

guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Penggunaan model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw  menempatkan guru sebagai 

fasilitator, director-motivator dan evaluator bagi siswa dalam upaya 
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membantu siswa mengembangkan ketrampilan sosial dan kemampuan 

berfikir kritis , agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu 

bekerjasama dengan orang lain, dan mampu berinteraksi sosial dengan 

masyarakat. 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

mengkaji tentang pengelolaan pembelajaran dengan mengambil judul 

penelitian “Pengelolaan Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw 

Pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Batik 1 Surakarta“. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan fokus 

penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah karakteristik pengelolaan 

pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw pada mata sejarah di SMA 

Batik 1 Surakarta ? Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi sub fokus 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik aktivitas pembelajaran guru pada mata pelajaran 

sejarah dengan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning 

tipe Jigsaw. 

2. Bagaimana karakteristik interaksi pembelajaran cooperative learning tipe 

Jigsaw  pada mata pelajaran sejarah. 

3. Bagaimana karakteristik media pembelajaran cooperative learning tipe 

Jigsaw  pada mata pelajaran sejarah. 
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C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian mempunyai tujuan yang akan memberikan manfaat 

dan penyelesaian dari penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik aktivitas pembelajaran guru pada 

mata pelajaran sejarah dengan menggunakan pembelajaran cooperative 

learning tipe Jigsaw. 

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik interaksi pembelajaran cooperative 

learning tipe Jigsaw  pada mata pelajaran sejarah. 

3. Untuk mendeskripsikan karakteristik media pembelajaran cooperative 

learning tipe Jigsaw  pada mata pelajaran sejarah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan teoritis dalam 

khasanah pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya 

tentang pengelolaan pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw  

khususnya dalam mata pelajaran sejarah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan informasi bagi pihak manajemen pendidikan 

mengenai pentingnya pengelolaan pembelajaran cooperative learning 

tipe Jigsaw  dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 
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b. Bagi stakeholders pendidikan, sebagai bahan kajian untuk rujukan 

pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan langsung dengan 

aplikasi pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


