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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 LATAR BELAKANG   

Dalam pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SD siswa 

perlu diberikan kesempatan untuk berlatih ketrampilan–ketrampilan proses dan 

mengembangkan potensi dalam dirinya, sebab diharapkan pada akhirnya mereka 

mampu berpikir dan memahami pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam secara 

mendalam. Tetapi pada kenyataannya tidak semua siswa mampu memahami 

materi–materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hal ini didukung oleh 

kenyataan yang terjadi di lapangan, yaitu materi cuaca kelas III di SDN 

Plosogeneng II Kecamatan Jombang.  

Pada hari Senin 18 Maret 2013 dilakukan pengambilan data awal oleh 

peneliti dari hasil belajar siswa kelas III, yang menunjukkan bahwa KKM di 

sekolah tersebut adalah 67. Berdasarkan data awal dari ulangan tersebut, 

ditemukan bahwa siswa yang mendapat nilai dibawah KKM masih 60 %. Hal ini 

disebabkan perilaku mengajar guru yang cenderung menjadikan dirinya sebagai 

pusat dalam proses pembelajaran. Jika pelaku dalam proses pembelajaran adalah 

guru maka kesempatan siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran menjadi 

terbatas, akibatnya proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Sehingga 

ditemukan beberapa siswa yang merasa kurang bersemangat dan cenderung 

merasa bosan dalam mempelajari materi–materi pembelajaran, mereka lebih aktif  

mencari perhatian dan mengganggu teman yang lain saat proses pembelajaran 

berlangsung. Dengan kata lain siswa kurang termotivasi dalam memahami dan 
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mempelajari Ilmu pengetahuan Alam yang seharusnya dapat mereka terapkan 

dalam kehidupan sehari–hari.  

Berdasarkan hasil evaluasi guru kelas,  menunjukkan bahwa perlu adanya 

tindakan untuk.meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar  merupakan 

masalah utama yang harus diatasi, jika siswa tidak mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan dalam proses pembelajaran maka mereka juga tidak dapat memahami 

materi yang telah disampaikan oleh guru. Siswa yang memiliki semangat belajar 

tinggi akan memperoleh hasil belajar baik, dan begitu pula sebaliknya  siswa yang 

memiliki motivasi rendah maka akan memperoleh hasil belajar yang jelek. Salah 

satu faktor dari rendahnya hasil belajar siswa adalah metode pembelajaran yang 

monoton dan tidak bervariasi. Oleh sebab itu, perlu adanya tidakan mengubah 

metode pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya agar lebih variatif 

sehingga siswa termotivasi dan mendapatkan hasil belajar secara optimal dalam 

proses pembelajaran.  

Penulis tertarik untuk menggunakan metode Pembelajaran Kooperatif  

sebagai alternatif  meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran Kooperatif 

(cooperative learning) merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang 

terstruktur. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara 

berkelompok. Tetapi pembelajaran kooperatif  lebih dari sekedar belajar kelompok 

atau kerja kelompok karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau 

tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara 

terbuka dan hubungan yang bersifat interdepedensi efektif diantara anggota 

kelompok (Sugandi,2002:14). Pembelajaran kooperatif ada beberapa tipe, namun 
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penulis memilih Tipe Jigsaw. dengan pertimbangan bahwa metode  pembelajaran 

ini akan sangat cocok digunakan dalam  bidang studi IPA.  

Metode pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif 

dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4–6 orang secara 

heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung 

jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan 

menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain (Arends 

dalam Lie,A, 2007). Metode  Jigsaw mempunyai kelebihan dapat melatih siswa 

untuk lebih aktif, lebih berani mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab 

serta bekerja sama . Dengan kondisi kelas yang demikian maka diharapkan dapat 

meningkatkan hasil dan pemahaman siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam khususnya  materi cuaca. Selain itu penulis merasa Metode Jigsaw lebih 

sesuai dengan karakter dan kondisi siswa kelas III SDN Plosogeneng II 

Kecamatan Jombang. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah Penerapan 

Metode Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Materi Cuaca Siswa 

Kelas III SDN Plosogeneng II Kecamatan Jombang.  

 

I.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana penerapan metode jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar 

IPA pada materi cuaca siswa kelas III SDN Plosogeneng II Kecamatan 

Jombang ? 
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b. Bagaimana aktivitas guru dalam penerapan metode jigsaw untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA pada materi cuaca siswa kelas III SDN 

Plosogeneng II Kecamatan Jombang ? 

c. Bagaimana respon siswa kelas III SDN Plosogeneng II terhadap 

penerapan metode jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada 

materi cuaca ? 

 

I.3 TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA pada materi cuaca 

siswa kelas III melalui penerapan metode jigsaw di SDN Plosogeneng 

II kecamatan Jombang. 

b. Untuk mengetahui aktivitas guru dalam penerapan metode jigsaw untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA pads materi SDN Plosogeneng II 

kecamatan Jombang. 

c. Untuk mengetahui respon siswa kelas III SDN Plosogeneng II terhadap 

penerapan metode jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada 

materi cuaca.    

 

I.4  MANFAAT HASIL PENELITIAN  

a. Bagi Guru  

a) Guru mempunyai solusi baru untuk mengatasi kesulitan yang 

dialami siswa dalam proses pembelajaran.  

b) Meningkatkan kemampuan profesional guru dengan pengalaman 

baru. 
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b. Bagi siswa  

a) Meningkatkan hasil belajar siswa  

b) Mendorong siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kelas  

c. Bagi penulis  

a) Penulis mempunyai strategi baru sebagai solusi untuk diterapkan 

dalam menyelasaikan masalah hasil belajar siswa dalam proses  

pembelajaran.   

 

I.6  DEFINISI ISTILAH  

a. Metode Jigsaw adalah suatu metode  pembelajaran yang 

mengutamakan keaktifan siswa (student centered) dengan membentuk 

kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang yang terdiri 

dari kelompok asal dan kelompok ahli.(Tim Peneliti SMPN 4 Malang) 

b. Hasil Belajar  belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh 

siswa berkat adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut 

dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan 

dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak 

pada diri individu penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan 

dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan 

sehingga nampak pada diri individu perubahan tingkah laku secara 

kuantitatif.  

c. Pembelajaran IPA merupakan upaya sistematik untuk membantu 

siswa mempelajari tentang pemahaman konsep serta penerapannya, 

yang mencakup makhluk hidup dan proses kehidupan, benda dan 

sifatnya, energy dan perubahanya serta bumi dan alam semesta agar 



6 

 

mereka mampu mengubah, mengembangkan, serta mengendalikan 

sikap dan perilakunya sampai batas yang maksimal.(Paolo dan Martin 

dalam.Asmarawati,2005:5).  

 


