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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam 

kehidupan. Di Indonesia, semua orang tanpa terkecuali berhak untuk 

mendapatkan pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undangSistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 yang menegaskan 

bahwa ”setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi 

pendidikan. Dengan adanya  pendidikan tersebut diharapkan bisa membawa 

perubahan yaitu memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Di dalam pembelajaran saat ini kebanyakan dari guru belum dapat 

menerapkan pembelajaran yang efektif. Dari  berbagai pembelajaran yang 

ada, guru hanya dapat menggunakan metode ceramah. Guru beranggapan 

bahwa metode ceramah adalah metode yang paling tepat didalam 

pembelajaran. Dalam lingkungan pendidikan modern, ceramah sebagai 

metode mengajar telah menjadi salah satu persoalan yang cukup sering 

diperdebatkan. Sebagian orang menolak dengan alasan bahwa ceramah 

sebagai metode mengajar kurang efisien dan bertentangan dengan cara 

manusia belajar. Sebaliknya, sebagian yang mempertahankan berdalih, bahwa 
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ceramah lebih banyak dipakai sejak dulu dan dalam setiap pertemuan di kelas 

guru tidak mungkin meninggalkan ceramah walaupun hanya sekedar sebagai 

kata pengantar pelajaran atau merupakan uraian singkat di tengah pelajaran. 

Kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya alasan-alasan tersebut di atas 

tidaklah sama sekali salah, tatapi juga tidak sama sekali benar. Hal yang 

sebenarnya adalah bahwa dalam situasi-situasi tertentu, metode ceramah 

merupakan metode yang paling baik, tetapi dalam situasi lain mungkin sangat 

tidak efisien. Tidak jarang guru menunjukkan kelemahannya, karena ia hanya 

mengenal satu atau dua macam metode saja dan karenanya ia selalu saja 

menggunakan metode ceramah untuk segala macam situasi. Kelemahan ini 

juga merupakan salah satu sebab mengapa metode ceramah dikritik orang, 

dari kelemahan metode ceramah diantaranya yaitu : 

1. Membuatsiswa pasif. 

2. Rendahnya kreativitas siswa. 

3. Mengandung unsur paksaan kepada siswa. 

4. Anak didik yang lebih tanggap dari visi visual akan menjadi rugi dan 

anak didik yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar menerimanya. 

5. Sukar mengontrol sejauhmana pemerolehan belajar anak didik. 

6. Membosankan, dll. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yaitu 

dengan cara memperbaiki proses pembelajaran. Berdasarkan keputusan 

Mendikbud Nomor 054/U/1993  tentang tujuan pembelajaran di Sekolah 
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Dasar pada intinya adalah 1)  Membekali peserta didik dengan pengetahuan 

dan keterampilan dasar untuk hidup dalam, masyarakat.;   serta  2) 

Mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang 

pendidikan selanjutnya. Oleh sebab itu untuk mengakomodasikan perbedaan 

sasaran, maka perlu adanya program pengajaran yang dapat mencapai sasaran 

tersebut. 

Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam memperbaiki 

proses pembelajaran adalah guru. Seorang guru yang profesional dituntut 

untuk dapat menampilkan keahliannya sebagai guru di depan kelas. 

Komponen yang harus dikuasai oleh seorang guru profesional adalah dapat 

Menjalankan pembelajaran yang bervariatif. Pembelajaran yang bervariatif 

dapat menarik minat belajar siswa. Di samping itu, guru tidak hanya cukup 

dengan memberikan ceramah di depan kelas. Hal ini tidak berarti bahwa 

pembelajaran tidak baik, akan tetapi pada suatu saat siswa akan merasa bosan 

apabila hanya duduk, diam, dan mendengarkan. 

Seiring dengan perkembangan zaman proses pembelajaran saat ini 

memerlukan sebuah strategi belajar mengajar baru yang lebih menekankan 

pada partisipasi siswa (student oriented). Selain itu dalam perjalanan proses 

perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan kurikulum pendidikan 

saat ini, dengan diterapkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

pada sekolah-sekolah sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. 

Pembelajaran yang menyenangkan memang menjadi langkah awal untuk 

mencapai hasil belajar yang berkualitas. 
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Salah satunya dengan menggunkan pembelajaran kooperatif. Banyak 

pembelajaran yang dilakukan untuk menerapkan model pembelajaran 

kooperatif. Misalnya dengan menggunakan pembelajaran kooperatif jigsaw. 

Pembelajaran kooperatif jigsaw dipandang relevan untuk menghadirkan 

suasana nyata di dalam proses pembelajaran. Permasalahan pembelajaran IPA 

sangat dekat dengan realitas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. 

Definisi dari pembelajaran kooperatif jigsaw merupakan pembelajaran yang 

dirancang agar siswa mempelajari informasi-informasi divergen melalui kerja 

kelompok. 

Hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah. Dan salah satu yang menentukan kualitas 

pembelajaran adalah penggunaan pembelajaran kooperatif yang tepat dengan 

materi yang diajarkan. Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti terhadap 

siswa kelas IV SD Negeri 03 Lempong dapat diketahui bahwa permasalahan 

yang terjadi yaitu aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA masih 

rendah. Siswa belum termotivasi untuk aktif mengikuti proses pembelajaran. 

Kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

menyebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

Hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang cenderung rendah juga. 

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan sebuah pembelajaran 

yang mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Salah satu pembelajaran 

yang dapat dijadikan alternatif untuk memecahkan permasalahan di atas 

adalah  dengan pembelajaran Kooperatif Jigsaw. Kooperatif Jigsaw adalah 
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sebuah pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan untuk mengajarkan 

siswa mengembangkan keterampilan dan keberanian berbicara dihadapan 

teman-temannya. Penggunaan pembelajaran Kooperatif Jigsaw akan  lebih 

mempermudah siswa untuk memahami suatu pembelajaran. Dalam 

pembelajaran Kooperatif Jigsaw ini guru berperan  sebagai fasilitator dalam 

proses belajar mengajar yangmembagi satuan informasi/ materi yang besar 

menjadi komponen-komponen lebih kecil dan membagikannya kepada setiap 

kelompok. Sehingga setiap kelompok siswa merasa memiliki tanggung jawab 

untuk menyampaikan informasi tersebut kepada kelompok lain. Pembelajaran 

ini dirancang sedemikian rupa sehingga menyajikan pembelajaran yang 

menyenangkan untuk meminimalisasikan tingkat kejenuhan anak selama 

pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian 

mengenai ”Pembelajaran Kooperatif Jig Saw  Untuk Meningkatkan Hasil 

belajar IPA kelas IV SDN 03 Lempong Jenawi Karanganyar Tahun Pelajaran 

2012/ 2013.” Proses PTK ini memerlukan kerjasama antara guru kelas IV dan 

peneliti untuk mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran IPA sehingga 

dapat dikaji dan dituntaskan. Sesuai dengan permasalahan di kelas IV SDN 

03 Lempong, pembelajaran Kooperatif Jigsaw diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA.  
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B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Guru masih jarang menerapkan cara belajar yang efektif dan mudah 

diterima siswa. 

2. Kurang tepatnya pembelajaran yang digunakan guru kelas IV dalam 

menyampaikan materi. 

3. Kurangnya pemahaman dan kemampuan berpikir siswa dalam IPA terjadi 

karena dalam pembelajaran, konsep guru cenderung abstrak dan 

menggunakan metode ceramah sehingga konsep-konsep akademik sulit 

dipahami oleh siswa. Selain itu pada umumnya guru mengajar dengan 

tidak memperhatikan kemampuan berpikir siswa sehingga ada beberapa 

siswa yang kurang dapat memahami konsep-konsep materi yang diajarkan. 

Sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa dalam 

proses pembelajaran IPA. 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang 

masalah, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu ”Apakah Pembelajaran 

Kooperatif Jig Saw dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV SDN 03 

Lempong?” 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu 

penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang obyek yang 

diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana Pembelajaran Kooperatif Jig Saw dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV SDN 03 Lempong Jenawi 

Karanganyar Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perbaikan 

proses pembelajaran di sekolah, khususnya dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui pembelajaran kooperatif 

Jig Saw. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru sebagai bahan 

masukan bahwa pembelajaran kooperatif Jig Saw dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. 
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c. Bagi sekolah 

Penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran IPA. 

 

d. Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penelitian dalam pendidikan sehingga dapat menambah 

pengetahuan, khususnya untuk mengetahui sejauh mana peningkatan 

hasil belajar siswa setelah dilakukan proses pembelajaran kooperatif 

Jig Saw. 

e. Bagi peneliti yang lain 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai perbandingan atau 

sebagai referensi untuk penelitian yang relevan. 

 


