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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 bab I, bahwa 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. 

Dari pengertiantersebutbahwa pendidikan merupakan upaya sadar yang 

dilakukanmanusia dengan dasar dan tujuan yang jelas. Berencana mengandung arti bahwa 

pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu proses perhitungan yang matang dan 

berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Berlangsung kontinyu artinya pendidikan itu 

terus menerus sepanjang hayat, selama manusia hidup proses pendidikan itu akan tetap 

dibutuhkan, kecuali apabila manusia sudah mati, tidak memerlukan lagi suatu proses 

pendidikan. 

IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam, baik mahluk hidup maupun 

benda mati. IPA diajarkan untuk membekali siswa agar mempunyai pengetahuan dan 

ketrampilan dalam memahami gejala alam secara objektif. IPA 

jugamengajarkankepadasiswa agar ramahterhadapalamdansekelilingnya agar 

keseimbanganbumidanalamsemestatetapterjaga.Salah 

satunyadengandiajarkannyamaterigejalaalam. 
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Untuk mendapatkan mutu pendidikan yang lebih 

baikmakasegalausahaperludilakukanmulai dari perundang-undangan, lingkungan, sarana 

prasarana, guru dan pembelajaran itu sendiri. Salah satu usaha yang dilakukan dari segi 

pembelajaran adalah menggunakan metode pembelajaran inovatif. Sebuah pembelajaran 

dikatakan berhasil dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya adalah siswa mempunyai 

pemahaman yang mendalam, keaktifan, keberanian, dan kreatifitas siswa. Jika ini terjadi, 

maka siswa akan mempunyai hasil belajaryang lebih baik. 

Berdasarkan observasi yang pernah dilakukan padasiswakelas III saat pembelajaran 

IPA di SDNegeri 1 Jomboranmenyebutkankurang optimalnyapembelajaran IPA. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya beberapa masalah, diantaranya: a. siswa kurang konsentrasi 

dalam mengikuti pelajaran IPA, b. siswa ramai dalam mengikuti pelajaran IPA, c. siswa 

berbicara sendiri, d. siswa ada yang bermain-main, e. beberapa siswa ijin ke belakang f. 

situasi pembelajaran yang membosankan, g. guru sibuk dengan materi pembelajaran sendiri. 

Selain itu juga terdapat masalah dari lingkungan diantaranya, letak sekolah yang dekat jalan 

raya, adanya bau yang menyengat dari TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan kesejahteraan 

guru Wiyata Bakti (WB) di bawah UMR Klaten  sehingga hal tersebut mengganggu proses 

pembelajaran. 

Dengan adanya masalah-masalah diatas mengakibatkan nilai IPA yang diperoleh 

siswa rendah. Hal ini dapat ditunjukkan hasil ulangan IPA (gejala alam) pada tanggal 8 

April 2013. Dari 31 siswa, yang mendapat nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

ada 14 siswa. Sedangkan siswa yang mendapat nilai dibawah KKM ada 17 siswa. Dari hasil 

ulangan tersebut mendapat nilai rata-rata nilai 55,1 sedangkan nilai KKM mata pelajaran 
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IPA kelas III semester genap adalah 60. Sehingga rata-rata dalam ketuntasan IPAbelum 

tercapai.  

Dengan keadaan14 siswa diatas KKM dan 17 siswa dibawah KKM diartikan 45,1 % 

siswa tuntas belajar, sedangkan 54,8 % siswa belum tuntas belajar. Dari uraian tesebut 

menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas III tahun pelajaran 2012/2013 di SD 

Negeri 1  Jomboran masih rendah. Sehingga proses pembelajaran dianggap gagal dan perlu 

diperbaiki pada proses pembelajaran. 

Oleh karena itu perlunya metodetertentu yang dapat memusatkan perhatian  yang 

berorientasi pada proses pembelajaran sehingga menciptakan suasana aktif, kreatif, 

menyenangkan, dan menumbuhkan  keberaniaan.  Adapun strategiyang dapat menciptakan 

suasana pembelajaran tersebut adalah  strategiJigsaw. Jigsaw merupakan strategi 

pembelajaran kooperatif, dimana siswa saling bekerja sama untuk mendapatkan 

pengetahuan dan pemahaman. Sehingga siswa lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator 

dan mediator saja. 

Jika hal tersebut dilakukan maka dapat menumbuhkan pemahaman, keaktifan, 

keberanian, dan kreatifitas siswa. Jika ini terjadi, maka siswa akan mempunyai nilai di atas 

KKM  atau dapat dikatakan siswa mempunyai  hasil belajar yang lebih optimal. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti mengambil kesimpulan tentang pentingnya 

penelitian penggunaan  strategiJigsaw untuk meningkatkan hasil belajar  gejala alam (IPA) 

di kelas III SD Negeri 1 Jomboran Klaten Tengah kabupaten Klaten tahun pelajaran 

2012/2013. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan 

pemahaman siswa dalam pelajaran IPA (gejala alam), mensukseskan program pendidikan 9 

tahun (wajar) dan masukandalampengambilan kebijakan. Untuk itu peneliti akan melakukan 

perbaikan pembelajaran mata pelajaran IPA (gejala alam) melalui Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang dilakukan pada siswa kelas III di SD Negeri 1 Jomboran kecamatan Klaten 

Tengah kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/2013.  

B. Pembatasan Masalah  

Dari  latar belakang dan identifikasi masalah diatas, agar permasalahan menjadi lebih 

spesifik, jelas dan terpusat, sehingga penelitian ini perlu mempunyai tujuan penelitian yang 

akan dicapai. Serta diperlukan pembatasan masalah hasil belajar  penguasaan gejala alam 

(IPA)  dengan strategiJigsaw pada kelas III SD Negeri 1 Jomboran kecamatan Klaten 

Tengah kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai  berikut: 

“Apakah melalui strategiJigsaw dapat meningkatkan hasil  belajar IPA pada materi gejala 

alam pada siswa kelas III SD Negeri 1 Jomboran  kecamatan Klaten Tengah kabupaten 

Klaten tahun pelajaran 2012/2013.” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah: 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 1 Jomboran kecamatan 

Klaten Tengah kabupaten Klaten pada mata pelajaran IPA materi gejala alam yang ditandai 

dengan meningkatnya rata-rata kelas di atas nilai KKM dengan strategibelajar Jigsaw. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Secara Teoritis 

Penerapan strategiJigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 1 

Jomboran pada mata pelajaradan gejala alam (IPA) tahun pelajaran 2012/2113. 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Menambah referensi guru dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. 

2) Menambah referensi pembelajaran yang lebih inovatif sehingga siswa lebih aktif 

dan kreatif. 

b. Bagi Siswa 

Meningkatkan hasil belajar siswa dalm mata pelajaran IPAmateri gejala alam, serta 

memberikan pengalaman dalam mendapatkan pengetahuan yang mendalamdengan 

kerjasama. 

c. Bagi Proses Belajar Mengajar 

Tercapainya prestasi belajar siswa kelas III baik dalam mata pelajaran IPA 

denganmaterigejala alam menjadi lebih baik, sehingga hasil belajar mereka di atas 

KKM. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan peneliti dalam tindakan kelas. 

e. Bagi Sekolah 
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Memberikan masukan dan referensi para pengajar dalam proses pembelajaran 

sehingga lebih profesional  dan lebih bertanggung jawab dalam pembelajaran. 

 

 

 


