
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini berbagai permasalahan yang menimpa pendidikan indonesia 

menunjukkan buramnya pendidikan di Negeri ini. Salah satu masalah yang  dihadapi 

oleh dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya dalam proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berfikirnya. Proses pembelajaran yang cenderung terjadi di dalam kelas 

diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa 

untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk 

menghubungkannya dengan kehidupan sehari- hari. Akibatnya ketika anak didik kita 

lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi 

(Sanjaya, 2006: 1). 

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidik formal secara sistematis dapat 

merencanakan bermacam- macam lingkungan yaitu lingkungan yang menyediakan 

berbagai kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan- kegiatan 

belajar. Dalam hal ini tenaga pendidik (guru) merupakan suatu komponen penting 

dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan dalam 

mengajar, melatih, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan 

teknis dalam bidang pendidikan agar hasil belajar yang diterima siswa menjadi lebih 

bermakna. Oleh karena itu seorang pendidik (guru) dituntut untuk berperan secara 



profesional dalam memilih metode atau strategi pembelajaran agar dapat 

membangkitkan aktivitas dan hasil belajar siswa sehingga tercapainya tujuan 

pembelajaran (Mulyasa E, 2007). 

Sebagaimana dari hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan guru 

bidang study biologi di SMP Negeri 1 Empang - Sumbawa NTB, bahwa proses 

belajar mengajar biologi khususnya kelas VIII3 masih menggunakan metode ceramah 

sehingga siswa cenderung pasif menerima dan mendengar apa yang disampaikan oleh 

guru. Proses belajar mengajar ini berpusat pada guru, sehingga menimbulkan kesan 

yang kurang interaktif. Hal ini dapat mengakibatkan aktivitas siswa rendah, 

keberanian siswa dalam bertanya masih kurang apalagi dalam menjawab pertanyaan 

dari guru karena dalam proses pembelajaran yang kurang melibatkan siswa sehingga 

interaksi belajar mengajar masih berjalan satu arah dan hal demikian bisa 

menngakibatkan rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Peningkatkan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan, berbagai usaha 

yang telah dilakukan oleh pemerintah (Depdiknas) untuk memperbaiki mutu 

pendidikan Nasional, diantaranya adalah penyempurnaan kurikulum. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan refleksi pengkajian ulang 

terhadap kurikulum sebelumnya agar lebih familiar dengan guru, karena mereka 

banyak dilibatkan dan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. 

Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem 

pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. (Mulyasa E, 2007). Meski 

berbagai upaya telah diterapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu penyempurnan 



kurikulum, namun demikian masih banyak lembaga pendidik formal khususnya di 

SMP Negeri 1 Empang - Sumbawa  yang mana mutu pendidikannya masih di bawah 

standar yang dikarenakan karena masih menggunakan metode konvensional dan 

kurangnya interaktif guru dalam menciptakan pengalaman belajar siswa, serta guru 

kurang mampu dalam menemukan dan menerapkan metode dan teknik  pengajaran 

yang baru yang dapat mendukung peranannya tersebut dan meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar, serta masih kurangnya fasilitas yang menunjang dalam proses 

belajar mengajar. Untuk mencapai hal itu, perlu dikembangkan strategi belajar yang 

bersifat relevan. Ada banyak pilihan konsep pembelajaran yang efektif. Salah satunya 

adalah pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning)  yang sekarang sedang 

dikembangkan sebagai pendekatan baru. Dalam rangka ikut mengembangkan 

pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) maka perlu diimbangai dengan 

pemilihan metode, media maupun sumber belajar. 

Lia (2006) Mengemukakan persentase rata-rata aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan strategi jigsaw menunjukkan peningkatan yang baik 

pada setiap siklus. Hal ini ditunjukkan bahwa selama diskusi siswa dapat menyampaikan 

pendapat, mengajukan pertanyaan dengan baik, menjawab pertanyaan dan siswa dapat 

menghormati pendapat siswa yang lain. Selanjutnya Emi Kusamawati (2005) 

mengemukakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan strategi jigsaw mampu 

meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep kerja dan koperasi yang sangat bagus, 

dengan hasil persentase pos tes yaitu siklus pertama 73,5%, siklus dua 82,9%, dan siklus 

tiga 97%. 



Upaya peningkatan hasil belajar siswa tidak terlepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Dalam hal ini, diperlukan guru kreatif yang dapat membuat 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan disukai oleh siswa. Suasana kelas perlu 

direncanakan dan dibangun sedemikian rupa dengan menggunakan model 

pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memperoleh kesempatan untuk berinteraksi 

satu sama lain sehingga pada gilirannya dapat diperoleh prestasi belajar yang optimal. 

Proses pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut 

adanya partisipasi aktif dari seluruh siswa. Jadi, kegiatan belajar berpusat pada siswa, 

guru sebagai motivator dan fasilitator di dalamnya agar suasana kelas lebih hidup. 

Pembelajaran kooperatif terutama teknik Jigsaw dianggap cocok diterapkan dalam 

pendidikan di Indonesia karena sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang 

menjunjung tinggi nilai gotong royong. 

(www.puskur.net.download/naskahakademik.doc) 

Kegiatan pembelajaran seperti Cooperative Learning turut menambah unsur-

unsur interaksi sosial pada pembelajaran IPA. Menurut Slavin, pembelajaran 

kooperatif merupakan sekelompok kecil siswa yang bekerja sama untuk belajar dan 

bertanggung jawab pada kelompoknya. Menurut Killen, Cooperative Learning 

merupakan suatu teknik instruksional dan filosofi pembelajaran yang berusaha 

meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerjasama dalam kelompok kecil, guna 

memaksimalkan kemampuan belajarnya, dan belajar dari temannya serta memimpin 

dirinya. Di dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok. 

kelompok kecil dan saling membantu satu sama lain. Hal ini bermanfaat untuk 



melatih siswa menerima pendapat orang lain dan bekerja dengan teman yang berbeda 

latar belakangnya, membantu memudahkan menerima materi pelajaran, 

meningkatkan kemampuan berfikir dalam memecahkan masalah. Karena dengan 

adanya komunikasi antara anggota-anggota kelompok dalam menyampaikan 

pengetahuan serta pengalamannya sehingga dapat menambahkan pengetahuan dan 

meningkatkan hasil belajar serta hubungan sosial setiap anggota kelompok (Trianto, 

2007: 99) 

 Tipe kooperatif jigsaw adalah strategi pembelajaran yang diawali dengan 

pengenalan topik yang akan dibahas oleh guru. Selanjutnya guru membagi kelas 

menjadi kelompiok lebih kecil kemudian membentuk kelompok asal dan setelah 

kelompok asal terbentuk, dan guru membagikan materi esensial kepada tiap-tiap 

kelompok. Setiap orang dalam setiap kelompok bertanggung jawab mempelajari 

materi esensial yang diterima dari guru. Kemudian membentuk kelompok ahli yang 

anggotanya terdiri dari masing-masing kelompok asal. Setelah terbentuk kel;ompok 

asli maka merekaakn melakukan diskusi (Isjoni, 2009: 45).  

Persoalan diatas merupakan persoalan yang selalu muncul, oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul” IMPLEMENTASI 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF (Cooperative Learning) TIPE 

JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN  HASIL BELAJAR 

BIOLOGI SISWA KELAS VIII3 SMP NEGERI 1 EMPANG – SUMBAWA. 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa kelas VIII3 SMP Negeri 1 

Empang-Sumbawa dengan mengimplementasikan model pembelajaran 

kooperatif (Cooperative Learning) tipe jigsaw? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas VIII3 SMP 

Negeri 1 Empang-Sumbawa dengan mengimplementasikan model 

pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) tipe jigsaw?   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana peningkatan aktivitas siswa kelas VIII3 SMP 

Negeri 1 Empang-Sumbawa dengan mengimplementasi model 

Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning) tipe jigsaw. 

2. Mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas 

VIII3 SMP Negeri 1 Empang-Sumbawa dengan mengimplementasi 

model Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning) tipe jigsaw. 

 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitiana  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi sekolah  

Model pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) tipe jigsaw ini dapat 

diterapkan oleh guru-guru sebagai salah satu model alternative dalam upaya 

memperbaiki  kualitas dan mutu pendidikan.  

2. Bagi pengajar 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar biologi pada aspek kognitif melalui metode pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw.  

3. Siswa  

a) Menanmbah minat belajar siswa dan menjadi salah satu faktor mengatasi 

permasalahan siswa dalam belajar yanmg akhirnya dapat meningkatkan 

hasil belajar biologi siswa. 

b) Menekankan aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental 

4. Peneliti  

Menambah pengetahuan tentang berbagai metode pembelajaran dan 

mendapatkan pengalaman yang bermakna, untuk dijadikan sebagai bahan 

masukan untuk mempersiapkan diri dalam mengajar. 

 

 

 



1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan masalahnya yaitu: 

1. Penelitian ini terbatas pada model pembelajaran kooperatif (Cooperatif 

Learning) tipe jigsaw  

2. Penelitian dilakukan pada semester II tahun ajaran 2010 kelas VIII3 SMP 

Negeri 1 Empang – Sumbawa pada pokok bahasan ”Struktur Dan Fungsi 

Jaringan Pada Tumbuhan” 

3. Instrument yang diukur berupa aktivitas siswa yang meliputi: mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, mengemukakan pendapat, 

mengerjakan tugas dalam  kelompok.  

4. Hasil belajar di ambil dari nilai post test yang dilakukan pada setiap akhir 

siklus. 

 

1.7 Penegasan Istilah  

1. Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi jenis semua 

kerja kelompok temasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. (Suprijono, 2009: 54) selain itu (Sanjaya, 2007: 242) 

juga mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran menggunakan system penggelompokkan atau tim kecil, yaitu 

empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan 

akademik . jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). 



2. Pembelajaran kooperatif  jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dalam 

proses belajar ini terdapat tahap-tahap dalam penyelenggaranya (Isjoni 

2007:54)  

3. Aktivitas adalah segala perbuatan yang sengaja dirancang oleh guru untuk 

memfasilitasi kegiatan belajar siswa (Sanjaya, 2006: 176). Klasifikasi  atas 

macam-macam aktivitas tersebut dibagi dalam beberpa kelompok, salah satu 

diantaranya yaitu: kegiatan lisan yang meliputi: mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan guru, mengeluarkan pendapat, serta menyelsaikan  

tugas dalam kelompok (Hamalik: 2001: 172). 

4. Hasil belajar adalah keberhasilan siswa dalam memahami materi pelajaran 

yang dinyatakan dalam bentuk angka (skor kuis / tes) maupun dalam bentuk 

pemahaman konsep. 

 


