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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi  pada era  globalisasi 

saat  ini maju dengan  pesat. Proses keterhubungan seluruh dunia cepat dan 

berdampak luar biasa, tidak dapat dibendung yang mempunyai daya 

mengubah sangat  kuat. Kompleksitas permasalahan yang muncul yang harus 

dihadapi masyarakat menuntut adanya sumber daya manusia yang 

handal,lebih-lebih dalam menghadapi era globalisasi. Kemajuan  di bidang  

elektronika misalnya televisi  berpengaruh  besar  terhadap  kehidupan  anak-

anak  dan hampir  setiap rumah  mempunyai  pesawat televisi.  Pada saat ini  

sudah lebih  dari sepuluh stasiun  pemancar  televisi,  masing-masing  telah 

mempersiapkan  program acara yang sangat  menarik.  Anak-anak  terbuai  

oleh  sajian televisi yang memang menghibur dan menyenangkan. Akibatnya, 

anak-anak lebih senang  menonton  televisi  daripada untuk mengerjakan  

Pekerjaan Rumah (PR) atau belajar untuk menghadapi ulangan. Situasi 

seperti itu,  menuntut para guru  untuk  bekerja lebih keras lagi. Guru  harus 

mencari  kiat-kiat atau jurus-jurus  baru dan strategi  yang tepat,  agar proses  

pembelajaran  lebih menarik  dan berhasil.   

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomer 22 tahun 1999 yang 

diperbaharui UU No.32 tahun 2004 Departemen Pendidikan Nasional 

meresponnya dengan langkah-langkah di antaranya perubahan kurikulum 

nasional. Kurikulum nasional dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar 
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yang meliputi standart kompetensi peserta didik dan standart materi pelajaran 

(Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001; xxxviii). Perkembangan zaman 

menghasilkan berbagai bentuk perubahan. Begitu pentingnya pendidikan 

dalam kehidupan suatu bangsa menuntut adanya inovasi. Tidak akan ada 

kemajuan pendidikan inovasi. Pembaharuan pendidikan yang membawa 

kearah kesuksesan memerlukan inovasi. (Fullan dan Stiegelbauer dalam 

Sutarno, 2003: 5). Dengan kata lain guru harus aktif, banyak ide dan kritis 

terhadap situasi yang ada, terlebih lagi dengan mulai diterapkannya 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran sebenarnya 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

(Williem Glasser dalam Supaat, 2002:68) Williem Glasser menjelaskan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan dimulai dengan lima kebutuhan 

dasar manusia, yaitu: love, power, fun, freedom and survival.(cinta kasih, 

kekuasaan, kebahagiaan, kebebasan, dan kelangsungan hidup). Berangkat 

dari kebutuhantersebut Glasser mengartikan kualitas sebagai: anything we 

experience that is consistenly satisfying to one or more of these basic needs. 

(sesuatu yang menjadi pengalaman kita adalah satu atau lebih kebutuhan 

dasar yang tetap menyenangkan). Bertitik dari pengertian tersebut dalam 

konteks pendidikan harus menekankan pada salah satu atau lebih kebutuhan 

dasar, terutama  dalam penggunaan metode dan pendekatan atau strategi 

pembelajaran, sebab masih sering terlihat belum sesuai dengan tuntutan 

pencapaian tujuan pendidikan. Pemerintah pun berupaya untuk meningkatkan  
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kualitas para siswa  sekolah dasar, khususnya  dalam mata pelajaran  Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat 

materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran 

IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia 

yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai.  

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan 

berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap 

saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata 

pelajaran IPS disusun secara sistematis,  komprehensif, dan terpadu dalam 

proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan 

di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan 

memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu 

yang berkaitan. 

Pemilihan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

kurikulum dan potensi siswa merupakan kemampuan dan keterampilan dasar 

yang harus dimiliki oleh seorang guru.  Hal ini didasari oleh asumsi bahwa 
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ketepatan guru dalam memilih model dan metode pembelajaran akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan dan hasil belajar siswa, karena model dan 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap 

kualitas proses belajar yang dilakukannya. Berbagai model pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) masih banyak menggunakan metode 

pembelajaran konvensional, seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, 

pemberian tugas, dan sebagainya. Penggunaan metode-metode tersebut masih 

sering berdiri sendiri, dan ternyata hasilnya masih kurang memuaskan. Siswa 

masih diarahkan menjadi siswa yang cerdas dan terampil. Sikap dan 

emosionalnya masih belum dapat terwujud dalam hasil akhir pembelajaran. 

Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan 

belajar mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk 

mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, 

yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan 

tidak peduli pada yang lain. Model pembelajaran ini telah terbukti dapat 

dipergunakan dalam berbagai mata pelajaran dan berbagai usia. 

Ada banyak alasan mengapa pembelajaran kooperatif tersebut mampu 

memasuki mainstream (kelaziman) praktek pendidikan. Selain bukti bukti 

nyata tentang keberhasilan pendekatan ini, pada masa sekarang masyarakat 

pendidikan semakin menyadari pentingnya para siswa berpikir, memecahkan 

masalah, serta menggabungkan kemampuan dan keahlian. Walaupun 

memang pendekatan ini akan berjalan baik di kelas yang kemampuannya 
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merata, namun sebenarnya kelas dengan kemampuan siswa yang bervariasi 

lebih membutuhkan pendekatan ini. Karena dengan mencampurkan para 

siswa dengan kemampuan yang beragam tersebut, maka siswa yang kurang 

akan sangat terbantu dan termotivasi siswa yang lebih. Demikian juga siswa 

yang lebih akan semakin terasah pemahamannya. 

Kualitas dalam pendidikan bukanlah berdiri sendiri, tetapi lebih 

menunjuk pada hasil suatu proses. Hanya dengan proses yang baik dan 

berkualitas akan dihasilkan produk yang baik pula. Pendidikan adalah suatu 

sistem, karena memiliki ciri-ciri sebagai sistem yakni memiliki tujuan, 

terdapat sejumlah komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

dan mempunyai fungsi masing-masing, sebagaimana definisi sistem adalah 

sebagai berikut :   

Sistem adalah suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen-

komponen di mana tiap komponen itu mempunyai fungsi khusus dan di 

antara mereka terdapat saling hubungan, interaksi dan interdependensi yang 

secara bersama-sama menuju kepada tercapainya tujuan bersama. 

(Soenarwan, 1991: 7). 

Sebagai suatu sistem maka proses pendidikan tidak bisa lepas dari tiga 

unsur pendidikan yaitu: input, proses dan output. Penelitian ini akan 

berupaya mengungkapkan bagaimana wujud pelaksanaan dan sistem 

penilaian model pembelajaran cooperative learning dalam proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di  SD Gugus Ra Kartini Uptd 

Pendidikan Kecamatan Gunungpati Semarang kondisi proses belajar 
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mengajar IPS masih diwarnai oleh penekanan pada aspek pengetahuan.  

Masih sedikit yang mengacu pada keterlibatan siswa dalam proses belajar itu 

sendiri.  Pembelajaran IPS hanya menekankan pada aspek kongitif semata, 

kurang melibatkan siswa sehingga siswa kurang mandiri dalam belajar, 

bahkan cenderung pasif. 

Upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar dalam pendidikan 

IPS khususnya kelas V SD Gugus Ra Kartini UPTD Pendidikan Kecamatan 

Gunungpati  Semarang sebagian SD telah menerapkan model kooperatif 

(cooperative learning), namun sebagian SD masih menerapkan model 

konvensional. Model kooperatif menekankan pada pemberian kesempatan 

belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif kepada siswa untuk 

memperoleh serta mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan 

keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat.  

Dengan model pembelajaran kooperatif siswa bukan hanya belajar dan 

menerima apa yang disajikan oleh guru dalam pembelajaran, melainkan dapat 

belajar dari siswa lainnya serta mempunyai kesempatan untuk 

membelajarkan siswa yang lain.  Di samping itu, kemampuan siswa untuk 

belajar mandiri dapat lebih ditingkatkan.  

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan mengkaji 

perbedaan pengaruh penggunaan metode jigsaw dan konvensional terhadap 

prestasi belajar IPS ditinjau dari motivasi berprestasi pada siswa kelas 5 SD 

gugus RA Kartini UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati  Semarang. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara pembelajaran dengan model 

jigsaw dan pembelajaran menggunakan model problem solving terhadap 

prestasi belajar siswa mata pelajaran IPS kelas V di SD gugus RA Kartini 

UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati  Semarang? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara motivasi belajar tinggi dan 

motivasi belajar rendah terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran IPS 

kelas V SD gugus RA Kartini UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati  

Semarang? 

3. Apakah terdapat interaksi pengaruh antara pembelajaran model 

pembelajaran dan motivasi belajar terhadap terhadap prestasi belajar 

siswa mata pelajaran IPS di SD gugus RA Kartini UPTD Pendidikan 

Kecamatan Gunungpati  Semarang? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara pembelajaran dengan 

model jigsaw dan pembelajaran menggunakan model problem solving 

terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran IPS kelas V di SD gugus 

RA Kartini UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati  Semarang 

2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh motivasi belajar tinggi dan 

motivasi belajar rendah terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran IPS 
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kelas V SD gugus RA Kartini UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati  

Semarang. 

3. Untuk mengetahui interaksi pengaruh pembelajaran model pembelajaran 

dan motivasi belajar terhadap terhadap prestasi belajar siswa mata 

pelajaran IPS di SD gugus RA Kartini UPTD Pendidikan Kecamatan 

Gunungpati  Semarang. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat  sebagai masukan 

bagi guru di SD gugus RA Kartini UPTD Pendidikan Kecamatan 

Gunungpati  Semarang dalam rangka meningkatkan kompetensi dasar 

IPS dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif. Disamping 

itu model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik IPS. 

b. Bagi Siswa 

Merasa mendapat perlakuan pembelajaran secara tepat dan 

bermakna sehingga dapat belajar dengan aktif, kreatif dan 

menyenangkan yang akhirnya mampu meningkatkan kualitas 

belajarnya. 
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2. Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning), dan sebagai bahan acuan bagi peneliti 

yang lain tentang pengaruh penggunaan metode pembelajaran kooperatif 

terhadap pencapaian kompetensi dasar IPS di SD gugus RA Kartini 

UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati  Semarang 
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