
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk social tidak dapat dipisahkan dari 

komunitasnya dan setiap orang  tidak ada yang bisa berdiri sendiri melakukan 

aktivitas untuk memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. 

Dalam pembelajaran di sekolah siswa juga perlu adanya sikap kerjasama antar 

siswa dalam membahas materi yang diberikan oleh guru maupun 

menyelesaikan tugas. Faktanya sikap sosial gotong royong maupun kerjasama, 

kepedulian terhadap sesame teman dan tanggung jawab mengerjakan 

penugasan yang diberikan guru kurang berkembang. Sebaliknya justru lebih 

dikenal dengan sikap egois, individualisme, kurangnya rasa tanggung jawab, 

malas berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama siswa. 

Kurikulum pembelajaran di sekolah sekarang mengalami perubahan, 

kurikulum berubah menjadi kurikulum 2013 yakni perbaikan dari kurikulum 

KTSP. Kurikulum 2013 dalam pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

pendekatan tematik, pendekatan tematik yaitu adalah pembelajaran dengan 

mengintegrasikan kegiatan kedalam semua bidang pengembangan, meliputi 

aspek kognitif, social emosional, bahasa, moral dan nilai-nilai agama fisi-

motorik dan seni, kemudian dijabarkan dalam kegiatan yang berpusat pada 

satu tema. 
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Pembelajaran sub tema tubuhku dalam tema diriku merupakan 

pembelajaran yang penting karena pembelajaran sub tema tubuhku membahas 

tentang tubuh kita sendiri, yang berhubungan dengan kegiatan kitasehari-hari, 

seperti macam-macam bagian tubuh, fungsi dari bagian-bagian tubuh itu 

sendiri dan bagaimana cara merawat bagian tubuh kita. Pembelajaran sub tema 

tubuhku hendaknya dirancang agar dapat menyenangkan dan mudah untuk 

dipahami siswa dan diimplementasikan dalamkegiatan sehari-hari. 

Pembelajaran sub tema tubuhku saat ini masih cenderung 

menggunakan pendekatan konvensional. Dalam proses pembelajaran siswa 

terkadang bosan duduk terus, sehingga siswa berjalan saat proses belajar 

mengajar dan kurang memperhatikan penjelasan guru. Ada pula siswa yang 

ngobrol sendiri saat pembelajaran dan mengajak teman yang lain untuk 

ngobrol sehingga banyak siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru. 

Siswa kurang semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Selama proses pembelajaran sub tema tubuhku siswa harus 

menghafalkan bagian-bagian dan fungsitubuh. Penyelesaiansoal – soal tidak 

dikaitkan dengan kehidupan sehari – hari, sehingga siswa merasa pelajaran itu 

hanya teori yang harus dihafal. Pada saat kegiatan belajar mengajar 

belangsung kurang mengikut sertakan siswa, sehingga siswa tidak merasa 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Siswa-siswa diberi PR 

yang harus dikerjakan, sehingga siswa merasa jenuh dan bosan. 

Dalam pembelajaran guru harus mengetahui keadaan yang terjadi 

pada siswa, penguasaan pemahaman materi yang diberikan. Dengan 
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bekerjasama dalam membahas materi yang diberikan siswa akan lebih 

memahami materi dan maksud dari penugasan yang diberikan. Siswa juga 

akan lebih banyak berinteraksi dan komunikatif dengan teman. Dalam 

meningkatkan kerjasama siswa di sekolah banyak kendala yang dihadapi guru, 

baik secara internal maupun eksternal. Guru menyisipkan sikap kerjasama 

kepada siswa dalam menerapkan strategi dan metode dalam proses 

pembelajaran, karena dalam pemilihan metode pembelajaran akan 

mempengaruhi kerjasama siswa. 

Rendahnya kerjasama siswa dalam pembelajaran sub tema tubuhku 

dialami siswa kelas I SD Negeri 1 kemadohbatur, hal ini dapat dilihat dari 

rendahnya keaktifan dalam kerjasama pembelajaran sub tema tubuhku, 

meliputi interaksi, Komunikasi sesama teman dalam pemahaman materi dan 

mengungkapkan ide, mengerjakan soal latihan di depan kelas dan hasil 

belajar.  Rendahnya kerjasama dalam pembelajaran sub tema tubuhku karena 

rendahnya komunikasi dan interaksi siswa kelas I SD Negeri 1 Kemadohbatur, 

dalam hal ini guru kurang menarik dalam memberikan materi, guru 

menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi kepada siswa, 

sehingga membuat siswa bosan di dalam pembelajaran, kurang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif, penyampaian materi 

cenderung monoton dan kurang bervariasi, dan dominasi guru dalam proses 

pembelajaran masih tinggi.  

Salah  satu model pembelajaran yang dapat mengatasi masalah 

kerjasama siswa dalam pembelajaran sub tema tubuhku adalah model jigsaw, 



4 
 

yaitu pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok dan bertanggung 

jawab atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan kepadanya lalu 

mengajarkan bagian tersebut kepada anggota kelompok lain. Model Jigsaw 

merupakan salah satu dari model yang menangani masalah kerjasama secara 

langsung dan memberikan saran-saran praktis bagaimana mencapai 

keterpaduan.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian yang dapat meningkatkan kerja sama dalam 

pembelajaran sub tema tubuhku melalui Model Pembelajaran jigsaw pada 

siswa kelas I SD Negeri 1 Kemadohbatur. Untuk mendapatkan hasil yang 

optimal dan tepat maka penelitian ini akan dilaksanakan melalui pemberian 

tindakan kelas. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang 

dibahas maka perlu dibaatasi permasalahannya sebagai berikut: 

1. Peningkatan kerjasama dalam pembelajaran sub tema tubuhku melalui 

model pembelajaran jigsaw 

2. Pembelajaran sub tema tubuhku siswa kelas 1 tahun ajaran 2014/2015. 

3. Lokasi penelitian SD Negeri 1 Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, 

Kabupaten Grobogan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut :“Apakah melalui  penerapan model pembelajaran 

jigsaw dapat meningkatkan kerjasama dalam pembelajaran sub tema tubuhku 

pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Kemadohbatur tahun pelajaran 2014/2015”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan ketrampilan berfikir kritis dan pemahaman 

materi sub tema tubuhku pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Kemadohbatur, 

Untuk  melatih siswa dalam belajar secara berkelompok dan 

mengemukakan pendapat dalam berdiskusi. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatan kerjasama dalam pembelajaran sub tema 

tubuhku melalui penerepan model pembelajaran  jigsaw pada siswa kelas 1 

tahun pelajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Menemukan cara atau metode pembelajaran baru yang inovatif yang 

mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di masa datang. 

2. Manfaat secara praktis 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti 

1) Memperoleh pengalaman langsung tentang model jigsaw 

2) Pengetahuan teknik mengajar dalam peningkatan kerjasama siswa 

dalam pembelajaran sub tema tubuhku mlalui model pembelajaran 

jigsaw. 

b. Bagi Guru 

1) Menambah pengetahuan tentang model pembelajaran jigsaw 

2) Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bidang penelitian. 

3) Membantu guru mencari bentuk pembelajaran yang lebih menarik 

dan kreatif agar siwa tidak bosan. 

c. Bagi Siswa 

1) Dapat memberikan pengalaman secara langsung dan menambah 

kerjasama dalam pembelajaran  sub tema tubuhku. 

2) Menanamkan nilai dan sikap serta anggapan bahwa belajar itu 

menyenangkan. 

3) Melatih siswa berfikir kritis, percaya diri, berani berinteraksi dan 

menghargai teman serta berbertanggung jawab. 
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d. Bagi Sekolah 

1) Dengan adanya model pembelajaran jigsaw pada pembelajaran 

sub tema tubuhku dapat mewujudkan siswa yang aktif, 

berinteraksi, cerdas, terampil, bekerjasama dengan menjunjung 

nilai-nilai luhur bangsa. 

2) Mewujudkan kerjasama sebagai indikator keberhasilan dalam 

kualitas sekolah. 


