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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

         Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

             Pendidikan merupakan salah satu agenda utama dalam perancangan 

pembangunan negara (Hasmori dkk, 2011: 35). Fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional tertuang dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional yang berbunyi sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk  watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan 

YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab  

        Dalam dunia pendidikan sekolah dasar, salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Trianto, 2011: 

153). 

        Sebagai sistem, aktivitas pendidikan terbangun dalam beberapa komponen, 

yaitu pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan 

pendidikan (Saat, 2015: 1). Menurut Falahudin (2014: 104) dalam proses belajar 

mengajar, lima komponen yang sangat penting adalah tujuan, materi, metode, 

media, dan evaluasi pembelajaran. Dari paparan tersebut dapat dijadikan dasar 

bahwa model atau media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting 

dalam dunia pendidikan. 
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       Sebelum melaksanakan pembelajaran seorang guru perlu memahami empat 

strategi dasar guru dalam mengajar, yaitu: mengidentifikasi perilaku yang 

diharapkan; memilih pendekatan yang tepat yang sesuai dengan materi dan 

karakter siswa; menentukan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang 

tepat; menetapkan ukuran keberhasilan (Djamarah, 2002: 5). Strategi tersebut 

akan sangat berpengaruh terhadap tujuan pelaksanaan pembelajaran yang ingin 

dicapai.      

          Dari beberapa model pembelajaran yang ada dan dapat digunakan untuk 

menyampaikan materi IPA salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif 

Jigsaw. Suparman dkk (2014: 293) mengemukakan sebagai berikut: 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif, dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

terdiri dari 4–6 orang secara heterogen dan bekerjasama saling 

ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian 

materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut 

kepada anggota kelompok yang lain 

          Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran dapat menggunakan beberapa 

media atau tools. Media pelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yaitu : buku, tape recorder, kaset, video, 

camera, video recorder, fil, foto, slide, gambar, grafik, televisi dan komputer 

(Azhar Arsyad 2011:4).  

          Dengan demikian, paparan di atas dapat dijadikan dasar bahwa penggunaan 

media video dan gambar dapat dijadikan sebagai media pembelajaran model 

kooperatif Jigsaw. Penggunaan media video dan media gambar dalam proses 

pembelajaran akan memberikan suasana baru bagi para siswa karena siswa tidak 

akan merasa bosan dengan metode yang banyak dilakukan oleh para guru pada 

umumnya yaitu metode konvensional atau ceramah. Wiratmojo,P dan 

Sasonohardjo dalam (Falahudin, 2014: 105) menyatakan setiap jenis media 

memiliki karakteristik tertentu yang perlu kita pahami, sehingga kita dapat 

memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. 

Penggunaan video dan gambar sebagai media pembelajaran mempunyai 

karakteristik tersendiri. 
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          Hal tersebut menimbulkan keraguan terkait dengan keefektifan antara 

model pembelajaran Jigsaw dengan menggunakan media video dan media gambar 

terhadap hasil belajar siswa. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Perbedaan Efektivitas Antara Model Pembelajaran Jigsaw 

Berbantuan Media Video dengan Media Gambar Terhadap Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 01 Gugus Ahmad Yani”. 

1.2 Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

ditemukan perumusan masalah yaitu:  

         Adakah perbedaan efektivitas antara model pembelajaran Jigsaw berbantuan 

media video dengan media gambar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN 

Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 01 Gugus Ahmad Yani? 

1.3 Tujuan Penelitian 

          Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

         Mengetahui perbedaan efektivitas antara model pembelajaran Jigsaw 

berbantuan media video dengan media gambar terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 01 Gugus Ahmad Yani. 

1.4 Manfaat Penelitian 

           Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi dunia pendidikan. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

        Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang implementasi model pembelajaran jigsaw berbantuan media video dan 

gambar terhadap siswa kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 01 

Gugus Ahmad Yani, serta mendukung dan mengokohkan teori tentang efektivitas 

penggunaan media sebagai alat bantu pembelajaran.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

         Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

Diharapkan penerapan model pembelajaran jigsaw pada siswa kelas 4 

SDN Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 01 Gugus Ahmad Yani dalam 
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penelitian ini, dapat membangun kemandirian siswa, rasa tanggung jawab 

dari siswa, serta sikap saling menghargai sesama siswa. 

2. Guru 

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya wawasan guru mengenai 

model pembelajaran jigsaw berbantuan media video dan gambar, sehingga 

kualitas mengajar guru lebih meningkat. 

3. Sekolah 

Dapat memberikan pengetahuan tentang model pembelajaran yang 

variatif, sehingga kualitas pengajaran di sekolah lebih meningkat. 


