
1 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan IPA di sekolah dasar  merupakan salah satu program pembelajaran yang 
diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan 
alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 
kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 
pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar  menjelajahi dan 
memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  dan 
berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang 
lebih mendalam tentang alam sekitar. (Depdiknas 2006). 

Keberhasilan pembelajaran IPA ditentukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. 
Pembelajaran IPA di sekolah dasar masih ditemukan berbagai masalah antara lain bahwa 
hasil pembelajaran IPA masih kurang baik, sebagai akibat kurang baiknya sistem evaluasi 
dan metode pembelajaran yang monoton tidak bervariasi, membosankan yang 
menekankan pada mengingat dan memahami saja.  

Namun kenyataannya, secara umum siswa kalau ditanya yang bersifat hafalan mereka 
cepat sekali bisa menjawab, dan pertanyaan yang bersifat pemahaman lama sekali 
menjawab bahkan tidak bisa.  Siswa tidak begitu antusias mengikuti pelajaran, hal ini bisa 
dilihat dari 19 siswa kelas IV SD N Sukoharjo 03 Wedarijaksa, hanya beberapa siswa yang 
mau berinteraksi secara aktif. Rata-rata nilai siswa adalah 6,5 sedangkan yang mencapai 
ketpuntasan belajar hanya 60% 

Rendahnya hasil belajar IPA pada siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: 
a) Kurang aktifnya siswa mengikuti pelajaran, karena siswa kurang tertarik pada cara 
penyajian materi yang banyak berpusat pada guru yang menggunakan metode ceramah. 
b) Kurangnya kesempatan berinteraksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, 
Dalam pembelajaran guru banyak memberikan penjelasan. Hal ini menyebabkan siswa 
kurang mendapatkan pengalaman belajar dari temannya. Kepada guru kurang berani 
menyampaikan, sedangkan dengan temannya belum ada pembiasaan, sehingga 
menyebabkan sulitnya berinteraksi. c) Kurangnya motivasi siswa dalam menyampaikan 
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gagasan, karena guru kurang memberi penguatan kepada siswa yang berani 
mengungkapkan pendapatnya. d) Informasi yang disampaikan guru saat pembelajaran 
terlalu cepat sehingga siswa kurang bisa memaknai dan memahami. e) Kurangnnya waktu 
yang diberikan kepada siswa untuk berinteraksi dengan media / sumber belajar / alat 
peraga. 

Untuk memecahkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian tindakan kelas yang 
diharapkan dapat memperbaiki kondisi di mana praktek-praktek pembelajaran sebelumnya 
tersebut dapat mencapai suatu tujuan dari pembelajaran khususnya pada hasil belajar 
siswa. Di dalam proses pembelajaran IPA terdapat banyak metode yang dapat digunakan 
salah satunya adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Peneliti memandang bahwa menggunakan model pembelajaran jigsaw adalah sebagai 
metode sangat efektif dalam meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Dalam metode ini, 
siswa tidak hanya sebagai obyek pendengar. Dimana siswa harus melakukan penyediaan 
bahan medianya untuk melakukan diskusi. Dengan menggunakan model pembelajaran 
jigsaw, maka hasil belajar pokok bahasan sifat dan perubahan wujud benda dalam mata 
pelajaran IPA dapat ditingkatkan. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya hasil 
belajar dan meningkatnya pengetahuan siswa tentang suatu proses, mampu menganalisa 
obyek pengamatan dan percobaan, dan mampu menarik kesimpulan. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas yaitu rendahnya nilai belajar IPA dan kurang minatnya siswa 
dalam belajar IPA, maka timbul permasalahan penelitian yaitu: 

a) Siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran 
b) Rendahnya hasil belajar IPA pokok bahasan sifat dan perubahan wujud benda  

 
1.3 Cara Pemecahan Masalah 

Agar hasil belajar IPA serta kerjasama dalam kelompok pada pembelajaran IPA dapat 
meningkat, maka pemecahan masalah dalam penelitian ini berupa penelitian tindakan 
kelas dengan menerapkan model kooperatif tipe jigsaw. Penelitian tindakan kelas ini 
dirancang dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Siklus II dilakukan sebagai 
penyempurnaan dari siklus I. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari hasil tes siswa, 
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kerjasama dan aktivitas siswa dalam kelompok selama kegiatan belajar mengajar dapat 
dilihat dari lembar observasi. 

 
1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 
sebagai berikut: Apakah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan 
hasil belajar IPA pokok bahasan sifat dan perubahan wujud benda pada siswa kelas IV SD 
N Sukoharjo 03 Wedarijaksa? 

 
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.5.1 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan hasil belajar serta aktivitas 
siswa dalam kerjasama kelompok pada pembelajaran IPA dengan menerapkan 
model kooperatif tipe jigsaw Siswa kelas IV semester 1 SD N Sukoharjo 03 
Wedarijaksa tahun pelajaran 2012 / 2013 

1.5.2 Manfaat penelitian 
Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat diambil manfaatnya antara lain: 
1) Bagi guru 

a. Menambah alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan 
kemampuan siswa dalam belajar IPA 

b. Mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesi guru. 

c.   Meningkatkan profesionalisme guru dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran 
dapat diminimalkan. 

2) Bagi siswa 
a. Menimbulkan kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan 
b. Menumbuhkan kebiasaan bekerjasama dan berkomunikasi dengan teman 

dan kelompoknya. 
c. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran  
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3) Bagi peneliti 
a. Memberi tambahan wawasan Ilmu Pengetahuan terhadap peneliti sehingga 

lebih mantap dalam menjalankan tugas 
b. Dapat meningkatkan profesionalisme dan dedikasi sebagai guru sekaligus 

pendidik di sekolah untuk lebih mengembangkan teknik-teknik pembelajaran. 
 
 
 

 
 

 


