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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan 

manusia. Dimana pun di dunia ini terdapat masyarakat, dan disana pula terdapat 

pendidikan. Meskipun pendidikan merupakan suatu gejala yang umum dalam 

setiap kehidupan masyarakat, namun perbedaan keyakinan hidup yang dianut oleh 

masing-masing bangsa atau masyarakat menyebabkan adanya perbedaan 

penyelenggaraan dalam sistem pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak 

dapat dilepaskan dari tujuan dan fungsi pendidikan yang hendak dicapainya. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional 

menyebut bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pembelajaran merupakan komunikasi timbal balik guru dan siswa dalam 

mempelajari sesuatu secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pembelajaran memang bukan konsep atau praktik yang sederhana. 

Pembelajaran bersifat kompleks, menjadi tugas dan tanggung jawab guru. 

Muhaimin (dalam Riyanto 2009: 131) pembelajaran adalah upaya membelajarkan 
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siswa untuk belajar. Kegiatan pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari 

sesuatu dengan cara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja.  

Sugandi, dkk (2000: 25) Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa 

agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku 

yang dimaksud meliputi pengetahuan, ketrampilan, nilai atau norma yang 

berfungsi sebagai pengendali sikap dan prilaku siswa. Tujuan pembelajaran 

menggambarkan kemampuan atau tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai 

oleh siswa setelah mereka mengikuti suatu proses pembelajaran. Menurut 

Somantri (dalam Sapriya 2009:11) disebutkan bahwa pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan program pendidikan yang tidak hanya 

menyajikan tentang konsep-konsep pengetahuan semata, namun mampu membina 

peserta didik menjadi warga negara dan warga masyarakat yang tahu akan hak 

dan kewajibannya yang juga memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan bersama 

yang seluas-luasnya. Dengan belajar Ilmu Pengetahuan Sosial diharapkan mampu 

menghasilkan warga negara yang efektif, anggota masyarakat yang mampu 

berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan keadaan masyarakatnya yang 

dinamis. 
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Menurut hasil wawancara pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 

dengan guru kelas IV SD Pelemkerep 02 pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

dianggap siswa sebagai suatu pelajaran yang kurang menarik, kurang 

menyenangkan, terlalu banyak hafalan, kurang variatif, dan berbagai keluhan 

lainnya. Bahkan terdapat siswa yang mengaku kesulitan dalam menerima 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Cara pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru masih bersifat konvensional, guru hanya bercerita saja dan kurangnya minat 

siswa dalam mempelajari materi yang diajarkan. Hal itu disebabkan oleh 

kurangnya sarana pra sarana yang kurang memadahi seperti, LCD dan Proyektor 

yang dapat membantu penyampaian pembelajaran yang memudahkan siswa untuk 

memahaminya. Guru juga tidak boleh hanya melaksanakan pembelajaran dengan 

mengacu pada buku secara gamblang, harus adanya pembelajaran yang menarik 

minat siswa dalam belajar sehingga siswa mudah memahami apa yang 

disampaikan oleh guru, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai 

apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, perlu adanya metode-metode pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru agar siswa mudah memahami materi pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial yang luas dengan tidak menggunakan cara menghafal lagi 

sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. Guru dituntut untuk kreatif dalam 

penyampaian model pembelajaran yang memuat materi pembelajaran yang akan 

disampaikan. 

Model maupun pendekatan yang digunakan guru kurang bervariasi 

sehingga siswa kurang diarahkan dan berinteraksi dengan objek dan lingkungan 

dunia nyata siswa.Ada beberapa siswa yang kesulitan menangkap pelajaran 
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sehingga membutuhkan pengulangan kembali dari guru. Kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan menjadi kurang bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar siswa 

masih rendah, terbukti dari nilai ulangan mid semester 1 yang diberikan guru pada 

siswa kelas IV yang berjumlah 29 siswa, hanya18 siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), Kriteria Ketuntasan Minimal dalam mata pelajaran 

IPS adalah 70 dan sisanya belum mencapai KKM. 

Realiatas saat ini sudah terdapat banyak model pembelajaran, salah satu 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

menerima materi yang luas ialah dengan cara guru menerapkan model 

pembelajaran Jigsaw. Penggunaan model pembelajaran dalam mengajar yang 

tepat adalah salah satu usaha meningkatkan pemahaman siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang luas sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman terhadap siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Penggunaan model pembelajaran Jigsaw diharapkan mampu mendorong siswa 

untuk berpikir aktif dan kreatif dan mengembangkan ide yang dimiliki untuk 

menjelaskan materi yang dipelajari. Dari berbagai masalah tersebut di atas 

menjadikan sebagian besar guru Ilmu Pengetahuan Sosial merasa kesulitan untuk 

mengembangkan model pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan.  

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mencari tahu kendala-kendala 

yang dirasakan oleh Guru Ilmu Pengetahuan Sosial dalam  pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah “ Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
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Materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi Melalui 

Model Pembelajaran Jigsaw pada Siswa Kelas IV SD Pelemkerep 02 Tahun 

2016/2017”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1.  Bagaimana  penerapan model Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi dan transportasi pada siswa kelas IV SD 

Pelemkerep 02 Tahun 2016/2017 ? 

2. Bagaimana penerapan model Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan 

guru pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi dan transportasi pada siswa kelas IV SD  

Pelemkerep 02 Tahun 2016/2017 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam penerapan model 

Jigsaw dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi 

perkembangan teknologi produksi,komunikasi dan transportasi pada siswa 

kelas IV SD Pelemkerep 02 Tahun 2016/2017. 

2. Mendeskripsikan pengelolaan guru pada pembelajaran model Jigsaw 

dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi perkembangan 
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teknologi produksi,komunikasi dan transportasi pada siswa kelas IV SD 

Pelemkerep 02 Tahun 2016/2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk khasanah 

ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial yang 

berkenaan dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa 

a) Mempermudah siswa dalam mempelajari mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

b) Menumbuhkan semangat belajar siswa 

2. Bagi guru 

a) Membantu guru untuk membelajarkan mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

b) Sebagai pengalaman bagi guru untuk meningkatkan profesional guru. 

c) Memberi motivasi terhadap keberhasilan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

3. Bagi sekolah 

a) Sebagai masukan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses belajar 

mengajar. 
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4. Bagi peneliti 

a) Sebagai masukan atau referensi dalam melakukan penelitian untuk 

mengembangkan wawasan dalam perubahan dan peningkatan yang 

berkaitan dengan penerapan model jigsaw untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini menerapkan model pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial yang dapat meningkatkan hasil belajar kognitif yang 

didukung dengan afektif dan psikomotorik siswa kelas 4 SD Pelemkerep 02. 

Materi ini terdapat pada Materi ini terdapat pada KD 2.3 Mengenal perkembangan 

teknologi produksi komunikasi dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya. Hasil belajar kognitif menggunakan tes sedangkan hasil belajar 

afektif dan psikomotorik menggunakan lembar aktivitas siswa. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model Jigsaw  

Model Jigsaw  adalah suatu model pembelajaran dimana siswa dituntut 

untuk berfikir secara kritis dalam memecahkan masalah dalam kelompok 

dengan menonjolkan kerja tim yang kompok serta siswa mampu 

bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan kepadanya. 

Penggunaan metode Jigsaw ini dilakukan dimaksudnya untuk setiap siswa 

mampu menguasai materi pokok atau materi khusus yang telah diberikan 

guru, kemudian dari materi yang dikuasai, siswa mampu 
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mengkomunikasikan masalah sosial atau masalah lain yang berhubungan 

dengan materi pembelajran dengan anggota kelompoknya sampai 

anggotanya benar-benar paham dengan apa yang disampaikan. 

2. Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial  adalah sebuah akibat yang berupa 

kemampuan dari hasil pengalaman yang diterimanya dari proses belajar 

tentang alam beserta makhluk hidupnya dengan melalui observasi dan 

dilanjut dengan eksperimen guna mengambil kesimpulan tentang hasil 

objek studi yang diteliti. Benyamin Bloom secara garis besar membaginya 

menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotoris. Ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Hasil belajar kognitif diukur melalui hasil 

tes siswa, sedangkan afektif dan psikomotorik diukur melalui lembar 

pengamatan aktivitas siswa. 

3. Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi 

Teknologi merupakan sarana atau alat bantu dalam kehidupan sehari-hari 

yang digunakan untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk 

kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia yang berkembang 

mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman tersebut juga 

mempengaruhi perkembangan teknologi yang semakin canggih, 

perkembangan tersebut juga merambah pada perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi dan transportasi. 
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Materi yang dikaji dalam penelitian ini tentang “perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi” pada kelas IV semester 2 tahun 

pelajaran 2016/2017 yang terdapat pada SK 2. Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan  provinsi. KD 2.1 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi,dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

  


