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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang mendasar salah 

satu tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang baik berbudi pekerti 

luhur menurut cita-cita dan nilai-nilai masyarakat, serta untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, pasal 3 menyatakan 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 bertawa kepada 

Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” Dengan memperhatikan 

isi dari UU No. 20 tahun 2003 tersebut, peneliti berpendapat bahwa tugas seorang 

guru memang berat, sebab kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan 

pendidikan dari bangsa itu sendiri. 

Tugas seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada 

siswa tidaklah mudah guru harus memiliki berbagai kemampuan yang dapat 

menunjang tugasnya agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Salah satu kemampuan 

yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam meningkatkan kompetensi profesi 

ialah kemampuan mengembangkan model pembelajaran. 

Pengembangkan model pembelajaran harus dapat menyesuaikan antara 

model yang dipilihnya dengan kondisi siswa, materi pelajaran dan sarana yang 

ada, oleh karena itu guru harus menguasai beberapa jenis model pembelajaran 
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agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan tujuan yang ingin dicapai dapat 

terwujud. 

Tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran adalah adanya 

perubahan pada diri siswa, yaitu bertambahnya pengetahuan, sikap dan 

keterampilan siswa. Perubahan pengetahuan ini ditandai dengan pemahaman 

materi yang dikuasai siswa dan hasil belajar siswa yang dilakukannya. Mengukur 

seberapa jauh hasil belajar siswa, salah satunya dengan menggunakan tes. Hasil 

tes dapat memberikan laporan tentang proses dan kualitas pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Berdasarkan pengalaman penulis dilapangan khususnya dalam pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV di SDN 2 Hajimena model pembelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih 

didominasi dengan menggunakan metode ceramah sehingga aktivitas dan hasil 

belajar siswanya masih rendah. 

 

Tabel 1.1 : hasil ulangan siswa kelas IV SDN 2 Hajimena 

 

No  Kelas 

Interval 

Frekuensi   

1 30 – 39   5  

2 40 – 49 4 Nilai Tertinggi =  86 

3 50 – 59 6    Nilai Rata-rata = 54,9 

4 60 – 69 4 Nilai Terendah = 30  

5 70 – 79 4  

6 80 – 89 1  

 Jumlah  24   

Sumber : Data nilai kelas IV SDN 2 Hajimena 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas, data hasil ulangan siswa yang mendapat nilai 30 

sebanyak 3 orang, nilai 32 sebayak 1 orang, nilai 36 sebanyak 1 orang, nilai 42 

sebayak 2 orang, nilai 46 sebayak 2 orang, nilai 50 sebanyak 3 orang, nilai 52 

sebayak 1 orang, nilai 56 sebanyak 2 orang, nilai 60 sebanyak 2 orang, nilai 62 

sebanyak 1 orang, nilai 66 sebanyak 1 orang, nilai 70 sebanyak 2 orang niali 72 
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sebanyak 2 orang nilai 86 sebanyak 1 orang. Dari data tersebut dapat dikatakan 

siswa yang telah memenuhi nilai KKM 60 hanya 9 oarang sedangkan siswa yang 

belum tuntas atau belum mencapai nilai KKM sebanayak 15 orang. 

 

Tabel 1.2 Persentase Ketuntasan  

 

No Rentang Nilai Jumlah 

siswa 

Persentase Katagori KKM 

1 0 - 59 15 62,5% Belum 

Tuntas 

60 

2 60 - 100 9 37,5% Tuntas 60 

  24 100%   

Sumber : Data nilai kelas IV SDN 2 Hajimena 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai 

matapelajaran pendidikan Kewarganegaraan  sebagian siswa belum tuntas, karena 

dari jumlah seluruh siswa 24 orang yang termasuk katagori tuntas adalah 9 orang 

(37,5%) dan yang termasuk katagori belum tuntas adalah 15 orang (62,5%) 

dengan KKM = 60. Dari uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang 

aktivitas belajar dan hasil belajar pada matapelajran Pendidikan Kewarga 

Negaraan menggunakan model jigsaw. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat di identifikasi masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa kelas IV di SDN 2 Hajimena masih rendah. 

2. Model pembelajannya masih monoton  sehingga kurang menarik siswa 

untuk memahami materi yang diajarkan 

3. Guru kurang menguasai variasi model pembelajaran.  
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1.3. Rumusam Masalah dan Permasalahan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi tersebut di atas maka diajukan 

rumusan masalah sebagaiberikut “Rendahnya aktivitas belajar dan hasil belajar 

siswa pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV SDN 2 Hajimena 

kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan” 

Permasalahan Penelitian  

 

1. Apakah aktivitas belajar siswa pada pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan akan meningkat jika menggunakan model pembelajaran 

jigsaw di kelas IV SDN 2 Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan? 

 

2. Apakah hasil belajar siswa pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaran 

akan meningkat jika menggunakan model pembelajaran jigsaw di kelas IV 

SDN 2 Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? 

 

Adapun judul penelitian ini adalah “Peningkatan aktivitas belajar dan hasil 

belajar pada matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan Model 

Jigsaw di kelas IV SDN 2 Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun ajaran 2014/2015” 

 

1.4. Tujuan penelitian  

 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran jigsaw di kelas IV 

SDN 2 Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaran  menggunakan model pembelajaran jigsaw di kelas IV 

SDN 2 Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat bagi guru : 

a. Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengatasi masalah pada 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunkan model 

jigsaw. 

b. Dapat menambah wawasan guru terutama yang berbuhungan dengan 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

Manfaat bagi siswa : 

a. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan 

kewarganegaraan. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa terutama pada pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

Manfaat bagi sekolah : 

a. Dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di SDN 2 Hajimena. 

b.  Menjadikan sekolah sebagai pusat penelitian dalam perbaikan mutu pelajaran. 

 

 


