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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah melibatkan guru dan siswa dalam 

bentuk interaksi belajar mengajar atau proses pembelajaran. Belajar merupakan 

segala proses yang dilakukan secara sadar, sengaja, aktif, sistematis dan integratif 

untuk menciptakan suatu perubahan yang positif. Proses belajar bertujuan untuk 

mengarahkan perubahan pada diri peserta didik secara terencana, baik dalam 

aspek pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan. Menurut Subrijono (2012:5) 

tujuan belajar bentuknya berupa kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap 

terbuka dan demokratis, menerima orang lain. Salah satu aspek untuk mencapai 

tujuan belajar adalah guru. 

Guru sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran, guru 

memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, dimana guru berfungsi sebagai 

jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi. Serta memberikan 

motivasi kepada siswa agar hasil belajar meningkat. Kegiatan belajar mengajar 

guru memerlukan model, metode, strategi serta media dalam mengajar. Guru 

dapat memilih dan menggunakan model pembelajaran yang dianggap mampu dan 

efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran perlu menggunakan 

model yang bervariasi dan menunjang bagi proses pembelajaran. Menurut Suyono 

dan Hariyanto (2014:147) menyatakan betapa pentingnya bagi guru untuk 

memadukan gaya mengajarnya dengan gaya belajar siswa. Hal inilah yang akan 

menjadikan guru kreatif dalam memilih gaya mengajar atau model pembelajaran. 
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Di sekolah dasar salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari siswa adalah 

IPA. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengamatan, eksperimen, pengumpulan data tentang persoalan alam untuk 

menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. IPA 

merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan 

Indonesia, termasuk pada jenjang Sekolah Dasar. IPA merupakan ilmu yang 

mengajarkan berbagai pengetahuan yang dapat mengembangkan daya nalar, 

analisa sehingga persoalan tentang alam dapat dimengerti. 

Ilmu pengetahuan alam memiliki konsep pemikiran dan pemahaman yang 

terintegrasi dalam pengembangan kemampuan berpikir yang sistematis dan 

analitis. Oleh sabab itu, pendidikan ilmu pengetahuan alam harus ditanamkan 

secara kuat sejak awal, yaitu sejak pendidikan dasar. Melalui pendidikan ilmu 

pengetahuan alam diharapkan siswa akan memperoleh pengalaman dalam bentuk 

kemampuan untuk bernalar dengan berbagai konsep dan prinsip ilmu pengetahuan 

alam. Kemampuan itu diharapkan dapat digunakan untuk mengungkap fenomena-

fenomana alam dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat pemahaman konsep 

memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar dan merupakan dasar 

dalam mencapai hasil belajar. 

Proses belajar mengajar yang berlangsung sudah semestinya mengaktifkan 

siswa. Siswa juga bisa saling bersaing dengan sesama siswa lainnya. Sebab salah 

satu masalah yang sering dijumpai dalam proses belajar mengajar adalah siswa 

yang pasif lebih mendominasi dibandingkan dengan siswa yang aktif berbicara 
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misalnya dalam hal mengkomunikasikan informasi melalui kegiatan presentasi, 

ataupun bertanya dan menyampaikan pendapat dalam proses diskusi. Ketika sesi 

tanya jawab, hanya sebagian dari siswa yang bertanya atau menanggapi terhadap 

presentasi yang disampaikan. Hal ini karena berbicara di depan umum atau 

menyampaikan pendapat dalam proses diskusi masih dianggap hal yang 

menakutkan bagi siswa, sehingga siswa menjadi tidak aktif, kemampuan 

komunikasi lisan siswa tidak terlatih dengan baik. Siswa tidak ikut aktif dalam 

diskusi dan hanya menjadi pendengar saja, sehingga kemampuan komunikasi 

tidak diasah dan menyebabkan siswa pasif. 

Mengatasi masalah tersebut perlu diadakan model pembelajaran yang 

mendukung sebagai salah satu alternatifnya. Menurut Arends yang dikutip oleh 

Suprijono (2012:46) menyatakan bahwa model pengajaran mengacu pada 

pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan kelas. Dalam pola pembelajaran, model 

pembelajaran terdapat karakteristik berupa rentetan atau tahapan kegiatan guru-

siswa dalam perisitiwa pembelajaran atau yang dikenal sintaks.  

Model pembelajaran koopertif tipe jigsaw dapat menjadi alternatifnya 

karena tipe jigsaw lebih menekankan pada pentingnya interaksi dan kerjasama 

dalam suatu tim. Jigsaw juga menuntut kemandirian dan tanggung jawab setiap 

siswa terhadap pembelajaran dan juga pembelajaran orang lain. Siswa dituntut 

untuk benar-benar memahami pembelajarannya sendiri yang mana nantinya akan 

disampaikan pada orang lain melalui pilihan kelompok ahli. Dengan demikian 
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siswa saling tergantung satu sama lainnya dan harus bekerja secara kooperatif 

untuk mempelajari materi yang diajarkan. Selain hal tersebut Jigsaw juga 

memiliki kelebihan. 

Subrijono (2012:89) menyatakan kelebihan Cooperative Learning tipe 

jigsaw antara lain dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerjasama, 

mengembangkan kerja tim dan kemampuan bekerja sama, menghilangkan sikap 

mementingkan diri sendiri dan stata sosial. Berdasarkan kelebihan ini, model 

Cooperative Learning tipe jigsaw merupakan model yang sesuai untuk diterapkan 

pada pembelajaran IPA. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran IPA 

materi yang dipelajari sangat luas sehingga kerjasama dalam belajar juga 

dibutuhkan. 

Melalui pembelajaran tipe jigsaw siswa bekerja dengan sesama anggota 

kelompoknya kesempatan untuk mengelola informasi dan meningkatkan 

ketrampilan berkomunikasi. Informasi yang didapat akan menemukan konsep dari 

suatu materi. Pembelajaran banyak melibatkan siswa, sehingga konsep-konsep 

materi lebih dipahami siswa daripada menghafal konsep. 

Berdasarkan hasil penelitian SD Mohammad Hatta, diperoleh informasi 

bahwa pembelajaran IPA masih dianggap siswa sebagai mata pelajaran yang 

cenderung dengan hafalan. Pembelajaran IPA umumnya masih berlangsung 

secara konvensional dengan karakteristik berpusat pada guru. Siswa diajarkan 

tentang suatu materi, tetapi belum dengan mengkomunikasikan pemahaman 

mereka terhadap materi yang sudah dipelajari. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti akan mengadakan penelitian 

mengenai Pengaruh Pembelajaran Tipe Jigsaw Terhadap Kemampuan 

Komunikasi dan Pemahaman Konsep IPA Pembelajaran Tematik tema 8 Kelas IV 

SD Islam Mohammad Hatta Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang ada, diantaranya: 

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran tipe jigsaw terhadap kemampuan 

komunikasi siswa kelas IV SD Islam Mohammad Hatta? 

2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran tipe jigsaw terhadap pemahaman 

konsep IPA siswa kelas IV SD Islam Mohammad Hatta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan komunikasi siswa kelas IV SD Islam 

Mohammad Hatta dengan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman konsep IPA siswa kelas IV SD Islam 

Mohammad Hatta dengan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dalam 

penggunaan model pembelajaran Jigsaw. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

bagi siapa saja di dunia pendidikan mengenai pentingnya kemampuan 

komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

a) Memberikan informasi terkait penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw. 

b) Memberikan pengalaman belajar pada siswa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Pembelajaran tipe jigsaw adalah sebuah model belajar kooperatif yang 

menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. 

2. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, 

keahlian dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, 

gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. 

3. Konsep adalah kesimpulan dari suatu pengertian yang terdiri dari dua atau 

lebih fakta dengan memiliki ciri-ciri yang sama. 
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4. IPA merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejadian-

kejadian kebendaan dan pada umumnya didasarkan atas hasil observasi atau 

pengamatan, eksperimen, dan induksi. 

 

F. Batasan Masalah 

Dilihat dari identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah yang diambil 

adalah: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

2. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Mohammad Hatta Malang tahun 

ajaran 2015/2016. 

3. Materi pelajaran IPA yang digunakan kelas IV tema 8, subtema 1, pada 

pembelajaran 4. 

4. Pemahaman konsep IPA dibatasi pada materi sumber daya alam. 

 


