
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Belajar adalah suatu proses yang aktif dari pengalaman kita melalui 

proses melihat, mengamati, memahami  sehingga terjadi perubahan pada diri 

kita baik dari perilaku, ilmu pengetahuan maupun pemahaman. Belajar 

membuat kita menjadi lebih tahu tentang banyak hal. Belajar dapat terjadi 

melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Menurut Rusman (2011:1) 

pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: 

tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran 

tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan model-

model pembelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

 Proses pembelajaran sangat berkaitan dengan mata pelajaran, salah 

satunya adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA dapat menjadi pelajaran 

yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa apabila dalam proses 

pembelajaran siswa tidak hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh 

gurunya. Permasalahan umum dalam pembelajaran IPA adalah pemilihan 

model dan metode pembelajaran yang kurang tepat sehingga pembelajaran 

lebih sering berpusat pada guru, hal ini membuat siswa kurang aktif dalam 

berpikir dan berbuat. 

 Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam 

pembelajaran IPA adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II. 
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Menurut Slavin (2009:237) kunci model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

II adalah interdependensi: tiap siswa bergantung kepada teman satu timnya 

untuk dapat memberikan informasi yang diperlukan supaya dapat berkinerja 

baik pada saat penilaian.  Kelompok ahli dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw II mempunyai tanggung jawab terhadap teman satu tim 

mereka untuk menjadi guru yang baik sekaligus juga sebagai pendengar yang 

baik. Penggunakan model pembelajaran koopertatif tipe jigsaw II diharapkan 

mampu mendorong siswa untuk bertanggung jawab dalam pembelajaran. 

Salah satu metode lain yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran IPA 

adalah metode eksperimen. 

 Menurut Roestiyah (2008:80) metode eksperimen adalah salah satu cara 

mengajar guru kepada siswa untuk melakukan suatu percobaan tentang suatu 

hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian 

hasil pengamatan disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Metode 

eksperimen membuat siswa belajar aktif dan mandiri dalam proses 

pembelajaran. Metode eksperimen dengan melakukan percobaan maka anak 

akan belajar menemukan ilmu pengetahuannya sendiri sehingga diharapkan 

siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran IPA. Aktifitas 

percobaan yang dilakukan siswa diharapkan mampu melatih sikap tanggung 

jawab karena setiap aktifitas dalam percobaan akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar yang diperoleh siswa.  

 Berdasarkan permasalahan pemilihan metode pembelajaran IPA yang 

kurang tepat maka diadakan penelitian quasi eksperimen dengan memadukan 
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model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dan metode eksperimen. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw II dan metode eksperimen  terhadap rasa tanggung 

jawab dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi pesawat 

sederhana di kelas V SD. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dengan metode 

eksperimen  berpengaruh terhadap rasa tanggung jawab siswa dalam mata 

pelajaran IPA materi pesawat sederhana di kelas V SD? 

2. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dengan metode 

eksperimen  berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPA materi pesawat sederhana di kelas V SD? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

II dengan metode eksperimen terhadap rasa tanggung jawab siswa dalam 

mata pelajaran IPA materi pesawat sederhana di kelas V SD. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

II dengan metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPA materi pesawat sederhana di kelas V SD. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi 

bagi pembaca dalam memilih model dan metode pembelajaran yang lebih 

inovatif. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

 Dalam pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw II dengan metode eksperimen siswa dapat menerima 

pengalaman belajar yang lebih bervariasi 

b. Bagi Guru 

 Guru mendapat bahan masukan untuk menggunakan berbagai 

model dan metode pembelajaran salah satunya yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dan metode eksperimen. 

c. Bagi Sekolah 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

wawasan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses kegiatan 

belajar mengajar mata pelajaran IPA. 

b. Memberi sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah dasar. 

d. Bagi Peneliti 

 Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam pemilihan 

metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran 
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sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar dan tanggung jawab 

siswa 
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