
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu tujuan yang sangat 

diinginkan oleh bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut 

pemerintah dan masyarakat pendidikan telah melakukan berbagai upaya 

pada berbagai jenjang persekolahan sesuai dengan kurikulum yang 

diberlakukan secara nasional yang memuat berbagai mata pelajaran 

termasuk Ilmu Pengetahuan Alam.  

Secara sistematis, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan 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. Pendidikan IPA 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. Pendidikan IPA dapat dimasukkan dalam klasifikasi 

ilmu pendidikan karena dimensi pendidikan IPA sangat luas dan sekurang-

kurangnya meliputi unsur-unsur (nilai-nilai) sosial budaya, etika, moral 

dan agama. Oleh sebab itu, belajar IPA bukan hanya sekedar memahai 

konsep ilmiah dan aplikasi dalam masyarakat, melainkan juga untuk 

mengembangkan berbagai nilai yang terkandung dalam dimensi 

pendidikan IPA. Salah satu pendidikan IPA adalah IPA lebih dari sekedar 

kumpulan yang dinamakan fakta. IPA merupakan kumpulan pengetahuan 

dan juga proses. Pembelajaran IPA di sekolah di harapkan memberi 

berbagai pengalaman pada anak yang mengijinkan mereka melakukan 

berbagai penelusuran ilmiah yang relevan (Nur, 1996:54). Tetapi pada 

umumnya siswa Sekolah Dasar kurang berminat terhadap mata pelajaran 
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Ilmu Pengetahuan Alam karena dianggap sebagai pelajaran yang 

sulit karena harus membaca, menghitung dan menghafal materi. 

Pembelajaran IPA di kelas VI SDN Klecoregonang, siswa tidak 

termotivasi untuk belajar sehingga hasilnya kurang maksimal. Berdasarkan 

hal tersebut, penulis mencoba menyimpulkan beberapa permasalahan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran ini, guru tidak menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai sehingga siswa kurang tertarik dan siswa 

menjadi pasif, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mencoba 

mencari alternatif lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap 

pembelajaran IPA dengan cara menerapkan metode Jigsaw. Ternyata cara 

tersebut cocok untuk dapat menarik siswa agar lebih memperhatikan 

pelajaran karena dengan metode Jigsaw karena nantinya akan dibuat 

kelompok yang akan menjelaskan mengenai materi tersebut dengan 

memanfatkan gambar sehingga diharapkan siswa mampu mengingat 

materi tersebut. 

  

1.2. Identifikasi Masalah  

Pembelajaran yang dilakukan di kelas VI SDN Klecoregonang 

terhadap pelajaran IPA, penguasaan materi masih dibawah standar KKM . 

yaitu sekitar 65. Padahal KKM pada SDN Klecoregonang untuk 

pembelajaran IPA adalah 75. Selama pembelajaran berlangsung siswa 

tidak termotivasi mendengarkan penjelasan guru karena murid tidak 

terlibat aktif, dan penggunaan metode pembelajaran yang kurang sesuai 

dengan materi. 

Dari uraian tersebut penulis bersama teman sejawat/supervisor 

berusaha mengidentifikasi kekurangan dari pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil diskusi, terungkap beberapa masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran, yaitu siswa mempunyai anggapan bahwa IPA merupakan 

mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari, siswa yang cenderung pasif, 
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penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat dan kurangnya 

penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka guru mengadakan perbaikan pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPA pada 

diri siswa. 

    

1.3. Pembatasan Masalah  

Dari identifikasi masalah pelajaran IPA kelas VI pada Kompetensi 

Dasar faktor-faktor perubahan benda dan pemilihan benda, dapat diketahui 

permasalahan yang menyebabkan rendahnya pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Maka analisis permasalahan 

sebagai berikut: (a) Siswa mempunyai anggapan bahwa IPA merupakan 

mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari; (b) Siswa yang cenderung pasif; 

(c) Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat; (d) Kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Berdasarkan identifikasi 

dan analisis masalah yang menjadi perbaikan adalah: bagaimana 

meningkatkan hasil belajar IPA melalui metode Jigsaw pada siswa kelas 

VI SDN Klecoregonang. 

 

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan mengenai penyebab kurangnya 

pemahaman materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Maka 

disimpulkan permasalahan perbaikan adalah: Apakah pembelajaran IPA 

menggunakan metode Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

VI semester 1 SDN Klecoregonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati 

tahun pelajaran 2011/2012.  

 

1.5. Tujuan Penelitian  

Dari beberapa masalah yang telah dikemukakan penelitian bertujuan:  

1) Mengukur peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. 
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2) Mendeskripsikan langkah-langkah penggunaan metode Jigsaw untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang berhubungan dengan laporan ini melalui Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan sehubungan dengan pembelajaran 

di Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:  

1) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada para pendidik khususnya guru Sekolah Dasar untuk 

dapat mengembangkan metode jigsaw dalam mengajar dan menambah 

pengetahuan, pemahaman materi yang akan diajarkan.  

2) Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat pada Pendidikan Nasional pada umumnya dan kegiatan 

belajar mengajar pada khususnya dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 
 


