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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia guna 

memperoleh suatu ilmu pengetahuan baik secara formal maupun non-formal. 

Tingkat pendidikan yaitu semakin tinggi pendidikan yang diperoleh manusia 

maka semakin tinggi pengetahuan yang dimilikinya sebaliknya semakin 

rendah pendidikan yang diperoleh maka semakin rendah pula pengetahuan 

yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Freeman Butt dalam 

bukunya Cultural History of Wistern Education (Arifin, 2016: 38) 

mengemukakan bahwa: 

1. Pendidikan adalah kegiatan menerima dan memberikan pengetahuan, 

sehingga kebudayaan dapat diteruskan dari generasi ke generasi 

berikutnya. 

2. Pendidikan adalah suatu proses. Melalui proses ini individu diajarkan 

kesetiaan dan kesediaan untuk mengikuti aturan. Melalui cara ini pikiran 

manusia dilatih dan dikembangkan. 

3. Pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan. Dalam proses ini individu 

dibantu mengembangkan bakat, kekuatan, kesanggupan dan minatnya. 

Zaman modern sekarang, pendidikan dianggap penting dalam 

kehidupan manusia, masyarakat maupun negara. Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: 

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. 
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Simpulan paragraf di atas bahwa pendidikan akan membawa seseorang 

pada kemajuan diri sendiri dan orang lain. Semua orang yang ada di dunia 

membutuhkan pendidikan dalam menjalani suatu kehidupan. Pendidikan juga 

diharapkan mampu membentuk seseorang menjadi berkepribadian yang baik 

dan mudah bersosialisasi. Kenyataannya di Indonesia masih banyak yang 

kesulitan untuk menempuh pendidikan, bagaimana bangsa Indonesia dapat 

memperbaiki generasi bangsa apabila generasinya saja tidak dapat 

meneruskan pendidikan.  

Muhammad (2015: 1) memandang bahwa kualitas pendidikan di 

Indonesia saat ini masih jauh dari negara-negara lainnya. Data dari UNESCO 

pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara 

berkembang di dunia. Komponen penting dalam pendidikan yaitu para guru 

menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Ada dua 

masalah yang memengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu: pertama 

meliputi proses belajar mengajar dan outputnya serta masalah pendukung dari 

berjalannya sistem pendidikan Indonesia, kedua meliputi masalah sarana 

pendukung berjalannya sistem pendidikan di Indonesia. 

Rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia cukup 

memprihatinkan, terlihat dari data yang di terbitkan oleh UNESCO. 

Peningkatan kualitas pendidikan harus sejalan dengan perbaikan mutu guru 

dan mutu pembelajaran di kelas. Selama ini proses pembelajaran masih belum 

menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru masih 
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mendominasi pembelajaran dan siswa hanya mendengarkan penjelasan dari 

guru. Seperti halnya kualitas pendidikan di sekolah dasar khususnya pada 

materi IPA. Siswa cenderung banyak mendengarkan materi yang disampaikan 

oleh guru dibandingkan mempraktikkan, sehingga siswa sulit memahami 

materi dan cenderung merasa bosan.  

Tantangan yang dihadapi dalam Ilmu Alam, khususnya Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) sebagai sebuah mata pelajaran adalah bagaimana 

mengimplementasikan pembelajaran IPA bukan hanya mengajarkan 

pengetahuan tentang alam, akan tetapi bagaimana mengarahkan siswa agar 

menguasai sejumlah fakta dan konsep-konsep IPA serta dapat 

mengembangkan dan menanamkan sikap ilmiah dalam interaksinya dengan 

lingkungan sosial. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dalam 

pembelajaran IPA perlu dilakukan dengan tepat dan dapat melibatkan siswa 

secara aktif yaitu melalui proses pembelajaran yang terencana. 

Pembelajaran IPA yang terjadi di SD Negeri 1 Tiparkidul khususnya 

kelas IV dalam pelaksanaannya masih menunjukkan permasalahan yang 

kurang menyenangkan. Pada saat proses pembelajaran berlangsung siswa 

terlihat kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, terlihat ketika guru 

mengajukan  pertanyaan dan siswa kurang mampu menjawab pertanyaan guru 

dan apabila guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan siswa sama 

sekali tidak bertanya. Hal ini membuktikan bahwa rasa ingin tahu siswa 

masih rendah terhadap pembelajaran IPA. Siswa lebih banyak terlihat diam 

dan hanya menunggu intruksi selanjutnya dari guru, sehingga hal tersebut 
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dapat memengaruhi prestasi belajar siswa. 

Hal ini ditunjukkan pada perolehan nilai Ulangan Tengah Semester 

(UTS) mata pelajaran IPA kelas IV semester I tahun pelajaran 2016/2017 

Tabel 1.1 Nilai Ulangan Tengah Semester 

 

No. Ketuntasan Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 

1. ≥ 70 7 19,4% 

2. < 70 29 80,5% 

Rata-rata 51 

 

Hasil Ulangan Tengah Semester (UTS) mata pelajaran IPA kelas IV 

semester I dengan jumlah siswa 36 siswa, 7 siswa atau 19,4% mendapatkan 

nilai tuntas di atas KKM 70 dan 29 siswa atau 80,5% masih belum tuntas 

KKM. Rata-rata secara keseluruhan dalam satu kelas adalah 51 masih 

dibawah nilai ketuntasan. Permasalahan pada pembelajaran IPA terjadi 

dimana siswa cenderung pasif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hasil 

dari wawancara guru kelas IV mengatakan bahwa kemauan siswa untuk 

menggali informasi melalui berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan 

dari guru masih kurang. 

Kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu siswa dan 

prestasi belajar IPA kelas IV SD Negeri 1 Tiparkidul masih rendah dan perlu 

ditingkatkan, maka perlu memilih tipe pembelajaran yang sesuai untuk 

mengatasi masalah tersebut, dengan materi IPA yang akan diajarkan. Tipe 

yang digunakan harus mampu menumbuhkan berbagai kegiatan belajar bagi 

siswa sehubungan dengan kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi IPA 

yang akan diajarkan, salah satu tipe pembelajaran yang dapat digunakan 
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dalam pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik bumi adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.  

Chabibah (2006: 26) mengemukakakan bahwa metode jigsaw terbukti 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, hal ini berdasarkan pengamatan 

dan observasi pada penelitian yang berjudul “Penerapan Metode 

Pembelajaran Kooperatif  Model Jigsaw untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

Geografi”. Persentase keberhasilannya mencapai 100% untuk tiga kelas dan 

satu kelas mencapai 70, 40%.  

Latar belakang di atas, untuk mengetahui lebih lanjut tentang prestasi 

belajar IPA dan rasa ingin tahu siswa dalam materi perubahan lingkungan dan 

pengaruhnya melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan mind 

map. Isjoni (2011: 15) menyatakan bahwa jigsaw termasuk dalam model 

pembelajaran kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-

sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau 

satu tim. Hal tersebut harus dibuktikan dalam sebuah penelitian. Penelitian 

yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Rasa Ingin Tahu Dan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPA Materi  Perubahan Lingkungan Fisik Bumi Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dengan Mind Map Di Kelas IV 

SD Negeri 1 Tiparkidul”.  
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B. Rumusan Masalah 

Latar belakang permasalahan tersebut maka terdapat beberapa 

perumusan masalah, diantaranya: 

1. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan mind map 

dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada pembelajaran IPA di Kelas 

IV SD Negeri 1 Tiparkidul materi perubahan lingkungan fisik bumi? 

2. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan mind map 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran IPA di Kelas 

IV SD Negeri 1 Tiparkidul materi perubahan lingkungan fisik bumi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah: 

Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran serta membantu guru dalam memecahkan masalah 

pembelajaran di sekolah. 

Tujuan Khusus 

1. Untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas IV pada pembelajaran 

IPA materi perubahan lingkungan fisik bumi melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan mind map di SD Negeri 1 Tiparkidul. 

2. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV pada pembelajaran 

IPA materi perubahan lingkungan fisik bumi melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan mind map di SD Negeri 1 Tiparkidul. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah sebagai acuan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan mengembangkan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan mind map pada 

pembelajaran IPA dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Menambah informasi guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dengan mind map. 

2) Menambah wawasan dan pengetahuan guru tentang salah satu tipe 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam pembelajaran IPA. 

3) Meningkatkan motivasi guru dalam melakukan proses pembelajaran 

yang lebih menarik dan menyenangkan. 

b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPA yang 

sudah diajarkan oleh guru. 

2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

3) Memberi motivasi bahwa IPA itu menyenangkan. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan 

untuk model pembelajaran sehingga akan meningkatkan mutu dan 

keberhasilan dalam pembelajaran. 

2) Meningatkan kualitas pembelajaran IPA. 

3) Memberikan inovasi dalam proses belajar mengajar di kelas 

sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas yang 

nantinya juga dapat meningkatkan kualitas sekolah dan citra sekolah 

juga dapat lebih baik lagi. 

d. Bagi Peneliti 

1) Menambah pengetahuan mengenai proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

mind map. 

2) Menambah wawasan dan pengalaman dalam proses penelitian ini. 
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