
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab seluruh jenis 

dimensi kehidupan. Di dalamnya terdapat berbagai unsur dari keluarga, 

masyarakat, sekolah, juga dari anak itu sendiri. 

Dalam proses belajar mengajar guru selalu dihadapkan pada kondisi 

ganda yaitu mengalami keberhasilan dan kegagalan. Kadang guru berhasil 

mengantarkan sebagian besar siswa mampu mencapai kompetensi yang telah 

ditetapkan namun sebagian lagi mengalami kegagalan. Tidak jarang terjadi 

sebagain besar siswa gagal mencapai kentuntasan minimal. Dalam upaya 

memperbaiki kondisi tersebut maka guru diwajibkan untuk melakukan 

perbaikan pembelajaran, salah satu upaya perbaikan yang disarankan adalah 

dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Kondisi siswa kelas V SD Negeri Sudimara Kecamatan Cilongok lokasi 

sekolah berada di desa yang sebagian besar masyarakat dan orang tua siswa 

bermata pencaharian sebagai buruh orang tua jarang di rumah, sehingga 

pendidikan anak tidak terarah. Keadaan yang demikian membawa dampak, 

salah satunya dalam bidang pendidikan, permasalahan utamanya adalah 

rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS cenderung hanya 

menerima penjelasan dari guru. Akibat dari kondisi pembelajaran yang 

seperti ini adalah rendahnya prestasi belajar siswa. Hal tersebut terlihat dari 

data hasil ulangan , yaitu dari 40 siswa hanya delapan siswa atau 20% yang 
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telah tuntas belajar, sedang 32 siswa lainnya atau 80% belum mencapai 

ketuntaan minimal. 

Melihat kondisi tersebut dilaksanakan analisa untuk menemukan akar 

penyebab rendahnya prestasi belajar siswa yang kemudian terungkap 

beberapa masalah yang terjadi dalam pembelajaran yaitu:  

1. Minat siswa terhadap pembelajaran IPS rendah; 

2. Rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran; 

3. Rendahnya tingkat penguasaan siswa pada mata pelajaran IPS. 

Dari hasil observasi diketahui bahwa kemungkinan faktor penyebab 

permasalahan di atas adalah:  

1. Metode pembelajaran yang dilaksanakan guru dalam pembelajaran 

kurang tepat; 

2. Penyampaian materi pelajaran dalam pembelajaran tidak sistematis; 

Melihat kenyataan tersebut maka perlu dilakukan pembaharuan 

pengelolaan pembelajaran melalui metode kooperatif tipe Jigsaw. Pemilihan 

metode ini didasarkan pada kajian teoritis dimana metode pembelajaran 

Jigsaw sangat tepat digunakan jika tujuan pembelajaran adalah agar siswa 

aktif agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Siswa bekerja sama 

dengan sesama siswa dalam suasana gotong-royong dan mempunyai banyak 

kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi sehingga prestasi belajar siswa dapat lebih meningkat. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut maka diputuskan masalah yang menjadi fokus 

perbaikan pembelajaran yaitu: 

1. Apakah metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw mampu 

meningkatkan minat belajar mata pelajaran IPS materi  Mengenal Jenis-

jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia pada siswa kelas V SD 

Negeri Sudimara?. 

2. Apakah metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan 

prestasi belajar mata pelajaran IPS materi  Mengenal Jenis-jenis Usaha 

dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 

Sudimara?. 

 
C.  Tujuan Penelitian 

Setelah mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan minat belajar mata pelajaran IPS tentang  Mengenal 

Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia pada siswa kelas V 

SD Negeri Sudimara. 

b. Untuk meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran IPS tentang  

Mengenal Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia pada 

siswa kelas V SD Negeri Sudimara. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas memiliki banyak manfaat, yakni bagi siswa, 

guru, sekolah, dan peneliti lain: 

1. Bagi siswa 

a. Siswa berminat  dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

b. Prestasi belajar siswa bisa optimal dan mencapai ketuntasan. 

2. Bagi guru 

a.  Menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembelajaran IPS. 

b. Meningkatkan profesionalitas dan kinerja guru. 

3. Bagi Sekolah 

a. Membantu sekolah dalam peningkatan ketuntasan belajar siswa. 

b. Menambah daftar pustaka di sekolah. 

c.  Sekolah mendapat temuan-temuan baru dalam metode pembelajaran 

demi kemajuan pendidikan. 

4.  Bagi Peneliti Lain 

a.  Memiliki manfaat teoretis untuk memberikan landasan bagi para 

peneliti apabila mengadakan penelitian sejenis dalam rangka 

meningkatkan tentang Mengenal Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan 

Ekonomi di Indonesia pada khususnya dan pembelajaran IPS pada 

umumnya. 

b.  Diharapkan bermanfaat mengembangkan prinsip-prinsip mengenai 

penerapan pembelajaran dengan metode kooperatif tipe Jigsaw. 
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