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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

 Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan dari Sekolah Dasar sampai pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

Ilmu Pengetahuan Sosial mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang sekolah dasar, mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, 

dan ekonomi. Melalui Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, siswa 

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, kritis, 

bertanggungjawab, serta menjadi warga dunia yang cinta damai. 

 Guru memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam 

upaya membentuk watak bangsa dan mengembangkan potensi siswa dalam 

kerangka pembangunan pendidikan di Indonesia. Kehadiran guru hingga saat 

ini bahkan sampai akhir zaman tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi 

secanggih apapun. 

 Dengan demikian guru harus secara terus menerus melakukan 

perbaikan pembelajaran yang inovatif dan  kreatif. Salah satu usaha guru untuk 

melakukan pembelajaran   yang   inovatif   dan   kreatif  adalah   ketepatan  

guru  dalam  pemilihan metode pembelajaran di kelasnya. Faktor guru dalam 

pemilihan metode pembelajaran yang digunakan merupakan hal yang tidak 

boleh diremehkan. Sebetulnya guru sudah mengetahui berbagai metode dalam 

pembelajaran, tetapi masih sedikit guru yang mau menggunakannya secara 

tepat. Kebanyakan guru masih mempertahankan gaya lama dalam 
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pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas masih didominasi oleh satu 

metode saja. 

 Berdasarkan pengamatan dalam proses pembelajaran di SD Negeri 2 

Dimoro, guru masih berorientasi bahwa siswa sebagai objek bukan sebagai 

subjek dalam pembelajaran. Sehingga kegiatan pembelajaran masih didominasi 

oleh guru, sedangkan aktivitas siswa hanya menerima informasi dari guru 

secara pasif. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran hanya sekedar 

mendengarkan dan bertanya ketika tulisan guru kurang jelas atau suara guru 

kurang terdengar, tanpa dapat dengan aktif mengembangkan materi yang 

didapatnya di sekolah dan menghubungkan materi tersebut dengan kejadian 

yang dialami sehari-hari.  

 Hal  ini  sering kali  terjadi  pada  mata   pelajaran  Ilmu Pengetahuan   

Sosial.  Guru mengajarkan materi dengan metode yang monoton, tanpa alat 

peraga, dan berkesan sangat membosankan sehingga siswa tidak tertarik untuk 

memperhatikannya. Terlebih lagi siswa sudah terbiasa dengan pandangan 

bahwa materi  dalam  pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial harus dihafalkan 

di luar kepala. 

 Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, penulis akan melakukan suatu 

upaya perbaikan pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V 

SD Negeri 2 Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Keaktifan 

belajar siswa dalam mata pelajaran ini seringkali kurang. Salah satu 

penyebabnya adalah materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sangat luas. 

Oleh karena itu perlu adanya inovasi dalam pembelajaran  agar pembelajaran 

lebih menarik, sehingga diharapkan keaktifan belajar siswa akan meningkat. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dlakukan kegiatan 

penelitian dalam pembelajaran IPS terutama pada materi menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan  Indonesia di kelas V SD Negeri  2 Dimoro Semester 2 

Kecamatan  Toroh Kabupaten Grobogan Tahun pelajaran 2012 / 2013 dengan 

menggunakan metode Jigsaw untuk meningkatkan keaktifan belajar pada mata 

pelajaran IPS materi menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan  Indonesia.  

Pengertian  pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikan rupa sehingga tingkah laku siswa menjadi 

kearah yang lebih baik. Metode pembelajaran kooperatif tipe jigasaw adalah 

pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok dan bertanggung jawab 

atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan kepadanya lalu mengajarkan 

bagian tersebut kepada anggota kelompok lain. 

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diujicobakan oleh Elliot 

Aronson dan teman-teman di Universitas Texas, kemudian diadaptasikan oleh 

Slavin dan temen-teman di Universitas John Hopkins (Arends, 2001). Teknik 

mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson et.al.sebagai model Cooperative 

Learning. Teknik ini dapat digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, 

berbicara, ataupun mendengarkan. Dalam Teknik ini, guru memperhatikan 

schemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa 

mengaktifkan schemata ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. 

Selain itu, siswa bekerja sama dengan sesama siswa dalam suasana gotong 

royong dan mempunyai kesempatan untuk mengolah informasi dan 
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meningkatkan ketrampilan berkomunikasi. 

 

B. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan hasil observasi dan informasi dari berbagai pihak pada 

pembelajaran kelas V SD Negeri 2 Dimoro masih terdapat masalah yaitu 

“keaktifan siswa yang kurang dalam pembelajaran IPS dan pemakaian metode 

pembelajaran guru yang kurang tepat. 

 Untuk itu peneliti menggunakan metode jigsaw untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pebelajaran. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan masalah-masalah yang timbul dalam pembelajaran IPS 

materi menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan  Indonesia, penelitian ini 

difokuskan pada peningkatan hasil belajar IPS dengan menggunakan metode 

Jigsaw pada siswa kelas V SD Negeri 2 Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan Tahun 2012 / 2013.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “Apakah melalui metode Jigsaw 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas V semester 2 pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD Negeri 2 Dimoro tahun pelajaran 

2012/2013?” 
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D.   Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Khusus 

 Untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS melalui metode 

Jigsaw pada siswa kelas V SD Negeri 2 Dimoro. 

2. Tujuan Umum 

Metode pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW bisa dijadikan 

sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah untuk meningkatkan 

keaktifan belajar IPS. Oleh karena itu pihak sekolah diharapkan 

memberi dukungan dengan menyediakan fasilitas yang dapat 

mendukung proses pembelajaran dengan metode JIGSAW. 

E.   Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sehingga dapat memperbaiki mutu 

pembelajaran dan mempertinggi interaksi belajar mengajar melalui diskusi 

kelompok. Dengan demikian, hasil belajar siswa khususnya pada materi 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan  Indonesia 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

guru, siswa, sekolah dan penulis. Manfaat bagi guru, penelitian ini diharapkan 

bermanfaat sebagai alternatif dalam pemilihan dan penentuan strategi 

pembelajaran yang digunakan, sehingga pembelajaran tentang menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan  Indonesia dapat berjalan menyenangkan dan 
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bermakna. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi 

tersendiri berbagai guru agar lebih memahami karakteristik siswa, keadaan 

siswa, keinginan siswa, kemampuan siswa, dan lingkungan sekolah sehingga 

dapat menentukan strategi pembelajaran yang paling menyenangkan untuk 

kompetensi dasar yang hendak diajarkan. 

Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai 

manfaat menumbuhkembangkan minat siswa untuk belajar secara aktif dan 

serius tetapi tetap menyenangkan karena siswa memperoleh pengalaman 

belajar dengan Jiksawdan pengunaan alat perga yang menarik oleh guru. 

Sehingga siswa dapat lebih mudah dalam belajar IPS. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti IPS. 

Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadikan guru lebih kreatif dan 

inovatif dalam pembelajaran. Penggunaan metode Jigsaw dapat menjadi 

metode yang dipakai guru dalam pembelajaran lainnya dan meningkatkan 

semangat guru dalam mengajar siswa didiknya. 

Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan yang baik dalam rangka penyempurnaan pembelajaran di sekolah, 

khususnya untuk mata pelajaran IPS. Mendapatkan pengalaman langsung 

dalam pelaksanaan pembelajaran tentang menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan  

Indonesia dengan Jiksawyang dikelola oleh guru.  

 

 

 




