
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Guru m emiliki peranan yang penting untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional dalam pengajaran yang dilaksanakannya. Proses belajar 

mengajar untuk mencapai prestasi belajar yang dilakukan di sekolah sebagian 

besar ditentukan oleh peran guru dalam mendidik. Dari pernyataan tersebut 

kemudian diukung oleh pendapat Uzer (2006: 9) yang mengemukakan bahwa 

peran guru dianggap paling dominan yaitu sebagai demonstator, mediator, dan 

fasilitaor, pengelola kelas, serta evaluator. Peran guru tersebut jika dilakukan 

dengan baik maka akan berguna untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Berhubungan dengan prestasi belajar siswa maka untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa perlu diadakan evaluasi. Tujuan dari evaluasi belajar 

adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa 

berupa nilai huruf, angka atau simbol. Informasi yang diperoleh setelah 

melakukan evaluasi dapat digunakan sebagai titik tolak untuk memperbaiki 

dan meningkatkan proses belajar selanjutnya. Dari evaluasi tadi apabila belum 

berhasil mencapai tujuan dari pembeljaran, maka guru mengidentifikasi 

penyebab kegagalan yang terjadi baik secara intern dari gurunya sendiri 

maupun ekstern dari siswanya. Bisa saja permasalahan yang timbul dari 

metode pembelajaran yang kurang efektif atau siswa sebagai subyek yang 

kurang aktif dalam pembelajaran. 
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Permasalahan tersebut akan sangat berpengaruh pada proses 

pembelajaran siswa karena pembelajaran tidak sesuai dengan karakter siswa 

akan menimbulkan kurang optimalnya pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran yang diperoleh dengan demikian berpengaruh pada prestasi 

belajar siswa yang kurang optimal. 

Berdasarkan wawancara langsung dan pengamatan saat proses belajar 

mengajar mata pelajaran IPS di SD Negeri 2 Srowot masalah yang paling 

mendasar dikeluhkan yaitu siswa merasa bosan dan jenuh dengan proses 

belajar selama ini, karena aktifitas siswa saat pembelajaran hanya 

mendengarkan guru saja tanpa ikut aktif dalam proses belajar sehingga 

suasana di kelas menjadi tidak kondusif. Hal ini ditandai dengan 

ketidaksiplinan siswa seperti berikut: (1) Tidak tepat waktunya siswa dalam 

mengumpulkan tugas, (2) Tidak saling mengingatkan antar teman sehingga 

tugas-tugas kelas tidak terlaksana dengan baik, (3) Tidak ada rasa perduli 

untuk mengajak teman agar menjaga ketertiban kelas, (4) Saat mengingatkan 

teman yang melanggar peraturan dengan menggunakan kata-kata kasar dan 

tidak sopan, (5) Masih ada siswa yang berpakaian tidak sopan dan tidak rapi, 

dan (6) Masih banyak siswa yang melanggar aturan sekolah. 

Dari permasalahan ketidakdisiplinan siswa maka perlu adanya 

penanaman rasa disiplin yang tinggi dalam diri siswa, James Drever dari sisi 

psikologis, displin adalah kemampuan mengendalikan perilaku yang berasal 

dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal-hal yang diatur dari luar atau 

norma yang sudah ada. Dengan kata lain, disiplin dari segi psikologis 
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merupakan perilaku seseorang yang muncul dan mampu menyesuaikan diri 

dengan aturan yang telah ditetapkan. Dari pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa dari sudut pandang manapun disiplin merupakan sikap 

yang wajib ada dalam diri semua individu karena disiplin adalah dasar 

perilaku seseorang yang dapat berpengaruh besar dalam segala hal, baik 

urusan pribadi maupun bersama dan untuk mendapat tingkat kedisiplinan yang 

tinggi dalam mencapai prestasi belajar dibutuhkan latihan terutama dalam 

kesadaran diri akan pentingnya sikap disiplin sehingga menjadi suatu landasan 

bukan hanya saat di sekolah, tetapi dalam berperilaku sehari-hari. 

Melihat kondisi yang dipaparkan maka perlu dicari alternatif guna 

mengefektifkan proses pembelajaran IPS, sehingga dapat meningkatkan 

kedisiplinan dan prestasi belajar siswa sesuai dengan KKM yang telah 

ditentukan oleh sekolah sehingga guru dan peneliti merencanakan penggunaan 

model pembelajaran kooperatif atau belajar dengan berkelompok kecil. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan yakni dengan 

model pembelajaran tipe jigsaw II. Model pembelajaran ini lebih 

mengutamakan kerjasama antar siswa. Penerapan model ini akan membuat 

setiap siswa lebih disiplin karena harus bertanggung jawab terhadap tugas 

kelompoknya saling mengeluarkan ide untuk memahami suatu konsep dan 

menyelesaikan tugas, mengingat tingkat kedisiplian siswa berbeda-beda. 

Diharapkan dengan model pembelajaran tersebut siswa akan lebih aktif dan 

disiplin dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.  
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Pemilihan metode kooperatif tipe jigsaw II karena menurut Isjoni 

(2009: 54) merupakan salah satu tipe pembelajaran yang mendorong siswa 

aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai 

prestasi yang maksimal, kemudian nantinya siswa akan belajar berkelompok 

atau tim yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli yang 

beranggotakan 4 siswa. Masing-masing anggota kelompok asal akan bertemu 

dengan kelompok ahli untuk membahas materi yang ditugaskan pada masing-

masing anggota kelompok, setelah pembahasan di kelompok ahli selesai 

kembali ke kelompok asalnya dan menjelaskan kepada teman kelompoknya 

untuk mencapai ketuntasan materi. Kegiatan pembelajaran seperti ini 

diharapkan siswa aktif dalam setiap pembelajarannya. Siswa tidak ada lagi 

yang pasif serta tidak ada lagi yang jenuh dengan pembelajaran hafalan dan 

mendengarkan. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw II dapat meningkatkan hasil pembelajaran atau tidak maka dilakukan 

penelitian. 

 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

dengan judul “ Peningkatkan Kedisiplinan dan Prestasi Belajar IPS pada 

Materi Perkembangan Teknologi produksi, komunikasi dan Transportasi 

Melalui Model Kooperatif Tipe Jigsaw II Di kelas IV SD Negeri 2 Srowot “. 

Inovasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan adanya 

penngunaan media clipboard untuk menunjang proses pembelajaran agar 

siswa lebih bersemangat dan tidak bosan dalam proses pembelajaran.  

 

 

Peningkatkan Kedisiplinan Dan Prestasi…, Kartika Dewi Setianingsih, FKIP, UMP, 2016



5 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahannya 

yaitu:  

1. Apakah melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II pada materi 

perkembangan teknologi produksi, transportasi dan komunikasi dapat 

meningkatkan kedisplinan siswa kelas IV di SD N 2 Srowot? 

2. Apakah melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II pada materi 

perkembangan teknologi produksi, transportasi dan komunikasi dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV di SD N 2 Srowot? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian meliputi tujuan secara umum dan tujuan secara 

khusus. 

1. Tujuan umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.  

2. Tujuan khusus 

Meningkatkan prestasi belajar aspek kognitif siswa kelas IV mata 

pelajaran IPS materi perkembangan teknologi, produksi dan komunikasi 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II. 

3. Meningkatkan prestasi belajar dan kedispinan siswa kelas IV mata 

pelajaran IPS materi perkembangan teknologi, produksi dan komunikasi 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak, antara lain:  

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan ketrampilan 

peneliti mengenai metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II  

b. Menjadi referensi penelitian selanjutnya  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi guru  

1) Sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan proses belajar  

2) Sebagai alternatif guru dalam memilih metode pembelajaran 

3) Hasil penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar di sekolah yang 

digunakan untuk penelitian.  

b. Bagi siswa  

1) Menumbuhkan semangat kerjasama, karena dalam pembelajaran 

kooperatif keberhasilan individu dipengaruhi oleh kelompok . 

2) Menumbuhkan sikap disiplin karena dalam kelompok tersebut 

masing-masing individu memiliki tanggung jawab. 

3) Siswa merasa senang dan aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. 
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c. Bagi sekolah  

Untuk membantu mengembangkan mutu pendidikan dengan adanya 

kemampuan dan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Semua warga 

sekolah akan termotivasi dengan adanya tindakan perbaikan 

pembelajaran, sehingga akan tercipta semanggat berkaya demi 

kemajuan pendidikan. 
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