
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila sebagian besar siswa dapat 

menguasai  pelajaran  tersebut.  Kemampuan  intelektual  siswa  sangat 

menentukan keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil  belajar yang baik, 

Untuk  mengetahui  berhasil  atau  tidaknya  seseorang  dalam  belajar  maka 

diperlukan evaluasi, tujuannya untuk mengetahui hasil yang diperoleh siswa 

setelah proses belajar mengajar berlangsung. Hasil  dari  pembelajaran dapat 

dinyatakan  dalam  bentuk  nilai.  Jika  persentase  hasil  evaluasi  tinggi  maka 

pembelajaran  dapat  dikatakan  berhasil.  Sebaliknya,  jika  persentase  hasil 

evaluasi rendah maka pembelajaran dikatakan tidak berhasil.

Hasil  belajar  yaitu  sebagai  perolehan  yang  dicapai  seseorang  setelah 

belajar dan berupa perubahan serta peningkatan kualitas perilaku dari berbagai 

aspek,  baik  aspek  kognitif,  afektif  dan  psikomotorik  yang  dicapai  melalui 

aktivitasnya  dalam proses  belajar.  Aspek kognitif  terdiri  dari  pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, penilaian. Ranah afektif berkenaan dengan 

sikap  dan  nilai  meliputi  kemampuan  siswa  menerima,  menjawab,  dan 

merespon  pelajaran.  Aspek  psikomotorik  berkenaan  dengan  keterampilan 

motorik misalnya mengamati dan mencocokan gambar. 
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Tidak hanya hasil belajar, tetapi aktivitas siswa pada saat belajar mengajar 

pun di nilai dalam evaluasi pembelajaran. Aktivitas belajar siswa merupakan 

suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

sehingga menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa. Jika dalam 

pembelajaran siswa berperan aktif maka akan menunjang keberhasilan pada 

hasil belajar siswa.

Mata  pelajaran  IPS  merupakan  salah  satu  mata  pelajaran  non-eksak  di 

Sekolah  Dasar.  Tujuan  utama  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  menurut  Trianto 

(2010:176)  yaitu  untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  peka 

terhadap  masalah  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat,  dan  memiliki  mental 

positif  terhadap  perbaikan  segala  ketimpangan  yang  terjadi,  dan  terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya 

maupun yang menimpa masyarakat. 

Pada  materi  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  memiliki 

makna yang begitu besar bagi bangsa indonesia. Proklamasi sebagai puncak 

dari  perjuangan  bangsa  Indonesia  dan  sebagai  tanda  dari  lahirnya  negara 

Indonesia.  Ada  beberapa  peristiwa  yang  terjadi  menjelang  proklamasi 

kemerdekaan dan peran tokoh-tokoh dalam peristiwa bersejarah tersebut. 

Hasil  observasi  awal  pembelajaran  terlihat  konvensional  (pembelajaran 

berpusat pada guru), masih menggunakan metode klasik, seperti ceramah dan 

penugasan,  yang  pada  umumnya  kurang  mengadaptasi  model  atau  metode 

belajar  yang  cocok  dan  menyenangkan,  sehingga  menciptakan  kejenuhan 

dalam  lingkungan  belajar.  Proses  pembelajaran  semacam  ini  kurang 
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membentuk sikap antusias pada diri siswa. Siswa cenderung bosan dan kurang 

memahami dengan hanya  mendengarkan penjelasan dari  guru.  Hal tersebut 

menyebabkan siswa cenderung pasif dan suasana kelas yang kurang kondusif 

sehingga pemahaman siswa terhadap suatu materi ajar kurang. 

Siswa kelas V MI Iskandar Sulaiman Batu mengalami kesulitan belajar 

materi  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat 

dilihat  dari  ulangan harian  siswa dengan nilai  rata-rata  52.  Dari  26 siswa, 

sebanyak 15 siswa nilainya di bawah KKM yaitu 65.

Menciptakan suasana belajar  yang disukai oleh siswa,  dan hasil  belajar 

yang  maksimal  guru  perlu  melakukan  suatu  inovasi.  Salah  satunya  ialah 

dengan  menggunakan  model  Cooperative  Learning atau  Pembelajaran 

Kooperatif.  Cooperative  learning merupakan  bentuk  dari  faham 

konstruktivistik. Faham konstruktivisme dalam belajar merupakan salah satu 

pendekatan  yang  lebih  berfokus  kepada  peserta  didik  sebagai  pusat  dalam 

proses pembelajaran (Hanafiah:2009).

Cooperative  Learning berasal  dari  kata  cooperative  yang  artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama 

lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim (Isjoni:2009). Slavin dalam Isjoni 

(2010:17) menyebutkan cooperative learning merupakan model pembelajaran 

yang  telah  dikenal  sejak lama,  dimana pada  saat  itu  guru mendorong para 

siswa untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti 

diskusi  atau  pengajaran  teman  sebaya  (peer  teaching).  Siswa  secara  rutin 

bekerja  dalam  kelompok  untuk  saling  membantu  memecahkan  masalah-
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masalah  yang  kompleks.  Jadi,  hakikat  sosial  dan  penggunaan  kelompok 

sejawat menjadi aspek utama pada pembelajaran kooperatif. 

Sehubungan  dengan  penjelasan  tersebut,  Trianto  (2009)  mengatakan 

bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya  terdiri  dari  empat  sampai  enam  orang,  dengan  struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Tujuan dibentuknya kelompok tersebut 

adalah  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  semua  siswa  untuk  dapat 

terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. 

Pembelajaran  kooperatif  berkaitan  dengan  pembelajaran  kolaboratif. 

Pembelajaran kolaboratif menurut Suprijono (2010:54) didefinisikan sebagai 

falsafah mengenai tanggung jawab pribadi dalam sikap menghormati sesama. 

Kauchak  dan  Eggen  dalam  Isjoni  (2010:18)  mengungkapkan  bahwa 

cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa 

untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan. 

Pada  model  cooperative  learning terdapat  beberapa  tipe  salah  satunya 

adalah cooperative learning tipe jigsaw. Menurut Isjoni (2010:54) cooperative  

learning jigsaw  merupakan  salah  satu  tipe  pembelajaran  kooperatif  yang 

mendorong  siswa  aktif  dan  saling  membantu  dalam  menguasai  materi 

pelajaran  untuk  mencapai  prestasi  yang  maksimal.  Jigsaw  didesain  untuk 

meningkatkan  rasa  tanggung  jawab terhadap  pembelajaran  diri  sendiri  dan 

juga pembelajaran orang lain. Jumlah siswa yang bekerja sama dalam masing-
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masing  harus  dibatasi,  agar  kelompok  yang  terbentuk  dapat  bekerja  sama 

secara efektif. 

Model jigsaw dapat digunakan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab 

siswa terhadap  pembelajarannya  sendiri  dan  juga  pembelajaran  orang lain. 

Siswa  tidak  hanya  mempelajari  materi  yang  diberikan,  tetapi  mereka  juga 

harus  siap  memberikan  dan  mengajarkan  materi  tersebut  pada  anggota 

kelompoknya yang lain.

Menurut  Trianto  (2010)  ada  beberapa  langkah  yang  perlu  dilakukan 

dalam model jigsaw. Langkah yang pertama yaitu siswa dibagi atas beberapa 

kelompok (tiap kelompok 4-6 orang), kedua yaitu materi pelajaran diberikan 

pada siswa dalam bentuk teks yang telah dibagi menjadi beberapa sub bab, 

ketiga yaitu setiap anggota kelompok asal mempelajari materi sub bab pokok 

yang  telah  diberikan,  keempat  anggota  dari  kelompok  lain  yang  telah 

mempelajari  sub  bab  yang  sama  bertemu  dalam  kelompok-kelompok  ahli 

untuk mendiskusikannya, langkah kelima yaitu setiap anggota kelompok ahli 

setelah  kembali  ke  kelompoknya  bertugas  mengajar  teman-temannya,  dan 

langkah yang terakhir yaitu diskusi kelompok asal, dan siswa dikenai kuis.

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  peneliti  tindakan  kelas  berjudul 

“Peningkatan  Hasil  Belajar  Materi  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  

Indonesia  Melalui  Model  Cooperative  Learning  Tipe  Jigsaw  pada  Siswa  

Kelas V MI Iskandar Sulaiman Batu”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah apakah Model cooperative learning 

Tipe Jigsaw dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V MI Iskandar 

Sulaiman Batu pada Materi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan  latar  belakang  dan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  dari 

penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas  V MI Iskandar  Sulaiman Batu pada materi  Proklamasi  Kemerdekaan 

Republik Indonesia dengan menggunakan Model  Cooperative Learning Tipe 

Jigsaw. 

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi guru, perancang kurikulum mata pelajaran 

IPS dan peneliti lain. 

1) Bagi Guru

Pelaksanakan  penelitian  tindakan  kelas  ini,  guru  dapat  menggunakan 

variasi  dalam model  pembelajaran yang efektif  dan membuat  siswa terlibat 

aktif  dalam proses pembelajaran IPS pada materi  Proklamasi  Kemerdekaan 

Republik Indonesia. 
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2) Bagi Peserta Didik

Penggunaan model  cooperative learning tipe jigsaw, peserta didik dapat 

berperan aktif dan tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran khususnya 

pada pelajaran IPS pada materi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 

serta meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS.

3) Bagi Sekolah

Hasil  penelitian tindakan kelas  ini  dapat  meningkatkan kualitas  sekolah 

serta menjadi  alternatif   metode pembelajaran untuk mata  pelajaran lain di 

sekolah.

4) Bagi Peneliti 

Hasil  penelitian  tindakan kelas ini  dapat  meningkatkan kualitas  peneliti 

selama  proses  pembelajaran,  dan  mengetahui  sejauh  mana  kemampuan 

peneliti dalam melakukan penelitian dan proses pembelajaran.

1.5 Batasan Istilah

Penelitian tindakan kelas ini membatasi istilah tentang konsep yang terkait 

dengan pengamatan. Batasan istilah adalah sebagai berikut. 

1) Hasil Belajar

Menurut Nana Sudjana dalam Kunandar (2010:276) hasil  belajar 

adalah  suatu  akibat  dari  proses  belajar  dengan  menggunakan  alat 

pengukuran,  yaitu  berupa  tes  yang  disusun  secara  terencana,  baik  tes 

tertulis, tes lisan, maupun tes perbuatan.  
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2) Ilmu Pengetahuan Sosial

Nursid  Sumaatnadja  (dalam  Petrus,  2010:6)  menyatakan  bahwa 

ilmu  sosial  adalah  cabang ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  tingkah 

laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. IPS 

mengintegrasikan materi  dari  berbagai ilmu sosial  dengan menampilkan 

permasalahan sehari-hari masyarakat di sekitarnya (Petrus, 2010:5).

3) Materi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

Materi proklamasi kemerdekaan republik indonesia tercantu dalam 

mata  pelajaran  IPS  kelas  V semester  2.  Standar  kompetensinya  adalah 

menghargai  peranan  tokoh  perjuangan  dan  masyarakat  dalam 

mempersiapkan  dan  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia. 

Kompetensi  dasarnya  adalah menghargai  jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan  kemerdekaan  Indonesia.  Indikatornya  adalah 

Menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi 

(pertemuan Dalat, peristiwa rengasdengklok, perumusan teks Proklamasi, 

detik-detik  Proklamasi  Kemerdekaan),  Menyebutkan  tokoh-tokoh  yang 

berperan  dalam  proklamasi,  Menyebutkan  cara  menghargai  jasa  dan 

peranan tokoh dalam proklamasi kemerdekaan.

4) Model Cooperative Learning

Cooperative Learning menurut Suprijono (2010:54) adalah konsep 

yang  lebih  luas  yang  meliputi  semua  jenis  kerja  kelompok  termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. 

Sedangkan  Johnson  &  Johnson  (dalam  Isjoni,  2010:17)  mengatakan 
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bahwa cooperative learning adalah mengelompokan  siswa di dalam kelas 

kedalam  suatu  kelompok  kecil  agar  siswa  dapat  bekerja  sama  dengan 

kemampuan maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain 

dalam kelompok tersebut. 

5) Jigsaw 

Pembelajaraan  kooperatif  jigsaw  merupakan  salah  satu  tipe 

pembelajaran  kooperatif  yang  mendorong  siswa  aktif  dan  saling 

membantu  dalam  menguasai  materi  pelajaran  untuk  mencapai  prestasi 

yang  maksimal  (Isjoni:2010).  Model  jigsaw  dapat  digunakan  untuk 

meningkatkan  rasa  tanggung  jawab  siswa  terhadap  pembelajarannya 

sendiri dan juga pembelajaran orang lain.

1.6 Batasan Penelitian

Penelitian  tindakan  kelas  ini  memiliki  keterbatasan  yang  perlu 

dikemukakan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  menyelesaikan  seluruh 

proses penelitian. Penelitian ini difokuskan pada upaya meningkatkan prestasi 

belajar  materi  proklamasi  kemerdekaan  republik  Indonesia  dengan 

menggunakan  model  cooperative  learning tipe  jigsaw.  Keterbatasan-

keterbatasan yang berhubungan dengan fokus penelitian sebagai berikut.

1) Pembelajaran  IPS  sangat  luas.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  materi 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

2) Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V MI Iskandar Sulaiman Batu.
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3) Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan mulai bulan Januari 

sampai  dengan  bulan  Mei  dimulai  dari  observasi  awal  sampai  dengan 

penelitian  dan  dilakukan  sesuai  dengan  langkah-langkah  pembelajaran 

pada cooperative learning tipe jigsaw.

4) Hasil belajar yang diukur berupa:

Aspek kognitif : tes tertulis kelompok dan individu 

Aspek afektif : penilaian saat proses berupa keaktifan siswa 

Aspek psikomotorik : keterampilan siswa dalam materi yang 

disampaikan pada teman kelompoknya
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