
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat 

di Sekolah Dasar. Mata pelajaran IPS memiliki peranan penting dalam proses 

membentuk warga negara yang baik, karena dengan pembelajaran IPS siswa 

diarahkan untuk menjadi seorang warga negara yang mampu hidup dengan 

baik di lingkungan masyarakat, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan 

masyarakat global. Mata pelajaran IPS ditingkat sekolah yang dikemukakan 

oleh Sapriya (2011: 12) yaitu bertujuan untuk mempersiapkan siswa sebagai 

warga negara yang menguasai pengetahuan (knowladge), keterampilan (skill), 

sikap dan nilai (attitudes and values). Pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

nilai yang dimiliki siswa dapat digunakan sebagai bekal kemampuan untuk 

memecahkan masalah yang dialami oleh pribadi atau masalah sosial, serta 

kemampuan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik.  

Tujuan tercapainya mata pelajaran IPS tidaklah mudah, karena 

banyaknya muatan materi, sedangkan waktu pembelajarannya sedikit. Salah 

satu faktor yang memegang peranan penting agar tujuan mata pelajaran IPS 

tercapai adalah guru. Guru perlu melakukan perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

1 

Upaya Meningkatkan Hasil..., Nur Laeli Hidayah, FKIP, UMP, 2016



 

 

2 

Penggunaan model pembelajaran oleh guru mempengaruhi 

keberhasilan kegiatan pembelajaran IPS di kelas. Siswa akan mudah 

memahami dan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran ketika guru 

menggunakan model pembelajaran yang mendukung terlaksananya proses 

pembelajaran. Guru harus dapat memilih model pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi kelas, siswa dan materi yang akan diajarkan. Penggunaan 

pendekatan dan model pembelajaran menurut Rusman (2014: 379) yaitu harus 

mampu mengaktifkan siswa agar terdapat perubahan pada diri siswa dalam 

kegiatan belajar. 

Model pembelajaran yang membuat siswa dalam belajar menjadi lebih 

aktif salah satunya yaitu dengan belajar secara berkelompok. Belajar secara 

kelompok yang dikemukakan oleh Sharan dalam Joyce (2011: 303) dapat 

meningkatkan energi yang kemudian menghasilkan peningkatan hasil 

pembelajaran. Belajar secara berkelompok juga dapat membangkitkan 

keaktifan siswa, ketika siswa aktif maka pembelajaran akan menjadi 

bermakna. Silbermen (2014: 32) menyatakan bahwa: 

Model pembelajaran aktif yaitu dapat menghangatkan informasi yang 

hambar dan tidak menarik. Mata pelajaran yang menarik tidaklah sulit 

diajarkan. Ketika mata pelajarannya tidak menarik, seringkali 

kegembiraan dalam kegiatan belajar aktif itu saja sudah dapat 

menyenangkan siswa dan memotivasi mereka untuk menguasai 

pelajaran yang paling menjenuhkan sekalipun. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lisan dengan guru dan 

siswa SD Negeri 3 Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas  

pada tanggal 16 November 2015 mengenai proses pembelajaran IPS, ternyata 

sebagian besar siswa menganggap mata pelajaran IPS merupakan mata 

pelajaran yang paling menjenuhkan. Masalah mendasar yang dikeluhkan yaitu 
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siswa merasa bosan dan kurang aktif pada saat proses pembelajaran selama 

ini. Siswa menganggap mata pelajaran IPS hanya sekedar mendengarkan, 

menulis dan menghafalkan materi pelajaran. Siswa menulis materi terlalu 

banyak di buku tulis sehingga sulit untuk belajar. Penyampaian materi juga 

sebaiknya tidak hanya melalui mendengarkan, menulis dan menghafalkan saja 

karena tingkat pemahaman setiap siswa berbeda-beda. 

Guru dalam menyampaikan materi IPS belum menggunakan 

pendekatan, media, dan model pembelajaran yang tepat, akibatnya siswa 

kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga hasil belajar 

menjadi rendah. Pada saat guru memberikan pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi yang dijelaskan, siswa hanya diam, tidak mau mencoba 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Selama proses pembelajaran 

berlangsung siswa terlihat tidak aktif dan kurang antusias terhadap penjelasan 

guru, kemungkinan hal ini yang menyebabkan hasil belajar mata pelajaran IPS 

siswa kelas IV SD Negeri 3 Lesmana rendah. 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV dapat dilihat dari nilai rata-rata 

mata pelajaran IPS pada Ujian Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015, 

yang mendapatkan nilai di bawah KKM mencapai 85% dari 35 siswa atau 

sekitar 30 siswa. Siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM hanya 15% dari 

35 siswa atau sekitar 5 siswa. Nilai KKM yang di tetapkan di SD Negeri 3 

Lesmana untuk mata pelajaran IPS adalah 70. Banyaknya siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah KKM menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

masih sangat rendah. 
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Permasalahan di atas perlu dicari alternatif agar proses pembelajaran 

IPS berjalan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

yaitu sesuai dengan KKM yang telah ditentukan oleh sekolah. Hasil 

kesepakatan yang diperoleh antara peneliti dengan guru kelas untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II. Model pembelajaran kooperatif tipe  

Jigsaw II sesuai dengan materi yang akan diajarkan yaitu Perkembangan 

Teknologi  Produksi, Komunikasi, dan Transportasi, karena dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II siswa akan menjadi lebih aktif dan 

peran guru adalah sebagai fasilitator. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II menurut Slavin (2008: 

237)  yaitu siswa bekerja dalam kelompok heterogen yang terdiri dari empat 

sampai lima anggota, kemudian membagi siswa ke dalam kelompok ahli. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II merupakan salah satu tipe 

pembelajaran yang mendorong siswa aktif karena model pembelajaran 

tersebut mengharuskan siswa untuk belajar secara berkelompok dalam 

mendapatkan ilmu pada saat kegiatan belajar mengajarnya, jadi siswa tidak 

hanya berdiam diri di tempat duduknya masing-masing. Siswa tidak ada lagi 

yang pasif dan jenuh dengan pembelajaran hafalan dan mendengarkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Oviana I Wyn, dkk (2015) dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajarn Kooperatif Tipe Jigsaw II Terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas VI SD” hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kelas yang menggunakan pembelajaran 
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kooperatif tipe Jigsaw II dengan kelas kontrol, hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan pembelejaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw II 

dianggap sebagai suatu model yang tepat guna meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II 

akan diterapkan pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi 

dan transportasi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahannya 

yaitu: 

1. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II dapat meningkatkan 

hasil belajar aspek kognitif siswa pada materi Perkembangan Teknologi 

Produksi, Komunikasi, dan Transportasi kelas IV SD Negeri 3 Lesmana? 

2. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II dapat meningkatkan 

hasil belajar aspek afektif siswa pada materi Perkembangan Teknologi 

Produksi, Komunikasi, dan Transportasi kelas IV SD Negeri 3 Lesmana? 

3. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II dapat meningkatkan 

hasil belajar aspek psikomotor siswa pada materi Perkembangan 

Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi kelas IV SD Negeri 3 

Lesmana? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan hasil belajar aspek kognitif siswa kelas IV mata pelajaran 

IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw II. 

2. Meningkatkan hasil belajar aspek afektif siswa kelas IV mata pelajaran 

IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw II. 

3. Meningkatkan hasil belajar aspek psikomotor siswa kelas IV mata 

pelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw II. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan keterampilan 

peneliti mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II. 

b. Menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 
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1) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan guru dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 

IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw II. 

2) Sebagai alternatif guru memilih model pembelajaran. 

3) Sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. 

b. Bagi siswa 

1) Menumbuhkan semangat kerja sama, karena dalam pembelajaran 

model kooperatif keberhasilan individu merupakan tanggung jawab 

kelompok. 

2) Siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

3) Memberikan pengalaman yang bermakna, meningkatkan kualitas 

proses dan hasil belajar siswa 

4) Mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep-konsep IPS 

c. Bagi Sekolah  

1) Memberikan gambaran pada segenap komponen sekolah bahwa 

hasil belajar dapat meningkat melalui upaya pembelajaran inovatif 

diantaranya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw II. 

2) Meningkatkan proses pembelajaran agar tercipta pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan. 

3) Menambah pengetahuan tentang model pembelajaran yang akan 

diterapkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan prestasi 

sekolah. 
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