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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 

Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. 

Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha 

pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu pendidikan semakin 

mengalami kemajuan. 

Menurut Mahfudz (2012:3) pendidikan membantu peserta didik dalam 

pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta 

karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya maupun 

lingkungan. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu 

negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pelaksanaan pendidikan tidak lepas 

dari permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kualitas pendidikan itu 

sendiri. Menurut Nandika (2005:6), bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi 

dibidang pendidikan di Indonesia antara lain: Tingkat pendidikan masyarakat 

relatif rendah, kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi 

kompetensi peserta didik dan manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif 

dan efisien. 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

menyatakan bahwa guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Untuk itu guru harus lebih kreatif dalam mengajar. Suatu proses 

pembelajaran merupakan kunci sukses untuk mencapai tujuan pembelajaran harus 
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menerapkan suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan harapan proses 

pembelajaran akan berjalan menyenangkan. 

Menurut Sulistyorini (dalam Julianto, dkk:2011) pada hakikatnya IPA 

dipandang dari segi produk, proses, dan dari segi pengembangan sikap. Artinya 

belajar IPA memiliki dimensi proses, dimensi hasil (produk), dan dimensi 

pengembangan sikap ilmiah. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan pada 

proses pembelajaran IPA seharusnya mengandung ketiga dimensi tersebut. IPA 

sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik 

yang dilakukan oleh perintis IPA terdahulu. Umumnya telah tersusun secara 

lengkap dan sistematis dalam bentuk buku teks. IPA Sebagai Proses adalah 

kumpulan pengetahuan tentang benda-benda atau makhluk-makhluk tetapi IPA 

juga merupakan cara kerja, cara berfikir, dan cara memecahkan masalah. IPA 

disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah, jadi yang dimaksud proses IPA 

adalah metode ilmiah. IPA sebagai pemupukan sikap adalah usaha untuk 

mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang 

diharapkan. 

Berdasarkan tujuan IPA dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi, menyatakan bahwa pembelajaran IPA mengembangkan keterampilan 

proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat 

keputusan. Dalam keterampilan proses akan menghasilkan produk dan sikap 

ilmiah pada peserta didik. Namun pada dasarnya semua materi IPA belum tentu 

efektif jika diajarkan dengan keterampilan proses, yang dikarenakan keterbatasan 

waktu untuk menerapkan keterampilan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu 
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alternatif pembelajaran yang tetap menitik beratkan IPA sebagai produk, namun 

terdapat pembelajaran lain yang membuat siswa dapat belajar dengan aktif. 

Mengacu pada siswa belajar aktif, diperlukan suatu strategi pembelajaran 

yang membuat siswa aktif belajar dan menekankan pendekatan konsep. Strategi 

pembelajaran interaktif merupakan strategi yang menciptakan situasi interaksi 

antar siswa dalam kelompok. Dalam strategi pembelajaran interaktif terdapat 

beberapa pembelajaran, diantaranya: diskusi, debat, pemecahan masalah, 

kooperatif, kelompok tutorial, bermain peran dan wawancara. Strategi 

pembelajaran interaktif yang sesuai dengan pembelajaran IPA yaitu pembelajaran 

kooperatif.    

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran IPA yang 

memandang pembelajaran dari sudut pandangan siswa sebagai masyarakat belajar. 

Siswa dalam satu kelas dipandang sebagai masyarakat belajar, para siswa 

seharusnya berkumpul, berinteraksi, belajar bersama, dan kerja sama untuk saling 

membantu sehingga semua berhasil dalam belajarnya Susanto (dalam Karimah, 

2008:5). Tujuan pembelajaran kooperatif diantaranya: 1) untuk meningkatkan 

kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa 

model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, 2) 

Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas 

sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif 

memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk 

bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui 

penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama 

lain, 3) mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. 
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Observasi awal penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Cluring Kabupaten 

Banyuwangi, siswa yang menjadi obyek observasi adalah siswa kelas V yang 

berjumlah 36 siswa, yang terdiri dari 17 siswa perempuan dan 19 siswa laki-laki. 

Standar ketuntasan telah ditentukan yaitu minimal 73 dan kenyataannya jumlah 

siswa yang mendapat nilai di bawah standar ketuntasan sebanyak 16 siswa. 

Diketahui bahwa dalam pembelajaran IPA guru masih menggunakan cara lama 

yaitu metode ceramah dan tanya jawab yang menuntut siswa hanya mencatat dan 

menghafal materi saja tanpa memahami konsep yang terkandung di dalamnya. 

Sehingga siswa dalam proses belajar mengajar menjadi bosan dan gaduh sendiri. 

Ketika guru menyampaikan materi, sebagian besar siswa tidak memperhatikan 

dan sering kali berbicara dengan teman sebangku dan lain bangku. 

Berdasarkan observasi tersebut, maka diperlukan suatu alternatif 

pemecahan masalah yaitu pembelajaran yang dapat melibatkan siswa aktif dalam 

belajar, melatih siswa memecahkan masalah, menambah rasa percaya diri siswa, 

melatih siswa merefleksi persepsinya, mengargumentasikan dan 

mengkomunikasikan ke pihak lain sehingga guru memahami proses berfikir 

siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut model pembelajaran yang sesuai ialah  

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, karena materi penyesuaian diri hewan 

dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan lemah dari tiga tahun terakhir. 

Materi tersebut memiliki beberapa poin yang nantinya akan mendukung untuk 

membentuk tim ahli. Model pembelajaran tipe jigsaw memandang siswa dalam 

satu kelas sebagai masyarakat belajar, para siswa seharusnya berkumpul, 

berinteraksi, belajar bersama, dan kerja sama untuk saling membantu sehingga 

semua berhasil dalam belajarnya Susanto (dalam Karimah, 2008:5). Selain itu tipe 
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jigsaw belum pernah diterapkan di SD Negeri 1 Cluring Kab. Banyuwangi 

khususnya mata pelajaran IPA. 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah sebuah pembelajar yang 

menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil, 

seperti yang diungkapkan Lie ( 1993:73), bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw ini merupakan pembelajar dengan cara siswa belajar dalam kelompok 

kecil yang terdiri atas empat sampai dengan enam orang secara heterogen dan 

siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara 

mandiri. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini siswa memiliki 

banyak kesempatan untuk mengemukanakan pendapat, dan mengelolah imformasi 

yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, anggota 

kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan 

bagian materi yang dipelajari, dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya 

(Rusman, 2008:203). 

Dari penjelasan di atas, maka peneliti melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatkan Hasil Belajar Pelajaran IPA Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Siswa Kelas V SDN 1 Cluring 

Banyuwangi” Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

kepada guru, khususnya guru IPA agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada model pemebelajaran kooperatif tipe jigsaw 

adalah sebuah pembelajar yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa 

dalam bentuk kelompok kecil, seperti yang diungkapkan Lie (1993:73), bahwa 

http://belajarpsikologi.com/model-pembelajaran-kooperatif-jigsaw/
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pembelajaran tipe jigsaw ini merupakan model belajar dengan cara siswa belajar 

dalam kelompok kecil yang terdiri atas empat sampai dengan enam orang secara 

heterogen dan siswa bekerja sama salaing ketergantungan positif dan bertanggung 

jawab secara mandiri. 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini siswa memiliki banyak 

kesempatan untuk mengemukanakan pendapat, dan mengelolah imformasi yang 

didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasii, anggota kelompok 

bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi 

yang dipelajari, dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya (Rusman, 

2008.203). 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang difokuskan pada hasil 

belajar siswa tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu  untuk 

mempertahankan hidup. Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hasil belajar dapat 

dimaknai sebagai hasil yang dicapai oleh siswa yang telah mengikuti proses 

belajar mengajar.  

Dari fokus masalah tersebut maka perlu diadakan penelitian mengenai 

model jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas V 

SD Negeri 1 Cluring Kabupaten Banyuwangi. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA kelas V SD Negeri 1 

Cluring Kab. Banyuwangi? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam mata pelajaran IPA 

kelas V SD Negeri 1 Cluring Kab. Banyuwangi? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian antara lain sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN 1 

Cluring Kabupaten Banyuwangi. 

2. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran IPA siswa kelas 

V SDN 1 Cluring Kabupaten Banyuwangi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran ilmu 

pengetahuan alam. 

b. Dapat meningkatkan pemahaman siswa bahwa belajar tidak harus 

bergantung kepada guru. 
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2. Bagi Guru  

a. Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran ilmu pengetahuan 

alam. 

b. Sebagai wahana dalam memperbaiki proses belajar mengajar dalam 

upaya meningkatkan keterlibatan siswa. 

3. Bagi Sekolah  

Penelitian tindakan kelas dapat memberikan masukan yang baik bagi 

sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, terutama dalam 

pembelajaran IPA. 

1.6 Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah dalam 

judul, maka perlu adanya batasan istilah. Adapun batasan istilah ini adalah: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah model belajar 

dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 

empat sampai dengan enam orang secara heterogen dan siswa bekerja 

sama salaing ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara 

mandiri. Dalam model pembelajaran jigsaw, siswa memiliki banyak 

kesempatan untuk mengemukanakan pendapat, dan mengelolah 

imformasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan 

berkomunikasii, anggota kelompok bertanggung jawab atas 

keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang 

dipelajari, dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya (Rusman, 

2008.203). 
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2. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa dalam mengengerjakan 

tes kelompok dan tes individu secara tertulis. 

3. IPA adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang alam. Dalam 

pembelajarannya memiliki keterampilan produk dan sikap ilmiah. 


