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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi seluruh umat manusia, 

karena hakikat pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup 

sumber daya manusia yang pada akhirnya akan turut menentukan kemajuan 

bangsa. Sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan Nasional menyatakan “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk 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 dan negara” 

Siswa menjadi subyek yang semakin berperan menampilkan keunggulan 

dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri, dan profesional dibidangnya masing-

masing. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi dan turut serta dalam persaingan 

di era globalisasi. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus dilakukan 

secara berkelanjutan dan inovatif. Dengan tercapainya pendidikan nasional, 

diharapkan anak mampu mengaplikasikan segala pengetahuan yang didapatnya 

selama dibangku sekolah. 

Kurikulum di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan 

yang terbaru yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dilaksanakan sejak tahun 

2013 secara bertahap dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Kurikulum 2013 

merupakan pembelajaran yang menggunakan tematik integratif yaitu 

pembelajaran yang mengaitkan beberapa muatan pelajaran menjadi satu tema. 

Menurut Surtirjo dan Mamik (2005) pendekatan tematik adalah suatu usaha untuk 

mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap pembelajaran, serta 

pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dalam hal ini Bahasa 

Indonesia dan IPA menjadi satu tema yang berkaitan menunjukan materi yang 

akan diterima oleh siswa. Kedua muatan tersebut memiliki karakteristik yang 

berbeda akan tetapi kedua muatan tersebut dijadikan satu kesatuan dalam tema 

tersebut. Banyak siswa yang kesulitan memahami kedua materi tersebut karena
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kurangnya sikap tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru. 

Ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang sistematis dan disusun 

dengan menghubungkan gejala-gejala alam yang bersifat kebendaan dan 

didasarkan pada hasil pengamatan dan induksi. Ilmu pengetahuan alam 

merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, 

konsep, prinsip dan hukum yang teruji kebenaranya dan melalui suatu rangkaian 

kegiatan dalam metode ilmiah. Hal yang membedakan antara metode ilmiah 

dalam IPA dengan ilmu lainya adalah cakupan dan proses perolehanya. Mulyasa 

menyebutkan bahwa, “Ilmu Pengetahuan Alam berhubungan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan berupa fakta-fakta, konsep-konsep maupun prinsip-prinsip saja tetapi 

juga merupakan suatu proses.  

Pemahaman konsep adalah kemampuan seseorang untuk mengerti apa 

yang diajarkan, menangkap makna apa yang dipelajari, dan memanfaatkan  isi 

bacaan  yang  dipelajari, serta memecahkan masalah yang berhubungan dengan 

materi yang dipelajari. Dalam memahami konsep ilmu pengetahuan alam 

diperlukan kemampuan generalisasi serta abstraksi yang cukup tinggi, sedangkan 

saat ini penguasaan peserta didik terhadap materi IPA masih lemah, artinya dalam 

mempelajari tentang materi gaya peserta didik harus memahami materi gaya 

dengan menggunakan benda secara konkret terlebih dahulu agar dapat 

menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut 

didunia nyata. 

Pemahaman konsep sangatlah diperlukan, namun di SD 3 Megawon 

sangatlah kurang dalam mengikuti pembelajaran. Ini dibuktikan pada saat 

observasi ke SD saat pembelajaran didalam kelas. Dalam pembelajaran IPA, 

kurang tahunya siswa dalam memahami materi membuat siswa hanya diam dan 

hanya mendengarkan guru saja karena guru tidak menggunakan media saat 

pembelajaran. Konsep-konsep yang bersifat abstrak akan sulit dimengerti oleh 

siswa saat guru hanya ceramah tanpa menggunakan media. Saat guru selesai 

menjelaskan materi, siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 
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guru. Masalahnya guru hanya menekankan penyampaian informasi dalam bentuk 

ceramah, sehingga siswa pasif, hanya mendengarkan guru. Pembuatan media 

sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi hanya tidak ada kemauan 

dari guru untuk membuatnya, dan media yang digunakan juga harus sesuai dengan 

materi yang diajarkan, sehingga menimbulkan masalah bagi siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan. 

Penggunaan media benda konkret sangat membantu dalam proses 

pembelajaran dan membawa dampak yang sangat bagus terhadap pola 

pembelajaran ditingkat sekolah dasar. Menurut Sudjana (2013) penggunaan media 

konkret (media nyata) didalam proses belajar mengajar terutama bertujuan untuk 

memperkenalkan suatu unit pelajaran tertentu, proses kerja suatu objek studi 

tertentu atau bagian-bagian serta aspek-aspek lain yang diperlukan. Jadi media 

benda konkret adalah media pembelajaran yang berasal dari benda-benda nyata 

yang banyak dikenal oleh siswa dan mudah didapatkan. Suatu tindakan dalam 

proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media konkret bisae 

membuat siswa lebih aktif dan bisa memahami konsep yang diajarkan. 

Penggunaan media konkret ini sangat membantu siswa dalam memahami materi 

saat pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan pembelajaran yang ada maka di lakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model inovatif yang diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas dan pemahaman konsep pembelajaran yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Salah satu model 

pembelajaran inovatif adalah melalui penerapan model Cooperatif Jigsaw dengan 

media konkret. Alasan peneliti yaitu melalui penerapan model jigsaw, siswa akan 

berlatih bekerja sama dan menumbuhkan sikap gotong-royong, serta 

meningkatkan tanggung jawab siswa terhadap tugasnya. Siswa secara mandiri 

dituntut memiliki sikap saling kebergantungan positif (saling memberi tahu) 

terhadap teman sekelompoknya sehingga siswa akan lebih memahami materi 

secara menyeluruh. Kemudian penggunaan konkret membuat siswa dapat 

menerjemahkan konsep secara nyata/abstrak mengenai materi gaya menjadi 

realistis serta akan menumbuhkan minat siswa dalam memperhatikan materi gaya. 
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Abdul Majid (2013: 174) mengatakan pembelajaran dengan menggunakan 

model jigsaw siswa  dikelompokan secara heterogen dengan jumlah anggota 3 

sampai 6 orang tiap kelompoknya. Materi pembelajaran diberikan kepada siswa 

dalam bentuk teks yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab. Setiap 

anggota kelompok membaca subbab yang ditugaskan dan bertanggung jawab 

untuk mempelajari bagian yang diberikan itu yang selanjutnya akan didiskusikan 

dalam kelompok ahli. Setiap siswa diharuskan untuk menguasai tugas yang 

diperolehnya, sehingga tidak ada siswa yang pasif semua saling bekerjasama dan 

aktif dalam proses pembelajaran. 

Metode jigsaw ini juga dapat diterapkan untuk materi-materi yang 

berhubungan dengan ketrampilan membaca, menulis, mendengarkan, ataupun 

berbicara. Dalam jigsaw, guru harus memahami kemampuan dan pengalaman 

siswa dan membantu siswa memahami konsep dan mengaktifkan skema ini agar 

materi pelajaran agar menjadi lebih bermakna. Guru juga memberi banyak 

kesempatan pada siswa untuk mengolah informasi dan meningkatkan pemahaman 

konsep. 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria yang paling rendah 

yang menyatakan siswa mencapai ketuntasan. Siswa yang mengalami  kesulitan 

untuk menerima materi pembelajaran, akan sulit juga mencapai nilai diatas KKM. 

KKM mata pelajaran IPA untuk kelas IV SD 3 Megawon Kudus adalah 75. 

Dengan KKM tersebut, banyak siswa mendapat nilai ulangan dibawah KKM. 

Kondisi awal prestasi siswa kelas IV yang ditunjukan nilai harian pada 

pembelajaran IPA, dari 14 siswa hanya 8 siswa yang nilainya berada diatas 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). Data hasil belajar siswa menunjukan 60% (8 

dari 14 siswa) tidak tuntas belajar dan 40% (6  dari 14 siswa) tuntas dengan nilai 

terendah 40 dan nilai tertinggi 85. Jadi, (ketuntasan klasikal yang diperoleh 

sebesar 40%). 

Siswa yang beranggapan bahwa pelajaran IPA adalah salah satu pelajaran 

yang sulit atau sukar untuk dipahami. Hal ini, memungkinkan bahwa pemanfaatan 

media pembelajaran sangat diperlukan untuk mengatasi rasa bosan dan jenuh  

ketika proses pembelajaran berlangsung. Sesuai dengan permasalahan diatas, 
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maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya dengan menggunakan 

media pembelajaran secara konkret yang tepat khususnya pada materi gaya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan ini lebih lanjut dengan judul “Peningkatan Pemahaman Konsep IPA 

Dan Bahasa Indonesia Menggunakan Model Cooperatif Jigsaw Berbantuan Media 

Konkret Kelas IV Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku di SD 3 Megawon Kudus” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan mengajar guru kelas IV SD 3 

Megawon dalam mengelola pembelajaran tema 8 muatan IPA dan Bahasa 

Indonesia dengan diterapkan model Cooperatif Jigsaw Berbantuan Media 

Konkret ? 

2. Bagaimana penerapan model Cooperatif Jigsaw berbantuan media konkret  

dalam meningkatkan pemahaman konsep pada muatan IPA dan Bahasa 

Indonesia siswa kelas IV SD 3 Megawon ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru kelas IV SD 3 

Megawon Kudus dalam mengelola pembelajaran tema 8 muatan IPA dan 

Bahasa Indonesia dengan diterapkanya model Cooperatif Jigsaw berbantuan 

media konkret. 

2. Mendeskripsikan penerapan model Cooperatif Jigsaw berbantuan media 

konkret dalam meningkatkan pemahaman konsep pada muatan IPA dan Bahasa 

Indonesia siswa kelas IV SD 3 Megawon Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis : Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca dan 

guru dalam meningkatkan Pemahaman konsep belajar peserta didik.  
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2. Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

a. Bagi peneliti : hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai tambahan 

wawasan ilmu Pengetahuan Alam dan sebagai 

pengalaman dalam membuat suatu karya ilmiah.  

b. Bagi guru      : hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi 

tambahan ba 

gi guru untuk meningkatkan pemahaman konsep belajar siswa didalam 

kelas  

c. Bagi Siswa    : segala bentuk variasi mengajar guru diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman konsep dalam belajar dan 

menerima pelajaran di sekolah agar tidak merasa 

jenuh dan bosan. 

 


