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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal dasar 

pembangunan nasional, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang 

akan datang perlu sekali ditingkatkan dan dikembangkan. Dunia 

pendidikan mempunyai peranan yang cukup besar dalam meningkatkan 

dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia . Sejalan dengan hal 

itu pembentukan masyarakat Indonesia baru, visi Pendidikan Nasional 

sebagai berikut : Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial 

yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara 

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah  

(Sisdiknas; 2003 ). 

Sesuai dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut diatas  

,Depdiknas pada tahun 2025 ingin menghasilkan : INSAN INDONESIA 

CERDAS DAN KOMPETITIF ( Insan Kamil / Insan Paripurna )  

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah  insan yang 

cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual ,cerdas 

emosional ,certdas sosial, cerdas intlektual,dan cerdas kinestetik .Insan 

cerdas komprehensif dan kompetitif tersebut mencakup tiga hal, yaitu (1) 

afektif yang mencerminkan pada kualitas keimanan ,ketaqwaan ,akhlak  
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mulia,kepribadian yang unggul,dan kompetensi estetis; (2) 

kognetif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intlektualitas untuk 

menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

tehnologi ; (3) psikomotorik yang mencerminkan pada kemampuan 

mengembangkan ketrampilan teknis,kecakapan raktis,dan kompetensi 

kinestetis.  

Terwujudnya system iklim pendidikan nasional yang demokratis 

dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, 

berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, 

memiliki ketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam rangka mengembangkan mutu manusia Indonesia. 

Melihat kenyataan tersebut pemerintah Indonesia, dalam hal ini 

Departemen Pendidikaan Nasional sedang melakukan upaya untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan yang dirasa belum 

mampu mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dengan jalan mengadakan pembaharuan dalam kurikulum serta 

perbaikan dan pengembangan sistem pengajarannya. Pengajaran pada 

dasarnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa 

melalui kegiatan terpadu dari dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan belajar 

siswa (pelajar) dan kegiatan mengajar guru (pengajar) guna mencapai 

tujuan pembelajarran.  

Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas merupakan salah satu 

tugas utama guru dan pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

ditujukan untuk membelajarkan siswa. Dalam proses pembelajaran masih 
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sering ditemui adanya kecenderungan meminimalkan keterlibatan siswa. 

Dominasi guru dalam proses pembelajaran menyebabkan kecenderungan 

siswa lebih bersifat pasif sehingga mereka lebih banyak menunggu sajian 

guru dari pada mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, ketrampilan 

atau sikap yang mereka butuhkan. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam 

kelas untuk mengaktifkan siswa belajar adalah pembelajaran melalui 

pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual menekankan pada 

menghubung mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan pembelajaran 

yang memotivasi siswa agar mampu menghubungkan pengetahuan dan 

terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. Dari kegiatan pembelajaran yang demikian ini, diharapkan 

dapat mendorong munculnya lima bentuk cara belajar siswa; (1) siswa 

dapat menghubungkan situasi sehari-hari dengan informasi yang diserap; 

(2) siswa dapat menemukan sendiri konsep-konsep baru; (3) siswa dapat 

menerapkan konsep dan informasi di depan; (4) siswa dapat 

mengkoordinasikan konsep dan informasi yang diperoleh dengan pelajaran 

dan (5) siswa dapat menstransfer konsep dan informasi yang dimiliki 

kepada pelajar lain (Nurhadi:2002) 

Prinsip demokrasis yang dirumuskan dalam misi pendidikan 

tampak terealisasi pada bentuk pembelajaran yang tidak lagi menempatkan 

bahwa guru sebagai subyek dan pusat sumber belajar sebagaimana pada 

pembelajaran konvensional. Prinsip kreatif dan inovatif juga ditampakkan 

pada menyelidiki terbuka, mencetuskan dan mempertahankan ide, berfikir 
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keras sampai pada batas kemampuan untuk memecahkan masalah, 

menetapkan dan mengikuti standar sendiri dan mencetuskan cara-cara baru 

dalam memandang persoalan (Nurhadi.:2002) 

Dari uraian di atas yang menjadi permasalahan selama ini proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang ditemui masih secara 

konvensional, seperti ekspositori, drill atau ceramah. Proses ini hanya 

menekankan pada pencapaian tuntutan kurikulum dan penyampaian 

tekstual semata dari pada mengembangkan kemampuan belajar dan 

membangun individu. Kondisi seperti ini tidak akan menumbuh 

kembangkan aspek kemampuan adan aktifitas siswa seperti yang 

diharapkan. Dalam hal ini guru ingin mempernaiki keadaan tersebut 

dengan mencobakan suatu strategi pembelajaran yang belum pernah 

dilaksanakan, yaitu pendekatan pembelajaran yang akan membuat siswa 

dalam belajar jauh lebih dominan dari pada kegiatan guru dalam mengajar. 

Namun kenyataannya dalam pembelajaran jarang sekali langsung 

berhasil. Karena seperti itulah yang kami alami sebelum mengadakan 

penelitian, dalam pembelajaran IPA dari 20 siswa yang mendapat nilai 

memuaskan sebesar 45% keatas hanya 9 siswa, sedangkan yang lain masih 

memperoleh nilai dibawah sebesar 55%. Karena kebanyakan siswa dalam 

proses pembelajaran cenderung banyak yang tidak mau bertanya kepada 

guru meskipun mereka sebenarnya belum mengerti tentang materi yang 

disampaikan. Karena selama ini guru merupakan pusat dari proses 

pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Oleh karena itu banyak siswa 

yang mendapatkan nilai yang belum memuaskan. Selain itu banyak juga 
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siswa yang kurang bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran 

sehingga keaktifan siswa kurang. 

Berdasarkan keadaan diatas maka peneliti melakukan suatu 

tindakan alternative untuk mengatasi masalah yang ada berupa penerapan 

model pembelajaran lain yang lebih mengutamakan keaktifan siswa dan 

memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan potensinya secara 

maksimal. Model pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran 

model jigsaw.  

Model pembelajaran Jigsaw tumbuh dari suatu tradisi pendidikan 

yang menekankan berpikir dan latihan bertindak demokratis, pembelajaran 

aktif, perilaku kooperatif, dan menghormati perbedaan dalam masyarakat 

multibudaya. Dalam pelaksanaannya pembelajaran Jigsaw dapat merubah 

peran guru dari peran terpusat pada guru ke peran pengelola aktivitas 

kelompok kecil. Sehingga dengan demikian peran guru yang selama ini 

menonton akan berkurang dan siswa akan semakin terlatih untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan, bahkan permasalahan yang 

dianggap sulit sekalipun. Beberapa peneliti yang terdahulu yang 

menggunakan pembelajaran model jigsaw menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran tersebut dengan beberapa tipe telah memberikan masukan 

yang berarti bagi sekolah, guru dan terutama siswa dalam meningkatkan 

prestasi. 

Oleh karena itu lebih lanjut peneliti ingin melihat pembelajaran 

melalui pendekatan kontekstual model jigsaw. Pembelajaran model tipe 

jigsaw dianggap cocok diterapkan dalam pendidikan di Indonesia karena 

sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai 
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gotong royong. Dengan dasar inilah yang mendorong peneliti mencoba 

mengadakan penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan 

judul ”Upaya Peningkatan Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual 

Model Jigsaw Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas IV SDN Pajeng II, Kecamatan Gondang, Kab. Bojonegoro”. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka 

dilakukan penelitian kelas untuk mengatasi permasalahan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan konstektual model Jigsaw sebagai 

solusinya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang masalah yang telah 

dikemukan di depan, berikut ini dikemudian rumusan masalahnya sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pendekatan konstekstual model Jigsaw dalam 

pembelajaran IPA pada pokok bahasan kenampaan bumi dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas IV Semester II Tahun 

Pelajaran 2009/2010 SD Negeri Pajeng II Kecamatan Gondang 

Kabupaten Bojonegoro ? 

2. Bagaimana dengan menggunakan pendekatan kontekstual model 

Jigsaw dalam pembelajaran IPA pada pokok bahasan Kenampaan 

bumi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV Semester II 

Tahun Pelajaran 2009/2010 SD Negeri Pajeng II Kecamatan 

Gondang Kabupaten Bojonegoro ? 
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1.3 Pemecahan masalah 

Dalam pendekatan kontekstual model jigsaw yang diutamakan 

adlah interaksi atau kerja sama antar siswa dalam kelompok. Dengan 

pendekatan pembelajaran ini diharapkan aktifitas dan prestasi siswa dalam 

mata Pelajaran IPA akan meningkat. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas IV SDN Pajeng II 

Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro dalam mata Pelajaran 

IPA melalui pendekatan kontekstual model Jigsaw. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SDN Pajeng II 

Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro dalam mata Pelajaran 

IPA melalui pendekatan kontekstual model Jigsaw 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa, dengan metode pendekatan kontekstual model Jigsaw 

dapat meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar siswa dalam 

menerapkan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

2. Bagi guru, mampu meningkatkan profesionalisme dengan memperoleh 

tindakan alternative dalam pelajaran IPA 

3. Bagi Sekolah, memberikan masukan bagi sekolah untuk meningkatkan 

kualitas dan hasil belajar siswa 

 

 


