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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mata pelajaran sejarah memiliki arti yang strategis dalam pembentukan watak dan

peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mata pelajaran sejarah

berusaha menanamkan pengetahuan mengenai proses perubahan dan

perkembangan masyarakat dari masa lampau hingga kini. Sehingga, diharapkan

dapat memberi penyadaran pada siswa terhadap adanya proses perubahan dan

perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan membangun kesadaran

sejarah dalam memahami, dan menjelaskan jati diri bangsa di masa lampau, masa

kini, dan masa depan di tengah-tengah perubahan dunia.

Berdasarkan hasil wawancara  dengan guru mata pelajaran Sejarah kelas X5

MAN 2 Tanjung Karang salah satu faktor rendahnya hasil belajar siswa

disebabkan proses berpikir dan berinteraksi dengan bahan ajar, dengan sesama

teman dan kegiatan pembelajaran sejarah masih kurang sehingga proses

pembelajaran sejarah berjalan monoton dan membosankan. Hal ini menimbulkan

kejenuhan dan meninggalkan kesan bahwa belajar sejarah itu sangat

membosankan. (Noverdayati S.Pd 10 Desember 2013)

Masalah ini harus segera diatasi karena berdampak kepada rendahnya hasil belajar

siswa. Oleh karena itu guru perlu menerapkan suatu model pembelajaran yang
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melibatkan siswa secara optimal. Salah satu model pembelajaran tersebut adalah

pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Menurut Slavin (2008)

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara

berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan kelompok-kelompok kecil yang

terdiri dari empat sampai lima orang untuk memahami konsep yang difasilitasi

oleh guru. Pembelajaran kooperatif dapat memberikan variasi dalam

pembelajaran sejarah dan memperbanyak kegiatan siswa bekerjasama dengan

teman dalam mengkaji materi, guru sebagai fasilitator atau tempat bertanya dan

menguatkan setiap pendapat-pendapat baru serta meluruskan suatu pemikiran

yang salah. Hal ini sesuai dengan pendapat Trianto (2011) pembelajaran

kooperatif sangat tepat digunakan untuk melatih keterampilan-keterampilan kerja

sama dan kolaborasi, dan juga keterampilan-keterampilan tanya jawab.

Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa keuntungan yaitu siswa

mempunyai tanggung jawab dan terlibat secara aktif dalam

pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi,

meningkatkan ingatan siswa, meningkatkan kepuasan siswa terhadap materi

pelajaran.  Salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang sesuai untuk diterapkan

pada mata pelajaran sejarah yaitu pembelajaran kooperaitif tipe jigsaw.

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ialah kegiatan belajar yang mengarahkan

siswa belajar secara maksimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman

kelompok. Selain itu proses belajar dalam kelompok akan membantu siswa

menemukan dan membangun secara langsung pemahaman mereka tentang materi

pelajaran yang tidak dapat di temukan pada metode kompensional. Hal ini senada

dengan pendapat Lie (2007) bahwa  “pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini
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merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok

kecil yang terdiri empat sampai enam orang secara heterogen dan siswa bekerja

sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri”.

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah salah satu tipe

pembelajaran kooperatif dimana pembelajaran melalui penggunaan kelompok

kecil. Siswa yang bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk

mencapai tujuan pembelajaran dan mendapatkan pengalaman belajar yang

maksimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Ditambah

lagi dengan penggunaan media visual diharapkan dapat membantu siswa dalam

peningkatan hasil belajar siswa. Media visual sendiri dapat membantu siswa

dalam pemahaman proses belajar. Akan tetapi model pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw ini masih tergolong sulit untuk diterapkan dikarenakan ketidaktelatenan

guru untuk mengikuti tiap langkah dalam pembelajaran tersebut.

Uraian latar belakang di atas membuat peneliti menganggap perlu melakukan

penelitian dengan judul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

Berbantuan Media Visual Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada Pelajaran

Sejarah Siswa Kelas X5 MAN 2 Tanjung Karang”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang

dapat diidentifikasikan pada penelitian ini adalah:

1. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Berbantuan Media Visual

untuk meningkatkan hasil belajar ranah kognitif pada mata pelajaran Sejarah.
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2. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Berbantuan Media Visual

untuk meningkatkan hasil belajar ranah afektif pada mata pelajaran Sejarah.

3. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Berbantuan Media Visual

untuk meningkatkan hasil belajar ranah psikomotor pada mata pelajaran

Sejarah.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi masalahnya pada:  “Penerapan model pembelajaran

koperatif tipe jigsaw berbantuan media visual untuk meingkatkan hasil belajar

kognitif”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka rumusan masalah pada penelitian ini

adalah: Apakah Terdapat Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa

Setelah Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Berbantuan Media

Visual pada mata pelajaran Sejarah Siswa Kelas X5 MAN 2 Tanjung Karang.

1.5. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw berbantuan media visual pada pelajaran sejarah.
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1.5.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti maupun pihak-

pihak yang membutuhkan.  Adapun kegunaan penelitian ini bagi:

1. Siswa dapat menemukan cara belajar yang baik sehingga siswa dapat

meningkatkan hasil belajar.

2. Siswa dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil belajar.

3. Guru dapat memanfaatkan media TIK untuk memunculkan aktivitas siswa.

4. Peneliti dapat menambah wawasan dalam rangka mengembangkan

kemampuan diri.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian :  MAN 2 Tanjung Karang

2. Subjek penelitian :  Guru dan Siswa Mata Pelajaran Sejarah kelas X5

MAN 2 Tanjung Karang

3. Tempat Penelitian :  MAN 2 Tanjung Karang

4. Waktu Penelitian :  Tahun 2014

5. Temporal :  Tahun Ajaran 2013/2014

6. Bidang Ilmu :  Pendidikan


