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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
1
 
.1.   Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan masalah yang penting, sebab maju dan 

tidaknya suatu  bangsa tergantung pada pendidikan, siapa pun yang 

mendapat pendidikan yang baik akan memiliki pengetahuan, sikap, 

keterampilan dan tingkah laku yang baik.  Untuk  mencapai  tujuan  

pendidikan  dapat  ditempuh  melalui  tiga  jenis pendidikan yaitu : 

pendidikan  informal, pendidikan non formal dan pendidikan formal. Tugas 

guru dalam mengajar  terutama adalah membantu transfer belajar. Tujuan  

melakukan  transfer  belajar  adalah   menerapkan  hal-hal  yang  sudah 

dipelajari pada situasi baru. 

Menurut  teori,  belajar  perilaku  bahwa  belajar  melibatkan  

perubahan perilaku.  Sedangkan  menurut  teori,  belajar  kognitif  adalah  

belajar  melibatkan perubahan pemahaman, guna dalam mengajar dituntut 

untuk merencakan kegiatan secara sistematis dari merencanakan sampai 

tindak lanjut. Khususnya dalam IPA merupakan hasil kegiatan manusia 

berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi  tentang   alam   

sekitar,  yang  diperoleh  dari  pengalaman  melalui serangkaian proses 

ilmiah  antara  lain penyelidikan, penyusunan dan pengujian, gagasan-

gagasan. 

Ilmu  Pengetahuan  Alam  (IPA)  adalah  sebuah  mata  pelajaran  

yang membahas ilmu-ilmu biologi, fisika, dan kimia untuk Sekolah Dasar 

(SD) dan Sekolah  Menengah  Tingkat  Pertama  (SMP).  IPA  merupakan  

salah  satu  dari banyak  jenis  ilmu  pengetahuan,  yang  mempunyai  tiga  

aspek  yaitu : sebagai proses, sebagai prosedur, dan sebagai produk 

pembelajaran.  Pendidikan  IPA merupakan suatu  program untuk 

menanamkan dan  mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap , nilai – 

nilai  ilmiah serta rasa mencintai Sang Pencipta dan Kebesaran Tuhan Yang 
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Maha Esa, serta merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara sistematik dan  penggunaannya secara umum mencakup peristiwa 

alam. 

Dalam kenyataan yang dijumpai di lapangan, prestasi belajar siswa 

SD dalam   mata  pelajaran  IPA  belum  mencapai  hasil  yang  maksimal. 

Hal  ini disebabkan karena masih banyak upaya penyajian pembelajaran di 

sekolah kurang didukung dengan pengertian pendidikan anak bagi pandangan 

orang tua siswa. 

SD Negeri  Boto yang letaknya dipinggiran kota kecamatan adalah 

merupakan lingkungan pendidikan yang latar belakang ekonomi keluarga 

dalam kategori  lemah. Hampir sebagian besar siswa terdiri dari anak 

seorang perantau dan  petani.  Perhatian kepada  anak tentang pendidikan  

boleh dikata  tidak ada. Orang tua lebih mengutamakan untuk mencari 

nafkah sedangkan anaknya hanya dititipkan  pada  nenek  atau  saudaranya.  

Sehingga  anak  hanya  menghabiskan waktunya untuk bermaian. Akibatnya 

kemampuan/ hasil belajar siswa SD Boto boleh dikata kurang jika dibanding 

dengan SD – SD yang lain di Kecamatan Jaken. 

 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di 

kelas IV SD Negeri Boto pada semester I tahun pelajaran 2012/2013 dan data 

hasil ulangan pretest rangka, hasil belajar siswa masih rendah. Presentasi  

siswa tuntas hanya 41,67 % a t a u  1 0  dari 24 siswa dan untuk siswa 

seluruhnya diperlukan remidial. 

Dari hasil observasi di atas menunjukkan bahwa pembelajaran IPA 

perlu diperbaiki  guna  peningkatan  kualitas  hasil  pembelajaran.  Maka  

peneliti  ingin berusaha  meningkatkan hasil belajar IPA siswa pada tentang 

rangka pada  siswa  kelas  IV  SD  Negeri  Boto, Kecamatan Jaken, 

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013 

Untuk  meningkatkan kualitas  hasil  pembel a j a r a n  maka guru  

harus mampu memilih  dan menggunakan model pembelajaran yang tepat. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat   akan   memberikan   dorongan   
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pada   guru   dalam   menyampaikan pembelajaran lebih efiktif, lebih 

menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi untuk  mengikuti   kegiatan  

pembelajaran.  Maka  pada  penelitian  ini peneliti menekankan upaya untuk 

melihat hasil penerapan model pembelajaran yang dapat meningkatan 

kemampuan siswa untuk berperan di kelompoknya, menerima dan 

menghargai pendapat dan masukan dari anggota kelompoknya, serta hasil tes 

pada akhir pembelajaran.  

Guna    menunjang  efisiensi  dan   efektivitas     penggunaan  model 

pembelajaran yang dimaksud,  maka  penulis   ingin  menerapkan  model 

pembelajaran kooperatif jigsaw  agar siswa dapat belajar sambil bermain. 

Karena disamping  anak  belajar  menyerap  pengetahuan  juga  dibiasakan  

berdemokrasi memecahkan masalah bersama, saling membantu dan saling 

menghargai sesuai dengan keahlian masing – masing. Untuk mencapai 

tujuan tersebut anak – anak perlu  dipersiapkan melalui pembiasaan 

bekerjasama dan berdemonstrasi dengan belajar berkelompok atau belajar 

bersama – sama. 

Model  pembelajaran  Kooperatif  Jigsaw  didesain  untuk  

meningkatkan rasa    tanggung   jawab   siswa   terhadap   pembelajarannya   

sendiri   dan   juga pembelajaran  orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari 

tentang yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan 

mengajarkan tentang tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan 

demikian, “siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja  

sama secara kooperatif untuk mempelajari tentang yang ditugaskan” 

(Lie,A.,1994). (http//info.g-excess.com/id /info/ metode_ pembelajaran_  

jigsaw). 

Dalam model pembelajaran kooperatif jigsaw ini, guru 

memperhatikan skemata    atau   latar   belakang  pengalaman   siswa   dan   

membantu   siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan pelajaran menjadi 

lebih bermakna. Selain itu,  siswa  bekerja  dengan  sesama  siswa  dalam  

suasana  gotong  royong  dan mempunyai  banyak  kesempatan  untuk  
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mengolah  informasi  dan  meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 

Dari uraian di atas, agar siswa mempunyai hasil belajar IPA 

khususnys tentang rangka yang baik sesuai dengan harapan siswa dan guru,  

salah  satunya  di  dalam  proses  pembelajaran  guru  menggunakan  model 

kooperatif jigsaw.  Hal  inilah yang mendorong penulis untuk  mengambil 

judul penelitian  ” Penerapan Model Kooperatif Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  Pada Mata Pelajaran  IPA  Tentang 

Rangka   di Kelas   IV  SD  Negeri   Boto  Kecamatan  Jaken Kabupaten 

Pati  Tahun pelajaran 2012/2013”. 
 
1.2.   Identifikasi Masalah 

 Selama proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA di kelas IV dengan 

tentang rangka  tahun 2012/2013 menunjukkan masih banyak siswa yang 

pemahaman tentang pelajaran masih rendah. Selain itu motivasi dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran juga kurang, siswa hanya menjadi obyek 

pembelajaran. 

 Berdasarkan pada keterangan diatas, penulis mencoba mengidentifikasi 

penyebab munculnya permasalahan tentang rendahnya pemahaman serta 

penguasaan tentang pembelajaran sebagai berikut: 

a.  Siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran 

b.  Siswa kurang aktif dalam diskusi kelompok 

c.  Semangat dan motivasi belajar dalam pembelajaran sangat rendah 

d.  Aktivitas siswa kurang dalam pembelajaran, sehingga siswa cenderung pasif   

 dalam pembelajaran 

e.  Sebagian besar siswa pemahaman tentang rendah sehingga banyak belum   

 tuntas 

f.  Jika di beri pertanyaan, jawaban siswa sering menyimpang 
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.3.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan   latar  belakang   masalah  di  atas  dapat  dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

”Apakah  model  pembelajaran  kooperatif  jigsaw  dapat  meningkatkan  

hasil belajar  IPA T e n t a n g  rangka  siswa  kelas  IV Boto  Kecamatan  

Jaken Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013”.? 
 
1
 
.4.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditetapkan tujuan 

penelitian  adalah untuk meningkatkan  hasil belajar IPA melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif  jigsaw tentang  rangka  siswa    kelas  IV  SD  

Boto  Kecamatan  Jaken Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

  1.  Manfaat  Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  sumbangan  dalam  

khasanah  keilmuan.  Peningkatan  mutu pendidikan di Indonesia pada 

umumnya dan di SD pada khususnya. 

 
 
       2.  Manfaat  Praktis 

  a.   Bagi siswa : 

1) Meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

khususnya tentang rangka   

2) Meningkatkan kepercayaan diri sisswa dalam pembelajaran IPA 

rangka 

3) Meningkatkan kerja sama dalam kelompok belajar. 

4) Meningkatkan semangat dalam komunikasi ilmiah yang terarah. 

5) Meningkatkan hasil belajar IPA pada tentang rangka. 

 

  b.    Bagi guru : 
 

1)    Meningkatkan  motivasi  guru  untuk  selalu  berupaya  

menemukan   dan menggali model pembelajaran yang efektif 
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2). Meningkatkan  gairah  guru  untuk  menciptakan  kondisi  

belajar  yang menarik dan menyenangkan. 

3).  Meningkatkan  profesionalisme   guru   melalui   upaya    

      penelitian   yang dilakukan. 

 
 


