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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu 

bangsa ditentukan oleh kreativitas pendidikan bangsa itu sendiri. 

Kompleksnya masalah kehidupan menuntut sumber daya manusia handal 

dan mampu berkompetensi. Selain itu pendidikan merupakan wadah yang 

dapat dipandang sebagai pembentuk sumber daya manusia yang bermutu 

tinggi. Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan sangat dipengaruhi 

oleh pembelajaran yang berlangsung.  

Sesuai dengan UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, pasal 3 menyatakan bahwa ; ” Pendidikan nasional berfungsi  

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.  

Untuk menjadi manusia yang berkualitas menguasai berbagai 

macam aspek kehidupan harus dilakukan dengan proses belajar. Menurut  

Aqip Zainal (2010:42) belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau 
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perubahan  dalam diri seseorang yang   dinyatakan    dalam   cara-cara    

bertingkah    laku   yang   baru   berkat pengalaman    dan   latihan. Belajar 

akan membentuk seeorang menjadi manusia yang berguna yang diperoleh 

dari pengalaman dan latihan secara berkelanjutan. Oleh karena itu proses 

belajar menjadi pondasi yang kuat untuk terbentuknya manusia yang 

mampu menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan untuk kemajuan 

bangsa dan negara. 

Pada SD Negeri 1 Sidomulyo sejak peneliti mengajar, dalam 

pembelajaran IPS, peneliti sering menggunakan model pembelajaran 

konvensional yaitu dengan cara ceramah. Dalam pembelajaran model 

ceramah terlihat dari perilaku siswa yang cenderung hanya mendengarkan 

dan mencatat pelajaran yang diberikan oleh guru bahkan siswa tidak mau 

bertanya apalagi mengemukakan pendapatnya tentang materi yang telah 

diberikan oleh guru. Dengan keadaan seperti ini, peneliti berusaha 

mencarikan model pembelajaran lain sebagai tindakan yang nyata untuk 

mengubah siswa yang pasif menjadi siswa yang aktif yaitu penggunaan 

pembelajaran yang tepat dan menyenangkan bagi siswa.   

Hasil pengamatan awal menunjukkan keberanian siswa bertanya 

pada mata pelajaran IPS materi peta masih rendah yaitu 20% mempengaruhi 

hasil belajar. Diharapkan keberanian bertanya siswa pada materi peta 

sebesar 80 % dari jumlah siswa. Hasil pengamatan hasil belajar didapatkan 

bahwa dari 25 siswa kelas IV terdiri dari 15 putra dan 10 putri hanya 28 % 
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(7 siswa) yang mencapai nilai KKM. Harapan yang ingin dicapai ketuntasan 

sebesar 80% dari jumlah siswa. 

 Inovasi dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk 

meningkatkan hasil belajar yang optimal. Inovasi pembelajaran tidak hanya 

pada sarana dan prasarana serta kurikulum saja melainkan juga dalam 

proses pembelajaran itu sendiri. Inovasi ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran dan metode 

pembelajaran. Diharapkan dengan inovasi yang maksimal dapat 

membangun pengetahuan secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

sehingga pada akhirnya memperoleh hasil belajar sesuai tujuan yang 

diinginkan. 

 Hubungan antara guru dengan siswa yang baik akan memperoleh 

penguasaan konsep siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

keberanian siswa bertanya. Suasana kelas perlu direncanakan dan dibuat 

sedemikian rupa dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat agar 

siswa memperoleh kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain  sehingga 

siswa mempunyai keberanian untuk bertanya pada gilirannya memperoleh 

hasil yang maksimal.  

Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan mengatasi 

kelemahan pembelajaran model ceramah adalah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran model ini merupakan 

model pembelajaran tim ahli, dimana siswa ditempatkan dalam kelompok- 

kelompok belajar tertentu. Siswa yang berada dalam kelompok ahli bertugas 
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menerangkan atau memberi penjelasan kepada kelompok lain atas materi 

yang sedang dipelajari, dari kegiatan ini terjadi interaksi antar siswa serta 

adanya kerjasama dalam belajar. Dari kegiatan kelompok tersebut akan 

tercipta aktivitas belajar yang dilakukan setiap siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan mengambil judul : “Upaya Meningkatkan Keberanian 

Bertanya dan Hasil Belajar IPS Materi Peta dengan Model Jigsaw Bagi 

Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sidomulyo Delanggu  Klaten Tahun Pelajaran 

2013/2014”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

pokok dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah keberanian bertanya siswa kelas IV SD Negeri 1 

Sidomulyo Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014 pada 

mata pelajaran IPS materi peta dapat meningkat setelah dilakukan 

pembelajaran dengan model Jigsaw? 

2. Apakah hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Sidomulyo 

Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014 pada mata pelajaran 

IPS materi peta dapat meningkat setelah dilakukan pembelajaran 

dengan model Jigsaw? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Tujuan  umum  

Untuk mengkaji dan mendeskripsikan penerapan model 

pembelajaran Jigsaw dalam meningkatkan keberanian siswa 

bertanya dan hasil belajar IPS materi peta bagi siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Sidomulyo Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2.  Tujuan khusus  

Untuk meningkatkan keberanian bertanya dan hasil belajar IPS  

materi peta bagi siswa kelas IV SD Negeri 1 Sidomulyo Delanggu 

Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014 melalui model pembelajaran 

Jigsaw.  

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya pembelajaran IPS utamanya pada 

peningkatan keberanian bertanya dan hasil belajar melalui model 

Jigsaw. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Meningkatkan keberanian bertanya dan hasil belajar  dalam 

pembelajaran IPS. 

2) Membantu siswa dalam penguasaan mata pelajaran IPS 
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b. Manfaat bagi guru 

1) Memanfaatkan metode pembelajaran model Jigsaw untuk 

meningkatkan keberanian bertanya dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS. 

2)  Dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengatasi 

permasalahan di kelas. 

c.  Manfaat  bagi Sekolah 

1) Sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas melalui penerapan model pembelajaran 

Jigsaw. 

2) Memberikan arahan bagi kinerja guru dalam proses 

pembelajaran.  

 

 

 

 


