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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Biologi merupakan salah satu bagian dari IPA yang berpengaruh dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPA juga berperan penting 

dalam upaya menciptakan manusia yang berkualitas. Pada biologi 

menekankan kegiatan belajar mengajar, mengembangkan konsep, dan 

keterampilan proses siswa dengan berbagai metode belajar yang sesuai bahan 

yang diajarkan. Dalam pembelajaran IPA, khususnya biologi sangat 

diperlukan pembelajaran yang tepat yang dapat melibatkan siswa secara 

optimal sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang ada di Indonesia banyak dan bervariasi, 

sehingga menciptakan pembelajaran yang sistematik dan praktis yang 

ditujukan untuk elemen utama dalam pola pengaturan saat pembelajaran. 

Metode yang bervariasi mampu meningkatkan sistem pengajaran menjadi 

yang lebih baik. Pengaruh penerapan metode-metode tersebut juga telah 

didokumentasikan, dan telah diaplikasikan pada kurikulum pengajaran yang 

lebih luas. 

Jigsaw learning merupakan strategi yang menarik apabila materi yang 

akan dipelajari dapat dibagi menjadi menjadi beberapa bagian dan materi 

tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan strategi ini 

adalah dapat melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan sekaligus 

mengajarkan kepada orang lain (Hisyam, 2008: 52). Dengan melibatkan 

seluruh siswa pembelajran jigsaw dapat merangsang daya berfikir yang lebih 

tinggi pada setiap siswa, bukan yang menonjol saja. 

Metode diskusi presentasi adalah cara penyajian pelajaran, dimana siswa 

dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan ataupun 

pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan 

(Djamarah dan Zain, 2010: 87). Pada metode pembelajaran ini siswa 

bekerjasama dalam sebuah kelompok, dalam waktu yang telah ditentukan 
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sekelompok siswa tersebut harus menyelesaikan segala permasalahan 

pernyataan atau pertanyaan tersebut dalam sebuah tulisan yang nantinya akan 

dipresentasikan di depan temannya agar ide gagasan yang telah mereka 

diskusikan dapat diketahui dan dipahami kelompok yang lain. Sehingga 

proses pembelajaran menjadi hidup dan menyenangkan. 

Permasalahan yang sering timbul di lapangan yaitu siswa mendapatkan 

nilai yang baik di akhir pembelajaran, namun siswa kurang mampu 

menerapkan cara ataupun proses memperolehnya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut diantaranya yaitu: 1) model yang diterapkan 

dalam pembelajaran biologi adalah model ceramah, model ini kurang 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran; 2) prestasi yang diperoleh 

siswa belum memenuhi standar kompetensi yang telah tetapkan; 3) siswa 

kurang berminat dengan pembelajaran biologi karena berisi hafalan yang 

banyak dan berisi teori yang cukup panjang. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, peneliti  

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Perbedaan Pembelajaran 

Jigsaw Dan Diskusi Presentasi Terhadap Hasil Belajar IPA Biologi Pada 

Siswa Kelas Viii Smp Muhammadiyah 4 Surakarta Semester Genap 

Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi berbagai 

masalah yang mungkin terjadi pada saat penelitian: 

1. Kemampuan siswa untuk mengikuti metode pembelajaran jigsaw dan 

diskusi presentasi kurang maksimal, karena di sekolah yang digunakan 

untuk penelitian sering menggunakan metode ceramah. 

2. Kondisi pembelajaran yang tidak kondusif karena metode yang di 

terapkan memerlukan kerjasama kelompok. 

3. Waktu masuk dalam pembelajaran IPA Biologi yang kurang tepat waktu, 

sehingga proses pembelajaran kurang maksimal karena keterbatasan 

waktu. 
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C. Pembatasan Masalah 

1. Subyek Penelitian 

Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Semester genap 

tahun ajaran 2015/2016. 

2. Objek Penelitian 

Keefektifan pembelajaran JIGSAW dan DISPRE. 

3. Parameter Penelitian 

Hasil belajar IPA-Biologi yang ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor setelah menggunakan pembelajan 

jigsaw dan dispre pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat dibuat berdasarkan pembatasan masalah di 

atas adalah: “Bagaimana Perbedaan Pembelajaran Jigsaw dan Diskusi 

Presentasi Terhadap Hasil Belajar IPA Biologi  Pada Siswa Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk “Mengetahui Perbedaan Pembelajaran 

Jigsaw dan Diskusi Presentasi Terhadap Hasil Belajar IPA Biologi  Pada 

Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Semester Genap Tahun 

Ajaran 2015/2016”. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

bersangkutan, diantaranya yaitu: 

1. Ditinjau dari segi teoritis 

Secara universal penelitian ini dapat memberikan masukan pada 

pendidikan di seluruh dunia untuk penerapkan model pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif sehingga meningkatakan kualitas pendidikan 

diseluruh dunia. 

2. Ditinjau dari segi praktis 

Manfaatnya yaitu: 

a. Bagi peneliti 

1) Memperoleh pengetahuan mengenai materi yang dipilih pada 

penelitian sehingga dapat terapkan secara aktif dalam kelas 

dengan cara yang menyenangkan. 

2) Memahami model-model pembelajaran yang kooperatif 

khususnya tipe Jigsaw dan diskusi presentasi sebagai acuan untuk 

mengajar 

b. Bagi guru 

1) Dapat menerapkan  pembelajaran Jigsaw dan diskusi presentasi 

dalam mengajar materi IPA-biologi di dalam kelas. 

2) Berkesempatan melakukan modeling sehingga tidak kesulitan 

dalam menerapkan. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini sebagai informasi proses pembelajaran terkait 

keefektifan penggunaan metode atau model pembelajaran di sekolah 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPA Biologi di SMP yang 

telah diteliti. 


