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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menurut UU No.20 tahun 2003 ialah: “ Usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang

diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan Negara.

Kondisi peserta didik dalam proses pembelajaran memegang hal

penting dalam pencapaian hasil yang optimal sehingga dibutuhkan

strategi yang sesuai dengan kondisi peserta didik agar tujuan dari

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Saat ini masih banyak guru

yang menggunakan metode konvensional atau metode ceramah, siswa

hanya sebagai pendengar yang setia dan tidak bisa aktif dalam proses

pembelajaran, hal ini didukung oleh pernyataan dari Wina Senjana

dalam (Tjipto Subadi, 2013) yang menyatakan strategi pembelajaran

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan

siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Menurut Edi Purwanto (2010), Kelemahan utama kompetensi

yang dimiliki oleh guru geografi adalah penguasaan bahan ajar mereka

tidak lebih dari pada apa yang tertulis dalam buku teks, sehingga

kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak dikenali dan bahkan diajarkan

begitu saja kepada siswa.

Strategi pembelajaran jigsaw menurut Lie (1993) dalam Abdul

Majid (2013) menjelaskan strategi pembelajaran jigsaw merupakan

proses belajar kelompok dimana setiap anggota menyumbangkan

informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan seluruh

anggota. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah model belajar

kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri

atas empat sampai dengan enam orang secara heterogen, dan siswa

bekerjasama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab
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secara mandiri. Penerapan model jigsaw ini dalam pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS) melibatkan siswa untuk dapat berperan aktif

dengan bimbingan guru, agar peningkatan kemampuan siswa dalam

memahami konsep dapat terarah dengan baik.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan hidup, yang dimaksud dengan lingkungan

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan

makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang

melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lainnya. Manusia harus berusaha memelihara dan

menata lingkungan hidup. Manusia dapat memanfaatkan lingkungan

hidup. Akan tetapi, terkadang manusia yang sering merusak alam yang

berakibat pada rusaknya lingkungan hidup, dan bahkan dapat menuai

bencana, antara lain pencemaran air, banjir, kebakaran hutan, dan lain

sebagainya.

Penerapan strategi yang tepat dalam pembelajaran akan

memudahkan pencapaian tujuan masalah. Tujuan pembelajaran yang

efektif menunjukkan bahwa guru berhasil dalam mengajar. Atas dasar

alasan tersebut penelitian tentang model pembelajaran jigsaw pada

materi lingkungan hidup dan pelestariannya. Strategi konvensional dan

strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mempunyai kelebihan,

dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama

dengan siswa lain, siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan,

setiap siswa berhak menjadi ahli dalam kelompoknya, proses belajar

mengajar siswa saling ketergantungan positif dan Setiap siswa dapat

saling mengisi satu sma lain. Kekurangannya membutuhkan waktu

yang lama, dan siswa yang pandai cenderung tidak mau disatukan

dengan temannya yang kurang pandai, dan yang kurang pandai pun

merasa minder apabila digabungkan dengan temannya yang pandai,

walaupun lama kelamaan perasaan itu akan hilang dengan sendirinya.

Strategi Jigsaw diterapkan pada materi materi lingkungan hidup

dan pelestariannya, memiliki sub-sub bab atau poin-poin materi seperti

unsur-unsur lingkungan, arti penting lingkungan, bentuk-bentuk

kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya, usaha-usaha
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pelestarian lingkungan hidup, tujuan dan sasaran pembangunan

nasional, hakikat pembangunan berkelanjutan, ciri-ciri pembangunan

berwawasan lingkungan dimana pada sub-sub materi dibagikan pada

setiap kelompok, kemudian masing-masing kelompok mempelajarinya,

setelah itu baru tim ahli menjelaskan semua materinya kekelompok 1-4.

Strategi yang tepat dalam penerapan pada pembelajaran memudahkan

dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan strategi

pembelajaran jigsaw untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar

siswa pada siswa kelas VIII materi lingkungan hidup dan

Pelestariannya serta mengambil tema mengenai pentingnya keaktifan

siswa dan hasil belajar siswa. Keperluan analisis tersebut penulis

melakukan penelitian dengan judul :

“PENERAPAN STRATEGI JIGSAW PADA PEMBELAJARAN
MATERI LINGKUNGAN HIDUP DAN PELESTARIANNYA DI MTS
NURUL ISLAM RINGIN LARIK SISWA KELAS VIII RINGIN
LARIK MUSUK BOYOLALI”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis tuliskan di

atas, permasalahan yang tercakup dalam penelitian meliputi :

1. Keaktifan belajar IPS siswa kelas VIII masih rendah

Siswa pasif dalam pembelajaran IPS.
C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah

dapat diungkapkan sebagai berikut :

1. Materi yang diberikan dalam penelitian ini adalah lingkungan

hidup dan pelestarisannya.

2. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah

strategi jigsaw modifikasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan

masalah penelitian ini sebagi berikut :

1. Apakah penerapan strategi pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan

keaktifan siswa kelas VIII dalam pembelajaran.
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2. Apakah strategi jigsaw modifikasi untuk materi masalah

lingkungan hidup dan pelestariannya yang diterapkan pada siswa

kelas VIII dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas,

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.Mengetahui penerapan strategi jigsaw modifikasi pada materi

masalah lingkungan hidup dan pelestariannya untuk meningkatkan

keaktifan siswa kelas VIII

2.Mengetahui apakah strategi pembelajaran jigsaw untuk materi

lingkungan hidup dan pelestariannya yang diterapkan pada siswa

kelas VIII dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

a. Mendapatkan strategi baru tentang upaya peningkatan keaktifan

materi pelajaran lingkungan hidup dan pelestariannya melalui

strategi jigsaw

b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat praktis

a. Bagi Siswa

1. Memberi kesempatan pada siswa untuk ikut serta dalam

proses pembelajaran

2. Untuk meningkatkan keaktifan siswa pada proses belajar
mengajar (PBM) pada pelajaran IPS

b. Bagi Guru

1. Untuk pengembangan materi IPS

2. Meningkatkan ketrampilan guru dalam melaksanakan proses

pembelajaran

c. Bagi Sekolah

Penelitian ini paling tidak dapat memberikan masukan bagi

sekolah untuk melaksanakan strategi jigsaw secara optimal yang

nantinya akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan

meningkatkan kualitas pendidikan.


