
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Perubahan tersebut dapat terjadi dengan adanya usaha-usaha yang secara sadar 

dilakukan oleh individu yang sedang belajar. Kegiatan belajar mengajar pada 

dasarnya merupakan pemberian stimulus-stimulus kepada siswa, agar 

terjadinya respons yang positif pada diri siswa. Kesediaan dan kesiapan siswa 

dalam mengikuti proses demi proses dalam pembelajaran akan mampu 

menimbulkan respons yang baik terhadap stimulus yang siswa terima dalam 

proses pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa 

dalam belajar baik dari dalam diri siswa (internal) maupun dari luar diri siswa 

(eksternal). Faktor internal meliputi faktor kesehatan, faktor psikologis 

(perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan) dan faktor 

kelelahan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor 

sekolah, dan faktor masyarakat. 

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor dalam diri siswa yang 

mempengaruhi hasil belajar. Keberadaan motivasi menyebabkan seseorang 

memiliki keinginan dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang 



tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak dapat melakukan aktivitas 

belajar yang efektif. 

Salah satu faktor dari luar diri siswa adalah strategi pembelajaran. 

Tinggi rendahnya kadar aktivitas belajar siswa banyak dipengaruhi oleh 

strategi atau pendekatan mengajar yang digunakan. Penerapan strategi 

pembelajaran yang tepat dapat memotivasi siswa untuk giat belajar sehingga 

diperoleh hasil belajar yang optimal. Tercapainya ketuntasan hasil belajar 

siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor merupakan indikator 

keberhasilan suatu pembelajaran. 

Dari hasil refleksi penulis selama menjadi guru di SDN Rejoagung 02, 

ditemukan dalam pembelajaran IPA di kelas IV motivasi dan hasil belajar 

siswa tergolong rendah. Metode yang sering digunakan guru dalam mengajar 

adalah metode ceramah bervariasi menggunakan powerpoint disertai dengan 

tanya jawab sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Beberapa guru 

belum menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang menarik dan atraktif 

yang mampu mengaktifkan siswa. Selain itu, beberapa siswa menganggap 

bahwa IPA merupakan mata pelajaran yang identik dengan hafalan. 

Pembelajaran yang demikian dapat menimbulkan kejenuhan siswa terhadap 

materi dan kegiatan pembelajaran yang berakibat pada rendahnya motivasi 

belajar siswa. Guru masih berorientasi pada pencapaian kognitif saja. 

Pencapaian hasil belajar tidak hanya berorientasi pada penguasaan 

pengetahuan (konten materi), melainkan sikap dan keterampilan siswa.  



Proses pembelajaran yang demikian berakibat pada pemahaman 

konsep siswa yang kurang optimal. Selain itu, kurangnya interaksi antara guru 

dan siswa yang tidak melibatkan siswa secara langsung dalam setiap kegiatan 

pembelajaran menyebabkan keterampilan dan sikap ilmiah siswa kurang 

optimal. Padahal seharusnya karakteristrik pembelajaran IPA harus mampu 

mengikutsertakan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

Disamping itu, jika dilihat dari hasil ulangan harian sebagian besar masih di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75. Dari 20 siswa hanya 20% (4 siswa) yang sudah memenuhi KKM, 

sedangkan 80% (16 siswa), belum memenuhi KKM.  

Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dalam 

pembelajaran IPA di atas salah satunya dengan memberikan inovasi dalam 

pembelajaran berupa strategi yang mampu melibatkan siswa secara aktif, 

dapat memotivasi siswa, sebagai mediator, menciptakan suasana belajar 

mengajar yang baik, komunikatif, dan menyenangkan sehingga mampu 

menggali kompetensi yang dimiliki oleh siswa untuk mencapai hasil belajar 

yang optimal. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan salah 

satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran kooperatif 

adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa 

sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus 

saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran.  



Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

terdiri dari 4–6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling 

ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian 

materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut 

kepada anggota kelompok yang lain (Arends, 1997 dalam idonbiu.com). 

Peneliti memandang bahwa menggunakan model pembelajaran jigsaw adalah 

sebagai metode sangat efektif dalam meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran. Dalam metode ini, siswa tidak hanya sebagai obyek 

pendengar.Siswa juga harus melakukan penyediaan bahan medianya untuk 

melakukan diskusi.  

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatkan Motivasi dan Hasil 

Belajar IPA Melalui Strategi Pembelajaran Jigsaw Pada Siswa Kelas IV SDN 

Rejoagung 02”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dengan adanya masalah yang cukup banyak, maka penelitian ini akan 

dibatasi pada : 

1. Pembelajaran IPA dikelas IV SDN Rejoagung 02 pada semester gasal 

tahun pelajaran 2013/ 2014. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah Jigsaw. 

3.  Aspek yang ditingkatkan adalah motivasi dan hasil belajar siswa. 



C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak penulis 

teliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. “Apakah melalui penerapan strategi pembelajaran jigsaw dapat 

meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 

Rejoagung 02 Tahun Pelajaran 2013/2014?” 

2. “Apakah melalui penerapan strategi pembelajaran jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Rejoagung 

02 Tahun Pelajaran 2013/2014?” 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar IPA melalui penerapan strategi 

pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas IV SDN Rejoagung 02 Tahun 

Pelajaran 2013/ 2014. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan strategi 

pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas IV SDN Rejoagung 02 Tahun 

Pelajaran 2013/ 2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu: 

1. Manfaat bagi Siswa 



Sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar dalam pembelajaran IPA. 

2. Manfaat bagi Guru 

a) Dapat memberikan tambahan referensi pengetahuan dan pengalaman 

bagi para guru utamanya dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

sebagai upaya perbaikan pembelajaran. 

b) Dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas yang lebih lanjut sebagai upaya melakukan perbaikan 

pembelajaran.  

3. Manfaat bagi Sekolah 

a) Dapat memberikan sumbangsih bagi sekolah dalam rangka 

peningkatan prestasi dan mutu lulusan. 

b) Dapat memotivasi pimpinan sekolah untuk memfasilitasi pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas bagi para guru sebagai upaya melakukan 

perbaikan pembelajaran. Ini berarti bahwa sekolah yang gurunya 

mengadakan PTK akan berkembang menjadi sekolah yang berkualitas. 

 

 

 

 

 


