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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau 

pengalaman-pengalaman. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, secara 

etimologis belajar merupakan usaha dari seseorang untuk memperoleh ilmu atau 

kepandaian. Usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

mendapatkan ilmu dan kepandaian yang belum dimiliki sebelumnya, sehingga 

dengan belajar manusia menjadi lebih tahu,memahami, serta mengerti, lalu 

melaksanakan (Baharuddin, 2015: 15). Oleh sebab itu belajar dapat membawa 

perubahan bagi manusia, baik perubahan pada pengetahuan, sikap, maupun 

keterampilan.  

Kegiatan pembelajaran dalam implementasinya menggunakan banyak 

istilah untuk menggambarkan cara mengajar yang akan dilakukan pendidik. Untuk 

memudahkan siswa memahami suatu materi pembelajaran, perlu adanya 

revolusioner pembelajaran yang menjadikan model pembelajaran yang tradisional 

menuju model pembelajaran yang inovatif (Aris, 2017: 16). Berhasil atau tidaknya 

suatu pembelajaran itu tergantung pada apa yang sudah dirancang dalam kegiatan 

nyata agar tujuan yang sudah disusun tercapai secara optimal. Tiga hal yang perlu 

dibutuhkan yaitu pertama pendidikan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, 

kedua metode,strategi, teknik yang digunakan, ketiga sarana dan prasarana yang 

mendukung proses pembelajaran (Aris, 2017: 16).  
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Aspek hasil belajar dalam pembelajaran itu ada kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Pada penelitian ini aspek yang ditindaklanjuti oleh peneliti adalah 

aspek kognitif (pengetahuan) siswa. Kurangnya aktivitas belajar di dalam 

kelasnya dan banyak siswa yang nilainya masih dibawah KKM diakibatkan 

kurangnya inovasi dalam kegiatan pembelajaran dan metode yang digunakan 

dalam pembelajaran tidak sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru. Dalam 

mengatasi permasalahan tersebut peneliti memiliki inisiatif untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan menerapkan metode jigsaw yang efisien.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap siswa 

kelas V di SDN 1 Demuk Kabupaten Tulungagung, pada kenyataannya proses 

pembelajaran menggunakan metode cermah, penugasan, dan diskusi kelompok. 

Siswa menerima materi melalui metode yang digunakan pada saat proses 

pembelajaran. Aktivitas siswa mendengarkan lalu mengerjakan tugas yang 

diberikan kelompok. Oleh sebab itu kurangnya keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran, dan rasa  percaya diri untuk memberikan respon dalam proses 

pembelajaran belum maksimal ditambah lagi dengan ada beberapa siswa yang 

tidak hadir dikarenakan sakit, sehingga semangat mereka kurang karena dalam 

satu kelas kurang utuh atau tidak lengkap. Dari paparan hasil observasi tersebut 

perlu adanya metode yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Sehingga berpengaruh pada hasil belajar siswa pada materi sistem organ 

pencernaan manusia mata pelajaran IPA. Aspek hasil belajar yang perlu 

diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam kelas dan banyaknya siswa yang nilainya 

masih dibawah KKM.  
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Melihat permasalahan-permasalahan tersebut perlu adanya revolusi terhadap 

proses pembelajaran yang ada dengan mengurangi metode ceramah dan 

menggunakan metode baru yaitu menggunakan model pembelajaran cooperatife 

jigsaw. Penerapan model cooperatife jigsaw pada pembelajaran itu sangat penting 

agar hasil belajar siswa tercapai maksimal. Sebelum diadakan penelitian, metode 

yang digunakan di kelas V adalah metode ceramah,penugasan, diskusi kelompok. 

Padahal setiap pembelajaran memerlukan model pembelajaran yang bervariasi dan 

sesuai dengan materi pembelajaran. Sehingga pada proses pembelajaran siswa akan 

lebih bersemangat mengikuti pembelajran, aktif sehingga kelas menjadi komunikatif. 

Kunci dari model cooperatife jigsaw adalah para siswa harus memiliki rasa tanggung 

jawab dan kerjasama yang tinggi agar informasi yang diperoleh bermanfaat dan dapat 

menyelesaikan masalah yang diberikan (Jumanta, 2015: 88). 

Kelebihan metode jigsaw mampu memudahkan pekerjaan guru dalam 

proses belajar mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas 

menjelaskan materi kepada teman satu kelompok asalnya. Sehingga dalam waktu 

yang singkat siswa dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan 

pendidik. Metode jigsaw dapat melatih keaktifan siswa dan keberanian berbicara 

di kelas serta berpendapat. Adapun kelemahan dari metode ini adalah jika siswa 

kurang percaya diri dalam berdiskusi menyampaikan materi pada teman, 

dibutuhkan persiapan dan waktu yang cukup untuk menggunakan metode ini agar 

berjalan dengan maksimal (Aris, 2017: 93-94) 

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan hasil belajar siswa di Seklah Dasar 

Negeri Demuk 1 Kabupaten Tulungagung, pada siswa kelas V. peneliti 

menganggap perlunya menggunakan metode jigsaw, karena dengan metode 
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jigsaw siswa dapat belajar secara langsung dengan bahasanya sendiri meskipun 

dengan materi yang sudah di tentukan oleh guru. Melalui praktik secara langsung 

siswa juga dapat dengan mudah menerima dan mengingat materi yang sudah 

didapat. Dapat melatih kepercayaan diri, kerjasama siswa dalam kelompok dan 

keberanian untuk menyampaikan pendapat kepada siswa lainnya. Guru mengajar 

siswa tanpa praktek atau siswa hanya membayangkan tanpa ikut melakukan 

aktivitas pembelajaran, maka siswa akan kurang mampu menerima materi dengan 

baik sehingga hasil belajar siswa akan tidak maksimal.  

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat disimpulkan permasalahan 

yang memerlukan metode pembelajaran, yaitu berkaitan dengan metode 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA sistem organ pencernaan manusia yang 

masih belum efektif sehingga berperngaruh pada hasil belajar siswa di kelas V. 

Oleh sebab itu peneliti memiliki gagasan untuk melakukan penelitian 

pengembangan dengan judul  “Peningkatan Hasil Belajar Sistem Organ 

Pencernaan Manusia Menggunakan Model Jigsaw Siswa Kelas V di SDN 1 

Demuk Kabupaten Tulungagung” dengan harapan model tersebut dapat 

membantu guru kelas dan sekolah sebagai solusi kegiatan pembelajaran lebih 

bervariasi.  

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada, selanjutnya perumusan masalah 

dalam penelitian ini diajukan dengan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaiman penerapan model Cooperatife jigsaw pada mata pelajaran IPA 

materi sistem organ pencernaan manusia siswa kelas V di SDN 1 Demuk ? 
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA materi 

sistem organ pencernaan manusia setelah menerapkan model Cooperatife 

jigsaw siswa kelas V SDN 1 Demuk ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan penerapan metode jigsaw dalam mata pelajaran 

IPA materi sistem organ pencernaan manusia siswa kelas V SDN 1 

Demuk. 

2. Untuk mendiskripsikan hasil belajar mata pelajaran IPA materi sistem 

organ pencernaan manusia setelah diterapkannya model Cooperatif Jigsaw 

siswa kelas V di SDN 1 Demuk. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitiaan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Apabila model Cooperatife jigsaw diterapakan dapat meningkatkan hasil 

belajar mata pelajaran IPA materi sistem organ pencernaan manusia pada siswa 

kelas V di SDN 1 Demuk Kabupaten Tulungagung. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat itu di antaranya ditujukan untuk : 

1. Bagi Sekolah  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi positif untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran disekolah yang bersangkutan. 
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2. Bagi Guru 

a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan guru tentang metode 

pembelajaran sehingga mampu meningkatkan kemampuan guru dalam 

menentukan metode pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa bisa 

meningkat dari sebelumnya. 

b. Diharapkan dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi terhadap 

pembelajaran yang sebelumnya. 

3. Bagi Siswa 

a. Dapat menigkatkan minat dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pelajaran IPA. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

4. Bagi Peneliti  

Diharapkan peneliti mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

metode jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar IPA materi sistem organ 

pencernaan manusia pada siswa kelas V di SDN 1 Demuk, sehingga dapat 

digunakan sebagai penentu pengajaran. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang ada pada peningkatan metode jigsaw terhadap 

hasil belajar. Adapun sebagai berikut: 

a) Model Cooperatife jigsaw 

Model cooperative jigsaw adalah model pembelajaran yang dimana dalam 

prakteknya ada kelompok asal dan kelompok ahli. Masing-masing anggota 

kelompok berjumlah 4-5 orang anak. Dalam kelompok ahli tersebut 
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merupakan anggota dari kelompok asal yang ditugasi dari kelompok asal 

untuk menjelaskan materi yang sudah diperoleh untuk di jelaskan di 

kelompok ahli. 

b) Sistem Organ Pencernaan Pada Manusia 

Pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar 

menjadi ukuran yang lebih kecil yang nanti akan diproses dan diolah oleh 

usus besar dan usus halus. Enzim yang dihasilkaan oleh organ pencernaan 

manusia sehingga dapat menyeleksi zat baik yang dibutuhkan oleh tubuh 

seperti vitamin, protein. Zat makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh 

akan terbuang bersama pembuangan memalui anus. 

c) Hasil Belajar 

Suatu usaha yang diperoleh siswa dari hasil berfikirnya, yang mana hal 

tersebut dalam bentuk pengetahuan,penugasan, dan kecakapan dasar yang 

terdapat dalam berbagai aspek kehidupan. Berdampak pada sikap, 

pengetahuan, kecakapan dasar dan perubahan tingkah laku. Hasil belajar 

adalah komponen utama yang ada pada pembelajaran. Dimana untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah 

diberikan oleh guru. 

 

 


