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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Guru memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan. 

Dua dimensi yang harus dipahami oleh guru yakni: (1) guru harus menetapkan 

perubahan tingkah laku yang harus dicapai siswa dan merencanakan pengalaman 

yang akan dilalui oleh siswa untuk mencapai perubahan tersebut,(2) siswa harus 

menjadikan perubahan tingkah laku tersebut menjadi keinginannya sendiri 

sebelum mereka siap untuk belajar (Gintings, 2010: 34). Untuk itu guru 

seyogyanya menguasai kemampuan mengajarkan pengetahuan, kecakapan, dan 

keterampilan hidup pada siswanya agar dapat menumbuhkan proses pembelajaran 

yang baik dan dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan 

instruksional yang diharapkan. Guru di dalam proses belajar mengajar diharapkan 

mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti rencana pembelajaran, alat 

peraga, metode, alat evaluasi, serta pendekatan yang sesuai, sehingga diharapkan 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

 Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa pembelajaran PKn siswa 

kelas IV di SDN Parasrejo 1 Kabupaten Pasuruan selama ini terkesan monoton.  

Guru cenderung menjelaskan siswa, dan menugasi mereka mencatat.  Keterlibatan 

siswa dalam  kegiatan pembelajaran sangat kurang. Pembelajaran yang kurang 

interaktif ini bagi sebagian siswa dirasakan membosankan. Padahal mata 

pembelajaran PKn merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dinamis, 

yang selalu mengalami perkembangan, banyak sumber yang bisa di gali untuk 

mempelajari ilmu ini. Dengan kata lain guru berperan sebagai pemberi inormasi 
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sedangkan siswa sebagai penerima. Dalam pembelajaran seperti ini kebanyakan 

siswa , menjadi bosan dan kurang bersemangat hal ini tergambar pada siswa 

kurang memperhatikan penjelasan guru. Meskipun ada penjelasan guru yang 

kurang mengerti, siswa lebih memilih untuk bersikap pasif daripada bertanya. 

Kegiatan ini siswa data mengalami kesulitan belajar memahami materi 

pembelajaran PKn .  

 Penelitian ini berangkat dari masalah faktual yang terjadi di SDN 

Parasrejo 1 Kabupaten Pasuruan. Diantara masalah tersebut adalah siswa belum 

memahami materi pembelajaran PKn tentang Memahami  sistem pemerintahan 

kabupaten, kota dan provinsi. 

 Berdasarkan serta dokumen ulangan harian pada semester I tahun 

pelajaran 20011/2012 dengan KKM 63 untuk pelajaran PKn, diperoleh data nilai 

hasil belajar PKn materi tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan 

provinsi  di kelas IV 20 siswa dari 35 siswa secara keseluruhan atau 50% siswa 

yang mendapatkan nilai 60 ke atas dengan rata-rata kelas 58,82. Menurut 

responden rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena materi tersebut sulit, 

sehingga mata pelajaran PKn dari kelas IV rendah dan tidak memenuhi KKM 

yang ditentukan lembaga SDN Parasrejo 1 Pasuruan yaitu 63 untuk matapelajaran 

PKn.  

 Berdasarkan hasil refleksi antara peneliti dengan guru kelas IV di SDN 

Parasrejo 1 Pasuruan dalam melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) melalui 

observasi yang dilakukan pada bulan Juli 2012 dan observasi mengenai 

permasalahan pembelajaran PKn tentang pengaruh memahami sistem 

pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi, teridentifikasi masalah, yaitu kurang 
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dari 75% siswa yang berhasil mencapai KKM, rendahnya nilai hasil belajar 

tersebut disebabkan karena : (1) guru hanya menggunakan metode pembelajaran 

individual tanpa adanya kelompok, (2) pembelajaran yang dilaksanakan masih 

konvensional atau menggunakan paradigma lama di mana pembelajaran hanya 

berdimensi kognitif tidak integral dan holistik, sehingga pembelajaran yang 

membutuhkan keterampilan kurang dilatihkan atau kurang mendapatkan 

perhatian, (3) guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab 

dan tugas. 

  Kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran di sebabkan guru 

kurang kreatif dalam penggunaan model pembelajaran pada penanaman dan 

penugasaan tentang materi sistem pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi. 

Dari permasalahan ini peneliti beranggapan bahwa untuk meningkatkan motivasi 

siswa dalam pembelajaran materi sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan 

provinsi  perlu adanya variasi dalam merancang pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif salah satunya dengan tipe Jigsaw.  

 Mengacu pada alasan di atas penggunaan model pembelajaran Jigsaw 

dalam pembelajaran materi sistem pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi 

dapat meningkatkan kemampuan diskusi, dan rasa senang siswa dalam belajar 

PKn. Hal ini dikarenakan siswa berinteraksi langsung dengan objek fisik selama 

tahap awal mempelajari tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota dan 

provinsi. Sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi merupakan salah 

satu materi pembelajaran yang diajarkan di kelas IV SD semester 1. Pembelajaran 

tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi harus diarahkan kepada 

pemahaman siswa dan bukan hanya trasformasi. Sesuai kompetensi dasar dengan 
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belajar diharapkan siswa dapat mengenal lembaga-lembaga dalam susunan 

pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. (Diknas, 2007 : 5-10). 

Penggunaan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar,dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, model 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan 

data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan 

memudahkan informasi. Model pembelajaran kooperatif Jigsaw PKn pada materi 

sistem perintahan daerah. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk 

meningkatan kemampuan diskusi  dan hasil belajar PKn pada siswa Kelas IV 

SDN Parasrejo 1 Pasuruan”.  

1.2 Fokus Masalah  

 Keberhasian Pembelajaran dalam kelas ditentukan oleh bagaimana 

mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kelas IV. Berdasarkan latar belakang :   

1. Pembelajaran kelompok yang digunakan guru kurang berfariasi sehingga 

siswa kurang antusias dalam belajar. 

2. Motivasi siswa rendah 

3. Sebagian kecil siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

4. Hasil belajar yang kurang dari KKM yang ditentukan. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan focus masalah di atas , maka perlu dipilih 

permasalahn untuk dipecahkan. Rumusan masala sebagai berikut:  
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1.3.1 Bagaimana penggunaan model pembelajaran Jigsaw mata pelajaran PKn 

pada siswa kelas IV SDN Parasrejo 1 Pasuruan ? 

1.3.2 Bagaimana penggunaan model pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas IV 

dapat meningkatkan kemampuan diskusi  belajar siswa? 

1.3.3  Apakah  penggunaan model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan   

hasil belajar pada siswa kelas IV SDN Parasrejo 1 Pasuruan? 

1.4 Tujuan Masalah 

Pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, dapatlah dirumuskan 

tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1.4.1 Mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran Jigsaw pada 

pembelajaran PKn tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota dan 

provinsi sekitar di Kelas IV semester I SDN Parasrejo 1 Pasuruan. 

1.4.2 Mendeskripsikan peningkatan kemampuan diskusi siswa pada 

pembelajaran PKn tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota dan 

provinsi sekitar di Kelas IV semester I SDN Parasrejo 1 Pasuruan. 

1.4.3 Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

PKn tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi sekitar 

di Kelas IV semester I SDN Parasrejo 1 Pasuruan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Memperhatikan tujuan di atas, maka  penelitian  ini diharapkan bermanfaat 

bagi berbagai kalangan antara lain: 
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1.5.1 Bagi Peneliti 

1.5.1.1 Penelitian ini dapat dimanfaatkan peneliti untuk menyelesaikan tugas 

mata kuliah pada program SI PGSD di Universitas Muhammadiyah 

Malang, tahun 2012. 

1.5.1.2 Melakukan penelitian ini, peneliti dapat berkembang secara profesional, 

karena dapat menunjukkan bahwa dia mampu menilai dan memperbaiki 

pembelajaran PKn yang dikelolanya. 

1.5.1.3 Melalui penelitian ini, peneliti mendapat kesempatan untuk berperan 

aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri khususnya 

dalam pembelajaran PKn. 

1.5.2 Bagi Guru 

1.5.2.1 Guru dapat menjadikan penelitian sebagai acuan dalam memilih dan 

memanfaatkan model pembelajaran khususnya pada pembelajaran PKn 

1.5.2.2 Guru dapat meningkatkan kreativitasnya dalam pemilihan dan 

pemanfaatan model pembelajaran khususnya pada pembelajaran PKn 

1.5.3 Bagi Siswa 

1.5.3.1 Memberikan sajian pembelajaran  yang menarik dan memperhatikan 

modalitas belajar siswa serta meningkatkan keaktifan siswa dalam 

belajar kelompok pada siswa kelas IV 

1.6 Batasan Istilah 

 Untuk menghindari salah penafsiran istilah pada penelitian ini, maka perlu 

diberikan definisi operasional sebagai berikut: 

1.6.1 Model pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang sudah di 

rencanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun mengukur, 
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kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada 

pengajar di kelasnya. Dalam pemnerapan model pembelajaran ini harus 

sesuai dengan kebutuhan siswa ( Isjoni,2011:50 ) 

1.6.2 Pembelajaran kooperatif adalah istilah pembelajaran gotong-royong, yaitu 

sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bekerja sama dengan siswa lain dengan tugas-tugas yang 

terstruktur. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh para ahli yang 

dikemukakan oleh Anita Lie (dalam Isjoni, 2009:16). Sedangkan Sunan 

dan Hans (dalam Isjoni, 2009:16) mengemukakan pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi 

yang khusus di rancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik 

agar bekerja sama selama proses pembelajaran. 

1.6.3 Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang disadari, kontinu, 

fungsional, positif, tetap, bertujuan, dan komprehensif dan dapat diukur 

atau ditentukan skor pencapaian hasil hasil belajar peserta didik melalui 

tes berkaitan dengan domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. (Lapono, 

Nabisi dkk, 2008: 4-123). 

1.6.4 Kemampuan diskusi yang dimaksudkan adalah kemampuan dalam 

tanggapan, yang meliputi: kemampuan dalam memberikan pertanyaan, 

kemampuan dalam memberikan jawaban dan kemampuan dalam 

mengemukakan pendapat, dan kemampuan kerjasama.  

1.6.5 Dalam model Jigsaw versi Aronson (dalam Isjoni 2011 : 57), kelas dibagi 

menjadi suatu kelompok kecil yang heterogen yang diberi nama tim 

jigsaw dan materi dibagi sebanyak kelompok menurut anggota timnya. 
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Tiap- tiap tim diberi satu set materi yang lengkap dan masing- masing 

individu dan salah satu indiviu memilih topik mereka. Kemudian siswa 

dipisahkan menjadi kelompok “ahli” atau “ rekan” yang terdiri dari 

seluruh siswa dikelas yang seluruhnya mempunyai bagian informasi yang 

sama. 

1.6.6 Kabupaten adalah pembagian wilayah daerah di Indonesia di bawah 

provinsi. Pemerintahan kabupaten terdiri atas pemerintahkabupaten dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten. Kota secara 

umum adalah sebuah area urban yang berbeda dari desa ataupun 

kampung baik ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status 

hukum pembagian wilayah di bawah provinsi. Provinsi adalah nama 

sebuah pembagian wilayah administratif dibawah wilayah nasional.           

( Prayoga Bestari 2008:29-35) 

 

 


