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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu ilmu yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis, dan bertanggung jawab. Di masa yang akan datang peserta didik akan 

menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu 

mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, mata pelajaran Ilmu 

pengetahuan sosilal dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

 Mata pelajaran Ilmu pengetahuan sosial disusun secara 

sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Peserta didik akan memperoleh 

pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu 

yang berkaitan, (Sholihatin, 2007 :14-16) 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tidak mengacu pada pendidikan saja 

tetapi transfer sosial lebih penting karena pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

sangat memberikan pengaruh yang besar pada diri individu siswa hal ini 

menyiapkan diri peserta didik untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi. 

Mengajar bagi seorang guru bukanlah sekedar menyampaikan pengetahuan 

kepada siswa. Mengajar yang baik adalah mengajar yang bertujuan jika tujuan 

nya adalah mengajar dengan baik maka seorang guru haruslah mengetahui 

sasaran. 
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Pembelajaran yang dilakukan memperhatikan kedisiplinan dan 

pengawasan karena mengajar akan berjalan dengan lancar dan menunjukan 

kemajuan apabila pembelajaran itu tertib, teratur dan dapat  mengalami kemajuan 

yang di harapkan. Hal yang tidak kalah penting untuk melaksanakan 

pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dasar adalah memberi 

motivasi terhadap peserta didik karena dengan adanya motivasi terhadap peserta 

didik merupakan  bagian yang internal pada manusia. 

Penelitian ini dilakukan atas dasar  adanya masalah-masalah kongkrit 

yang terjadi di SDN Purwantoro 2 Malang. Dari hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 29 Mei 2013 menemukan fakta bahwa 

hasil belajar siswa kelas V di SDN Purwantoro 2Malang pada materi tokoh 

sejarah hindu-buddha dan islam di indonesia masih sangat rendah. Masih 

rendahnya nilai siswa disebabkan oleh adanya beberapa faktor,  antara lain faktor 

yang disebabkan oleh guru dan faktor yang disebabkan oleh siswa. Faktor yang 

disebabkan oleh guru yaitu, guru kurang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran, belum adanya inovasi dalam kegiatan belajar misalnya dengan 

menggunakan media ataupun model pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Sedangkan faktor yang  disebabkan oleh siswa yaitu, motivasi dan 

aktivitas belajar siswa rendah yang ditandai dengan siswa cenderung pasif, siswa 

kurang telaten dalam mempelajari sejarah karena pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di anggap pelajaran yang membosankan, pembelajaran di kelas V ini 

khusus nya materi tentang sejarah siswa tidak melakukan belajar sambil 
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berkelompok sehingga anak-anak banyak yang mengantuk karena metode 

ceramah yang dilakukan oleh guru kelas, siswa banyak yang mengantuk karena 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di laksanakan pada jam setelah istirahat, 

kurangnya ketelitian siswa dalam mengerjakan soal-soal yang di berikan oleh 

guru.  

Permasalahan inilah yang  menyebabkan prosentase keberhasilan siswa 

menurun, khususnya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Prosentase 

keberhasilan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial hanya mencapai 50 

% di bawah Standar Ketuntasan Belajar Minimal yaitu 70.Dari hasil tes yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial 

memang lebih rendah dibandingkan mata pelajaran lainnya. 

Penerapan model pembelajaran Jigsaw pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial pada kelas V ini di harapakan akan mampu meningkatkan 

hasil belajarnya, karena model Jigsaw sendiri merupakan model yang tepat untuk 

diterapkan pada materi tokoh sejarah hindu-buddha dan islam di 

Indonesia.Karena siswa dalam pembelajaran di kelas dengan penerapan model 

Jigsaw ini pada setiap kelompoknya akan mempelajari tentang berbagai macam 

sub-bab yang berbeda-beda dan ini sangat tepat sekali. Penerapan model Jigsaw 

di kelas V ini juga memanfaatkan media kakaperju media ini juga dapat 

digunakan pada saat Tim Jigsaw berkerja dengan kelompok-kelompoknya.Untuk 

menjawab pertanyaan kelompok tentang materi tokoh sejarah hindu-buddha dan 

islam di Indonesia. 
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Dengan digunakan model pembelajaran Jigsaw dan memanfaatkan  

Media pembelajaran kakaperju (Kantong-kantong perjuangan) sebagai media 

pembelajaran di kelas tersebut diharapkan siswa dapat meningkatkan hasil 

belajarnya secara optimal. Mengingat pentingnya penguasaan tentang Ilmu 

Pengetahuan sosial  di Sekolah Dasar akan berdampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa di kelas V SDN Purwantoro 2 Malang. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dicari jalan keluar, dengan 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul ”Peningkatan Hasil Belajar 

IPS Materi Tokoh Sejarah Hindu-Buddha Dan Islam Di Indonesia Melalui Model 

Jigsaw Kelas V SDN Purwantoro 2 Malang”. 

B. Fokus Masalah  

 Permasalahan yang terjadi di SDN Purwantoro 2 malang diantaranya 

adalah siswa kurang begitu memahami materi khususnya pada pelajara Ilmu 

Pengetahuan Sosial, hasilbelajar siswa masih di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM),  ketertarikan siswa untuk mempelajari sejarah pada pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial juga kurang, siswa merasa bosan dengan pelajaran Ilmu 

pengetahuan sosial, serta model pembelajaran yang kurang Inovatif  yang 

dilakukan oleh guru kelas.  

Dari adanya permasalahan yang terjadi di SDN Purwantoro 2 Malang 

maka peneliti akan melakukan pemecahan masalah dengan cara menggunakan 

model pembelajaran Jigsaw dan memanfaatkan media pembelajaran Kakaperju 

dalam proses pembelajaran di kelas V. Dengan menerapkan model pembelajaran 
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Jigsaw di harapakan anak akan mampu aktif dan mampu meningkatkan hasil 

belajarnya dikelas khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut.  

1. Bagaimana penerapan model Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar IPS  

materi tokoh sejarah hindu- buddha dan islam di Indonesia kelas V SDN 

Purwantoro 2 Malang?  

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar IPS dengan penerapan model 

Jigsaw pada materi tokoh sejarah hindu – buddha dan islam di Indonesia 

kelas V SDN Purwantoro 2 Malang? 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendiskripsikan penerapan model pembelajaran jigsaw dalam 

meningkatkan hasil belajar IPS materi tokoh sejarah hindu-buddha dan 

islam di Indonesia kelas V SDN Purwantoro 2 Malang. 

2. Menjelaskan peningkatan hasil belajar IPS materi tokoh sejarah hindu -

buddha dan islam di Indonesia melalui model jigsaw pada siswa kelas V 

SDN Purwantoro 2 Malang. 

E.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1.Bagi Siswa 

a) Menumbuhkan semangat belajar siswa pada mata pelajran  IPS  

b) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami materi IPS 

tentang tokoh sejarah hindu-buddha dan islam di Indonesia  

c) Memberikan cara belajar aktif dan kreatif melalui Penggunaan 

model pembelajaran Jigsaw dengan memanfaatkan media 

pembelajaran kakaperju (Kantong-kantong perjuangan)  yang 

interaktif dan  menyenangkan dalam pembelajaran IPS  

2.  Bagi Guru 

a) Dapat menjadi referensi atau sebagai tolak ukur guru dalam 

menggunakan model pembelajran serta media yang digunakan di 

kelas kususnya mata pelajaran IPS 

b) Menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran di 

kelas V SDN Purwantoro 2 Malang  

c) Meningkatkan pengetahuan guru tentang cara menggunakan model 

pembelajaran dengan memanfaatkan media, Untuk memahami mata 

pelajaran IPS  

3.  Bagi Peneliti 

a) Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam 

menerapkan model pembelajaran dengan memanfaatkan media 

pembelajaran di  Sekolah Dasar. 
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b) Peneliti lebih baik lagi dalam melakukan penelitian yang 

berhubungan model pembelajaran dengan memanfaatkan media 

pembelajaran di Sekolah Dasar  

c) Sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut 

F. Batasan Istilah  

Adanya batasan istilah agar tidak terjadi kesalah fahaman penjabaran 

istilah dalam judul,  Adapun batasan istilah adalah sebagai berikut : 

1. Ilmu Pengetahuan Sosial  

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu ilmu yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. 

2. Hasil Belajar  

Adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan, kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah, maupun 

penerapan aturan, keterampilan intelektual yaitu kemampuan 

mempresentasikan konsep dan lambang, (Hamalik, 2007 :5-6) 

3. Model Pembelajaran Jigsaw  

Teori yang mendasari Model pembelajaran jigsaw merupakan 

model pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) pembelajaran 

kooperative tipe jigsaw yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan 

akademik, Sekaligus keterampilan sosial (Social skill) termasuk 

interpesonal skill, (Riyanto,2009 :266-268) 


