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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menuntut pengembangan 

kemampuan siswa Sekolah Dasar dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah 

satunya adalah mata pelajaran IPA. Hal ini sangat dibutuhkan siswa untuk 

melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi, mengembangkan bakat dan 

minat serta adaptasi dengan lingkungan. 

Melatih keterampilan siswa untuk berpikir secara kreatif dan inovatif 

melalui IPA, merupakan pelatihan awal bagi siswa untuk berpikir kritis dalam 

mengembangkan bakat dan minat siswa serta daya cipta terhadap alam 

sekitarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pengajaran mata pelajaran IPA  

mendapat perhatian besar untuk seluruh jenjang satuan pendidikan, apalagi 

jenjang Sekolah Dasar. Keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada 

kompetensi guru dan siswa dalam mencapai tujuan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang turut menentukan sikap, mental, 

perilaku, kepribadian dan kecerdasan anak adalah pendidikan, pengalaman 

dan latihan-latihan yang diberikan dan dialami serta dilalui mereka sejak kecil. 

Sebuah kalimat bijak yang dikemukakan oleh Carla Rinaldi dalam 30 Kiat 

Mencetak Anak Kreatif Mandiri (2006: 5), “Kesuksesan dalam pendidikan 

anak sejak dini bergantung pada apakah pendidikan itu dapat berhubungan 

dengan lingkungan belajar di rumah dan di sekolah. Hal itu di dasarkan pada 

interaksi dan komunikasi antara anak, guru dan orang tua”. 



Menurut pendapat Ismawati (2006: 51), pendidikan bertujuan untuk 

menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki siswa untuk bekal dalam 

menghadapi tantangan di masa akan datang. Pendidikan akan membawa 

perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai pada individu, kelompok dan 

masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk individu-

individu yang berkompetensi di bidangnya sehingga sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Proses belajar mengajar di kelas umumnya ditentukan oleh peran guru 

dan siswa  yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Tinggi rendahnya 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat tergantung pada cara dan strategi 

guru dalam menyampaikan pelajaran. Proses pembelajaran di kelas 

memerlukan strategi yang tepat. Penggunaan strategi yang kurang tepat akan 

menghambat pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Dari beberapa strategi pembelajaran, terdapat strategi yang menarik 

dan dapat memicu keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar yaitu suatu pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif baik 

mental maupun fisik. Salah satu strategi pembelajaran aktif yang dapat 

mengajak siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar mengajar adalah 

model jigsaw. Dalam strategi pembelajaran ini siswa diberi tanggung jawab 

untuk menyelesaikan suatu tugas secara kelompok, adapun langkah-

langkahnya adalah : siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, masing- 

masing kelompok diberi tugas yang berbeda, kemudian salah satu anggota dari 

kelompok memberitahukan hasil kerja kelompok tersebut kekelompok lain, 



sehingga setiap kelompok mempunyai hasil kerja dari kelompok lain. Untuk 

evaluasi hasil kerja, guru memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh siswa. 

Berdasarkan observasi awal, diperoleh data hasil belajar siswa yang 

masih rendah. Data tersebut sebagai berikut: 1) Siswa dengan nilai di bawah 

60 sebanyak 7 anak (35 %), 2) Siswa dengan nilai 60 sebanyak 6 anak (30%), 

dan 3)  Siswa dengan nilai di atas 60 sebanyak 7 anak (35 %). Nilai rata-rata 

yang dicapai kelas tersebut 60,5. Berdasarkan nilai KKM yang ditentukan 

sebesar 65 maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang nilainya di bawah 

KKM ada 13 anak (35 %), yaitu 7 anak dengan nilai di bawah 60 dan 6 anak 

dengan nilai 60. 

Pencapaian hasil belajar siswa tersebut tidaklah memuaskan untuk itu 

perlu adanya usaha untuk meningkatkannya. Nilai rata-rata yang dicapai kelas 

masih sangat rendah dan belum memenuhi standar nilai KKM yang telah 

ditentukan yaitu 65.  

Bertolak dari fakta inilah, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul  Peningkatan Hasil Belajar 

IPA Pada Pokok Bahasan Tempat Hidup Dan Cara Adaptasi Hewan Melalui 

Metode Jigsaw Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 02 Sumberejo. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 

diutarakan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran IPA, 

diantaranya sebagai berikut :  

1. Tingkat pemahaman setiap siswa terhadap materi pelajaran berbeda. 



2. Siswa sering mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan tentang 

makhluk hidup, sehingga hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

kurang baik. 

3. Siswa kurang aktif dalam proses pelaksanaan pembelajaran. 

4. Kurangnya kreativitas guru untuk mencoba menggunakan model 

pembelajaran yang tepat.  

5. Dalam proses pembelajaran guru cenderung menggunakan metode 

ceramah sehingga keaktifan dan keterlibatan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar kurang. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : Apakah Dengan Metode Jigsaw dapat Meningkatan Hasil Belajar IPA 

Pada Pokok Bahasan Tempat Hidup Dan Cara Adaptasi Hewan Siswa Kelas 

III Sekolah Dasar Negeri 02 Sumberejo. 

D. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah: Meningkatan Hasil Belajar IPA Pada Pokok Bahasan Tempat Hidup 

Dan Cara Adaptasi Hewan Melalui Metode Jigsaw Siswa Kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 02 Sumberejo.  

E. Manfaat  

1. Manfaat  Teoritis 

Secara umum studi ini memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran IPA, utamanya pada layanan peningkatan pemahaman 



siswa terhadap materi pelajaran, sedangkan secara khusus studi ini 

memberikan kontribusi terhadap strategi pembelajaran IPA yang 

menekankan pada proses pembelajaran dalam suasana yang riang 

namun terkendali dengan adanya guru sebagai fasilitatornya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dengan penelitian tindakan kelas ini guru dapat 

meningkatkan kreatifitas guru dalam proses KBM. 

2) Dapat memberi motivasi guru lain untuk melakukan 

penelitian dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. 

3) Dengan melakukan penelitian tindakan kelas guru dapat 

berkembang secara profesional guru sebagai pendidik 

b. Bagi Siswa 

1) Siswa yang kurang berminat terhadap mata pelajaran IPA 

akan lebih berminat sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajarnya 

2) Siswa menjadi lebih mudah memahami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru, karena guru dalam mengajar kreatif 

menggunakan media dan alat peraga yang bervariasi. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan pada SDN 02 Sumberejo dalam 

meningkatkan kualitas sekolah  



2) Target tarap serap yang diharapkan akan lebih mudah 

tercapai  

 

 


