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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pembelajaran yang terpusat pada guru “teacher centered 

learning” menjadikan siswa pasif dan kurang kreatif. Hal itu disebabkan oleh 

dominasi guru berceramah dalam pembelajaran dan siswa hanya mengikuti 

guru sebagai pendengar pasif. Pembelajaran yang terpusat pada guru seperti 

itu dianggap kurang menarik dan bersifat monoton. Prosesnya guru adalah 

menerangkan materi pelajaran dengan berceramah dan siswa mendengarkan 

sambil mencatat hal-hal yang penting. Hal itu sejalan dengan pengertian 

ceramah oleh Zaini Munthe Aryani Djamaluddin, dan Rosyad (2002: 131). 

“ceramah adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan menyampaikan 

pesan dan informasi secara satuarah lewat suara yang diterima melalui indra 

telinga”. Dengan kata lain. Siswa hanya sebagai partisipan pasif karena hanya 

mendengarkan guru menerangkan materi pembelajaran dengan berceramah 

dan guru berperan aktif. Omatsey (2007: 83) berpendapat: 

The traditional know method of teaching in tertiary institutionsis 

the lecture method. In this method the lecturer has a body of 

knowledge to communicate to his students who are more or less 

silent participants. In effect, there is a an of obvious golf or 

barrier between the lecturer and his students. Artinya metode 

pembelajaran tradisional dilembaga pendidikan menggunakan 

metode kuliah atau ceramah. Dengan metode ini guru memiliki 

pengetahuan untuk dikomunikasikan kepada siswanya yang 

dianggap sebagai partisipann yang cenderung pasif. Dampaknya 

terdapat hambatan hubungan yang nyata antara guru dengan para 

siswanya. 

 

Metode ceramah yang selalu digunakan dalam pembelajaran langsung 

akan berdampak pada kepasifan siswa untuk mengikutinya. Disamping itu, 

juga berdampak terhadap kurang harmonisnya hubungan antara guru dengan 

parasiswanya. Maka, guru yang menggunakan metode ceramah selama 

pembelajaran sering kurang memperhatikan parasiswanya. Hal itu 

menyebabkan hubungan antara guru dengan siswanya terdapat “jarak” dan 
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kurang terjalin keakraban sehingga tidak ada kedekatan batin diantara 

keduanya. Pembelajaran ceramah yang monoton dan terkadang tidak kondusif 

seperti itulah yang mengakibatkan siswa pasif. Selain itu, parasiswapun 

kurang bergairah untuk mengikuti pembelajaran sampai tuntas tujuan yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran juga bisa kurang maksimal. Namun pada 

dasarnya peran guru sangat penting, ia harus mampu menggunakan metode 

ceramah dengan tepat sesuai metode yang diajarkan. 

Pembelajaran dengan metode ceramah memang tidak selalu jelek atau 

dianggap negatif. Dalam metode ceramah ada sisipositif yang perlu di 

perhatikan yaitu guru berperan untuk memegang kendali dikelas dan waktunya 

dapat diatur sesuai kebutuhan hal itu dilakukan oleh guru supaya para siswa 

lebih terarah dan terorganisasi dengan baik. Arends (2008:1) mengklasifikasi 

peran guru dalam pengajaran yang terpusat pada guru (ceramah) ” yaitu guru 

dapat menentukan dengan tepat tujuan pelajaran dan dapat menjaga 

lingkungan belajar dan lebih terarah dan tersetruktur kelas”.  

Pembelajaran dengan metode ceramah identik dengan pembelajaran 

langsung atau istilah Joyce, dkk. (2011:422) “instruksi langsung”. Keunggulan 

metode ceramah atau instruksi langsung adalah (1) adanya focus akademik, 

arahan dan kontrol guru, (2) harapan yang tinggi terhadap perkembangan 

siswa,  (3) system managemen waktu, dan (4) atmosfer waktu yang cukup 

netral. Kelebihan itulah yang ada dalam metode pembelajaran dengan metode 

ceramah dan tidak ada dalam pembelajaran koopratif. Namun, pada 

hakikatnya, metode ceramah tidak dapat di lepaskan dengan pembelajaran 

kooperatif sebab metode ceramah selalu mengawali pembelajaran kooperatif. 

Dalam pembelajaran langsung ataupun ceramah guru yang 

menerangkan materi pelajaran teks dan memberikan contoh-contohnya. Baru 

setelah itu siswa diminta secara langsung untuk membuat teks seperti contoh 

yang disampaikan oleh guru. Hal itu didasarkan pada observasi lapangan 

terhadap siswa. Jadi, tidak ada kegiatan kerjasama antar siswa dan bimbingan 

guru, sebab pembuatan teks dilakukan secara individual.  
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Kegiatan seperti itu membuat siswa merasa jenuh dan sulit 

melaksanakannya. Teks yang dihasilkan oleh siswapun banyak terdapat 

kesalahan seperti ejaan dan tanda bacahal itu diperoleh dari hasil observasi 

terhadap karya tulis siswa setelah pembelajaran, guru hanya memberikan 

tugas dan tidak berperan sebagai narasumber. Maka tujuan pembelajaran tidak 

tercapai secara maksimal. 

Meskipun pembelajaran langsung dengan metode ceramah dianggap 

kurang baik dan banyak kelemahannya tetapi metode tersebut memiliki 

kelebihan. Kelebihannya adalah waktu yang dibutuhkan dapat ditentukan 

dengan tepat siswa dapat di kontrol dengan baik, dan guru dapat fokus untuk 

mengarahkan siswa dengan memberikan motivasi belajar. Sejalan dengan itu 

Eggen dan Kauchak (2018:382) berpendapat bahwa ”pengajaran langsung 

umumnya digambarkan terpusat pada guru ini bukan berarti bahwa motivasi 

siswa tidak penting tetapi justru metode ini memberikan banyak peluang untuk 

meningkatkan motivasi siswa”. Adapun, kelemahannya adalah siswa hanya 

pasif mendengarkan penjelasan guru dan jika disuruh untuk bertanya maka 

jarang ada yang berani bertanya. Pembelajaran dengan metode ceramah justru 

yang paling sering digunakan oleh para guru karena dianggap paling mudah 

praktis, dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Meskipun SMA Negeri Kerjo 

sudah memberlakukan K-13 yang yang berbasis teks, pembelajaran kooperatif 

belum sepenuhnya diterapkan sehingga pembelajaran langsung dengan 

ceramah masih tetap digunakan. 

Pembelajaran kooperatif selalu menekankan kepada siswa untuk 

belajar dengan cara berdiskusi dan berkerja sama. Cara yang semacam ini 

diharapkan mampu membuat siswa aktif, kreatif, dan kritis dalam berpikir. 

Sehingga, kasus-kasus actual yang dikemukakan sebagai bahan diskusi 

dianggap lebih baik dan inovatif dari pada siswa hanya mendengarkan 

ceramah guru saja. Pembelajaran kooperatif itu sendiri menempatkan guru 

sebagai narasumber dan fasilitator, selain itu guru juga dapat memberikan 

arahan dan bimbingan didalam pembelajaran yang mengutamakan kerjasama 

kelompok dan bimbingan dalam pembelajaran yang mengutamakan kerjasama 
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kelompok dan diskusi. Pembelajaran yang semacam ini diharapkan agar siswa 

lebih aktif dalam belajar dan kreatif dalam berpikir. Oleh karena itu, siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi sehingga tidak ada 

lagi kegiatan yang didominasi dengan metode ceramah oleh guru dalam 

pembelajaran kooperatif. 

Pembelajarn kooperatif menurut Andayani (2015:233) diartikan “suatu 

pendekatan yang berupa serangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk  mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan”  hal itu semakin mempertegas bahwa 

pembelajaran kooperatif  mengutamakan kerjasama siswa dalam kelompok. 

Sehubungan dengan itu Eggen dan Kauchak (2012:136) menyatakan bahwa 

“pembelajaran kooperatif merupakan sekelompok strategi mengajar yang 

memberikan peran terstruktur bagi siswa yang menekankan pada interaksi 

siswa-siswa”. Dengan demikian maksud dari pembelajaran kooperatif  adalah 

mengutamakan bentuk kerjasama siswa. Guru berperan sebagai fasilitator 

bertugas membimbing, mengarahkan siswa, dan memberikan motivasi agar 

siswa mampu berpikir dengan aktif dan membangun kreativitas  diri sehingga 

memunculkan ide-ide segar serta cakap memecahkan permasalahan yang 

dihadapinya. 

Model pembelajaran kooperatif itu sendiri merupakan bingkai dari 

beberapa metode pembelajaran memang hal ini dianggap lebih baik daripada 

model pembelajaran konvensional atau pembelajaran langsung dengan 

menggunakan metode ceramah. Berkaitan dengan pembelajaran kooperatif 

yang terpusat kepada siswa diungkapkan oleh Westwood (2018:26): 

 

Student-centred methods are deemed best practice in situations where 

the teaching objectives for the lesson include acquisition of 

independent study skills, greater student autonomy, working 

collaboratively with others, the construction of knowledge from 

firsthand experience, and the application of basic academic skills for 

authentic purpose. Artinya, metode yang berpusat pada siswa 

merupakan praktik terbaik dalam situasi pelaksanaan pengajaran 

termasuk pemerolehan pelajaran keterampilan mandiri, otonomi siswa 

tertinggi, berkerja secara kolaborasi dengan teman-temannya, 
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membangun pengetahuan dari pengalaman awal, dan mengaplikasikan 

akademik dasar untuk tujuan yang autentik. 

 

  Pembelajaran kooperatif dengan cara berpikir bersama dengan 

berdiskusi secara kelompok-kelompok dapat melahirkan gagasan-gagasan 

baru bagi siswa. Para siswapun dapat membangun pemikiran secara aktif dan 

kreatif berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Sependapat dengan 

gagasan tersebut Kadir, dkk. (2005:114) berpendapat “They shared that 

cooperative learning strategy created an environment that promoted 

discussion among group members. Students had the opportunity to exchange 

ideas and to exspress their views when they were working in groups”. Artinya, 

mereka (para siswa) menyatakan bahwa strategi kooperatif membangun 

lingkungan yang mampu mengembangkan diskusi antar kelompok. Dengan 

menggunakan setrategi ini siswa mempunyai kesempatan untuk 

mengembangkan diskusi antar kelompok. Siswa juga meemiliki kesempatan 

untuk menukar ide dan mengungkapkan pandangannya ketika mereka 

berdiskusi dalam kelompok-kelompok. Secara prinsip pembelajaran kooperatif 

mengutamakan kerjasama dalam kelompok-kelompok kecil agar siswa mampu 

berpikir secara kritis, aktif, dan kreatif. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disebutkkan bahwa pada dasarnya 

pembelajaran kooperatif memiliki dua ciri utama, yaitu dua kelompok-

kelompok kecil dan kegiatannya dilakukan dengan system kerjasama. Hal itu 

dilandasi pada kegiatan bahwa berpikir bersama akan lebih baik dari pada 

berpikir individual sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai 

secara optimal. Hal itu berbeda dengan pembelajaran tradisional, seperti 

mtode ceramah. Hasil penelian oleh para pakar menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif ternyata lebih tinggi daripada pembelajaran 

tradisional. Hasil penelitian Ahmad dan Mahmood (2010:159) diketahui 

bahwa  “The study suggested that Cooperative Learning rsults in luigher 

learning gains as compared to Tradisional Instruction”. Artinya, hasil 

pembelajaran kooperatif lebih unggul dibandingkan dengan pembelajaran 

tradisional.  
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Secara filosofis pembelajaran dengan metode  Jigsaw selalu 

mengutamakan kerjasama pemikirannya kegiatan yang dilakukan dengan 

kerjasama akan menghasilkan pemikiran yang lebih baik dan komperhensif. 

Eggen dan Kauchak (2012: 137) mengatakan bahwa “Kekuatan metode 

Jigsaw terletak pada interaksi siswa-siswa yang didorongnya”. Interaksi siswa 

dalam pembelajaran yang berupa kerjasama pemikiran dapat menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa. 

Penggunaan metode Jigsaw sangat baik bagi pertumbuhan siswa dalam 

berlogika dan dapat meningkatkan keterampilan sosial (social skill). Metode 

Jigsaw sangat efektif dan menarik untuk digunakan dalam pembelajaran 

bahasa. Maka, metode Jigsaw dapat disebut dengan metode efektif yang 

menarik. Berkaitan dengan pembelajaran yang efektif, Kyriac(2012: 15) 

mengatakan bahwa “pembelajaran efektif  mewujudkan keberhasilan siswa 

sebagaiamana yang dikehendaki guru sesuai tujuan pembelajaran”. Dengan 

kata lain, dapat menghasilkan capaian yang dikehendaki dalam tujuan 

pembelajaran. Selain itu, berkaitan dengan pembelajaran yang menarik, Zain, 

dkk. (2007: 59) berpendapat bahwa “pembelajaran dengan metode Jigsaw 

merupakan strategi atau metode yang menarik jika materi pembelajaran dapat 

dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian materi akan dipelajari oleh 

siswa dengan cermat sebab masing-masing siswa akan menjadi ahli (expert) 

dalam kelompoknya”. 

Penelitian ini membahas pembelajaran menulis teks eksposisi dengan 

metode Jigsaw. Kegiatan menulis merupakan satu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Pada 

pembelajaran bahasa Indonesia, aspek keterampilan menulis merupakan suatu 

hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menyimak, membaca, dan berbicara. 

Salah satu pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran adalah tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif 

dengan siswa belajar dalam kelompok kecil dari 4-6 orang secara heterogen 

yang saling bekerjasama dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi 
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pembelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada 

anggota kelompok lain (Ibrahim, 2000). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang ada antara lain : 

1. siswa kurang berminat dan kurang termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran menulis teks eksposisi 

2.  Siswa sering berbicara dengan teman sebangku saat guru menyampaikan 

materi pelajaran di dalam kelas. 

3. Siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia 

menggunakan metode ceramah 

4. Siswa sering bergantung pada siswa lain yang dianggap lebih pandai 

didalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

5. Model pembelajaran yang digunakan guru belum mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa, karena siswa hanya sebagai pendengar dan 

penerima terhadap materi yang disampaikan oleh guru. 

6. Siswa merasa jenuh selama proses pembelajaran karena guru 

menggunakan model pembelajaran ceramah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 

telah disebutkan, maka diperlukan pembatasan masalah agar penelitian lebih 

fokus dalam menggali dan mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini 

akan membatasi permasalahan mengenai pembelajaran metode Jigsaw 

penulisan teks eksposisi secara berantai dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia dan implementasinya terhadap siswa.  Peneliti berusaha mengatasi 

permasalahan melalui implementasi model pembelajaran koperatif tipe Jigsaw 

dalam penerapan penulisan teks eksposisisi secara berantai sehingga siswa 

diharapkan dapat menuangkan ide-idenya di dala diskusi kelompok.  
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kondisi pembelajaran menulis teks eksposisi yang 

dilaksanakan di SMA Negeri Kerjo? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran menulis teks eksposisi dangan 

metode Jigsaw? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan pembelajaran menulis teks eksposisi yang dilaksanakan 

di SMA Negeri Kerjo. 

2. Menjelaskan pengembangan model pembelajaran menulis teks eksposisi 

dengan metode Jigsaw di SMA Negeri Kerjo. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah teori keilmuan 

yang terkait dengan metode Jigsaw. 

2. Manfaat Praktis  

Untuk mebantu para guru agar memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang pengajaran menggunakan metode Jigsaw. Serta agar 

guru lebih aktif dan kreatif dalam dalam mengembangkan keahlian yang 

terwujud dalam pengajaran dengan metode Jigsaw. 


