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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi 

dalam kehidupan setiap manusia. Inti dari pendidikan adalah adanya interaksi 

antara pendidik dengan siswa. Interaksi tersebut salah satunya dapat terjadi 

ketika proses belajar mengajar berlangsung. Pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung, pendidik memegang peranan penting dalam mengembangkan 

potensi siswa. Interaksi yang terjadi antara guru dan siswa yang bertujuan 

meningkatkan perkembangan mental sehingga menjadi mandiri, hidup lebih 

maju dan terarah. 

Pembelajaran diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

menggembirakan bagi peserta didik maupun pendidik sehingga seluruh 

potensinya dapat disentuh dan dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu 

pembelajaran pasti mempunyai tujuan, pembelajaran dapat membantu siswa 

agar memperoleh berbagai pengalaman dan pengalaman itu menambah tingkah 

laku siswa (Ali, Mohamad, 2013 : 5). 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran harus tercipta hubungan timbal 

balik yang baik antara guru dan siswa. Pembelajaran harus terjadi secara dua 

arah, artinya kedua belah pihak harus sama-sama terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Tugas guru dalam pembelajaran adalah mengoptimalkan 

terjadinya perubahan pada siswa untuk diarahkan agar menjadi sosok individu 
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yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Perubahan tersebut akan 

berlangsung dinamis, efektif, dan efisien manakala guru bisa melibatkan 

seluruh potensi siswa dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga harus dapat 

mendesain sebuah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan. Hal ini dapat diwujudkan diantaranya dengan penggunaan 

model, metode, strategi, dan media pembelajaran yang tepat dan menarik untuk 

siswa. Apabila seorang guru dapat melaksanakannya maka untuk memperoleh 

hasil belajar siswa yang baik tentu mudah diwujudkan. Hasil belajar masih 

menjadi acuan atau patokan seorang guru dalam mengukur tingkat 

keberhasilan mengajarnya. Hasil belajar dapat digolongkan ke dalam tiga ranah 

yaitu: ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, peneliti masih banyak menemui 

hasil belajar siswa yang masih rendah. Hal ini dapat disebabkan karena materi 

yang disampaikan oleh guru terlalu banyak dan rumit untuk dipahami siswa. 

Hal ini juga diperparah dengan keadaan guru yang kurang dapat merancang 

atau menyiapkan bahan ajar yang menarik untuk siswa. Guru belum 

menggunakan model, metode, strategi, dan media pembelajaran yang menarik 

dan mengaktifkan siswa.  

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan guru kelas IV MI 

Muhammadiyah Program Khusus Kartasura yaitu, guru sudah mampu 

menerapkan kurikulum 2013, namun guru belum menerapkan strategi 

pembelajaran aktif yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga 

pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan belum sepenuhnya 
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dikuasai dan harus lebih ditingkatkan karena siswa belum sepenuhnya 

memahami konsep materi pelajaran dengan baik yang ditambah dengan 

perubahan kurikulum dari KTSP menjadi Kurikulum 2013 membuat siswa 

semakin kebingungan karena biasanya siswa belajar tiap mata pelajaran 

berubah menjadi tema yang terdiri dari tiga sampai empat mata pelajaran 

sehingga hasil belajar siswa masih rendah. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa keadaan yang seperti ini perlu 

adanya solusi. Maka dari itu guru harus mencari solusi dari masalah yang ada 

agar tidak belarut-larut dan menghambat perkembangan siswa dan guru harus 

menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif. Dalam pembelajaran yang 

inovatif, guru dituntut untuk menggunakan suatu strategi yang menarik 

sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah 

dipahami oleh siswa. Ada berbagai macam startegi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa diantaranya: strategi pembelajaran Two stay 

two stray dan Jigsaw. Kedua strategi pembelajaran tersebut memiliki kelebihan 

dan kekurangan. 

Strategi pembelajaran Two stay two stray merupakan salah satu strategi 

pembelajaran kooperatif.  Dalam strategi ini, metode diskusi merupakan unsur 

terpenting dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan 

berdiskusi terdapat keanekaragaman pendapat dan sudut pandang dari berbagai 

anggota kelompok. Karena itu partisipasi siswa secara luas sangat diperlukan, 

dan dapat mendorong siswa untuk meningkatkan semangat dalam bekerja 

sama. Sedangkan strategi pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu tipe 
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pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu 

dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. 

Strategi  Jigsaw dapat digunakan secara efektif di tiap level dimana siswa telah 

mendapatkan keterampilan akademis dari pemahaman, membaca maupun 

keterampilan kelompok untuk belajar bersama (Isjoni,2013: 54). 

Penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan pencapaian hasil belajar siswa, penulis  tertarik  untuk mengadakan  

penelitian  dengan  judul: “Studi  Komparasi antara Strategi Two stay two stray 

dengan Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV MI Muhammadiyah 

Program Khusus Kartasura Tahun 2014/2015.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Guru belum menerapkan strategi pembelajaran aktif yang tepat sesuai 

dengan materi yang diajarkan. 

2. Metode pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang menarik perhatian 

siswa. 

3. Hasil belajar siswa yang rendah.  
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian terarah dan terfokus, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Berdasarkan  pada  latar  belakang  masalah  dan  identifikasi 

masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada:  

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

Two stay two stray dan Jigsaw. 

2. Masalah dalam penelitian ini terbatas pada hasil belajar siswa kelas IVA dan 

IVB MI Muhammadiyah PK Kartasura Tahun 2014/2015. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, 

maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh strategi Two stay two stray dengan strategi 

Jigsaw terhadap hasil belajar pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah PK 

Kartasura? 

2. Strategi manakah yang lebih besar pengaruhnya antara strategi Two stay two 

stray dengan strategi Jigsaw terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah PK Kartasura? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh strategi Two stay two stray dengan 

strategi Jigsaw terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI Muhammadiyah PK 

Kartasura. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang lebih besar antara strategi Two stay two 

stray dengan strategi Jigsaw terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah PK Kartasura. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa dengan menggunakan strategi Two stay two stray 

atau strategi Jigsaw dan dapat memberikan sumbangan informasi bagi yang 

ingin meneliti permasalahan yang sama guna penyempurnaan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Meningkatkan kemampuan berfikir dan pemahaman siswa akan materi 

yang telah disampaikan oleh guru. 

b. Memberikan masukan kepada guru dalam pemilihan strategi 

pembelajaran agar lebih efektif dalam pembelajaran. 

c. Memberikan masukan pada sekolah dalam  pengambilan kebijakan-

kebijakan untuk peningkatan  mutu  pendidikan. 

 


