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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penentu tercapainya pembangunan 

nasional, dan tujuan pembangunan nasional merupakan tujuan dari tercapainya 

sistem pendidikan nasional. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional : 

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 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, bangsa dan negara”.  

 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar dan memegang peranan 

yang sangat srategis dan vital untuk menjamin kelangsungan hidup dalam 

bernegara dan berbangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (Pontoh, 2014: 

200). 

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai 

sumberdaya pembangunan dan menjadi titik utama dalam pembangunan. Oleh 

karena itu, harus selalu dilakukan pembaruan dalam pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas manusia yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran 

yang dilakukan di sekolah. Salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya 
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perbaikan terhadap proses pembelajaran yaitu ditentukan oleh guru. Guru harus 

menjadi pendidik profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. 

Guru dituntut untuk terus mengikuti perkembangan dalam dunia pembelajaran. 

Selain itu, guru juga perlu untuk memahami dan menguasai berbagai keterampilan 

yang dapat mendukung efektivitas dalam proses pembelajaran. Salah satu 

keterampilan yang harus dimiliki guru adalah keterampilan yang berhubungan 

dengan cara-cara penyampaian materi kepada peserta didik. Hal ini dapat 

menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Guru juga harus 

bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik, bahwa belajar adalah hal yang 

penting dan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap peserta didik.  

Belajar adalah suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan yang terjadi 

pada diri setiap orang sepanjang hidupnya, karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan saja 

dan dimana saja. Proses belajar tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja, 

melainkan didapat juga dari lingkungan yang ada disekitarnya. Salah satu ciri 

bahwa seseorang itu telah melakukan proses belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya 

perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan atau sikapnya. Belajar 

merupakan suatu proses perubahan perilaku yang berdasarkan pengalaman 

tertentu. Dalam proses belajar terjadi interaksi seseorang dengan lingkungannya 

yang dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain : peserta didik, guru, kepala 
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sekolah, penjaga perpustakaan, bahan atau materi pelajaran dan berbagai sumber 

belajar dan fasilitas yang ada disekolah.  

Hasil belajar memiliki kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan tolak ukur dalam 

menilai keberhasilan suatu proses pembelajaran. Dengan adanya hasil belajar 

maka guru dapat mengetahui tercapai atau tidaknya kompetensi yang telah 

ditetapkan. Hasil belajar peserta didik tidak akan memiliki kesamaan antara 

peserta didik yang satu dengan yang lainnya, karena daya tanggap dan daya serap 

yang dimiliki dari setiap peserta didik memiliki perbedaan. Keberhasilan dalam 

belajar yang biasanya ditunjukkan dengan nilai tinggi adalah harapan dari guru, 

peserta didik, orangtua, bahkan fihak sekolah, tetapi pada kenyataannya 

pencapaian hasil belajar siswa terkadang tidak sesuai dengan harapan. Banyak 

faktor yang menyebabkan tidak tercapainya hasil belajar yang yang diinginkan, 

diantaranya suasana kelas yang membosankan karena guru mengajar dengan 

monoton.  

Pelajaran Geografi seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang 

membosankan, sehingga peserta didik merasa kurang tertarik dalam belajar 

geografi. Untuk itu perlu adanya penerapan model yang sesuai untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satu model pembelajaran 

yangdapat digunakan untuk membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik 

adalah dengan model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw ini 

digunakan untuk mempermudah peserta didik untuk memahami materi 
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pembelajaran yang berbentuk narasi untuk meningkatkan pemahaman konsep 

peserta didik. Model pembelajaran jigsaw menuntut peserta didik untuk belajar 

secara berkelompok dan dapat meningkatkan sikap kemandirian dalam diri setiap 

siswa. Model ini memberikan banyak kesempatan pada peserta didik untuk 

mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, ditemukan fakta 

bahwa hasil belajar siswa di kelas XI IPS MAN 2 Ciamis tahun pelajaran 

2017/2018, 75% berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yang 

ditetapkan sebesar 75. Penerapan model pembelajaran ini diharapkan dapat 

membantu siswa untuk lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan 

guru.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Jenis dan Penanggulangan 

Bencana Alam di Kelas XI IPS MAN 2 Ciamis ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar 

siswa pada konsep jenis dan penanggulangan bencana alam di Kelas XI IPS 

MAN 2 Ciamis ? 
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2. Bagaimanakah hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran 

jigsaw pada konsep jenis dan penanggulangan bencana alam di Kelas XI IPS 

MAN 2 Ciamis ? 

 

C. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini perlu penjelasan operasional guna memudahkan 

pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, seperti halnya : 

1. Pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga 

orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang 

sesuai dengan kebutuhan. (Syah, 2010:10) 

2. Belajar merupakan proses penuh makna (meaningful learning), dalam arti 

mempertautkan informasi lama dengan informasi baru untuk memperoleh 

pengetahuan baru yang lain. (Pranowo, 2015:32). 

3. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang Pendidikan. 

(Syah, 2010 : 87) 

4. Mengajar adalah suatu proses yaitu mengatur, mengorganisasi lingkungan yang 

ada di sekitar siswa dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar juga 

membangkitkan minat dan aktivitas siswa untuk mempelajari sesuatu 

(Suparman, 2014:293). 

5. Model pembelajaran adalah upaya guru untuk membantu peserta didik mampu 

meraih hasil pembelajaran yang optimal. (Sudarman, 2015:152). 
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6. Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif yang didesain untuk 

meningkatkan rasa tanggungjawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan 

juga pembelajaran orang lain. (Kurniasih dan Sani, 2016:24) 

7. Hasil belajar adalah seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si 

subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan 

bahan yang sedang dipelajari. (Sardiman, 2004) 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar 

siswa pada konsep jenis dan penanggulangan bencana alam di Kelas XI IPS 

MAN 2 Ciamis 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran 

jigsaw pada konsep jenis dan penanggulangan bencana alam di Kelas XI IPS 

MAN 2 Ciamis. 

 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

Penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, terutama kajian  

mengenai penerapan model pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar siswa 

setelah mengalami proses belajar mengajar.  
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

1) Diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap hasil belajar siswa 

kelas XI IPS di MAN 2 Ciamis. 

2) Diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman yang maksimal 

mengenai materi jenis dan penanggulangan bencana alam dengan 

menggunakan model pembelajaran jigsaw. 

3) Diharapkan dalam pembelajaran siswa menjadi student centered atau 

siswa yang menjadi pusat dalam pembelajaran sehingga siswa lebih 

aktif dan kreatif. 

b. Bagi Guru 

1) Memberikan masukan kepada guru geografi khususnya dalam 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

2) Menambah wawasan bagi guru mengenai berbagai model 

pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan peserta didik.  

c. Bagi Sekolah  

Memberikan sumbangan pemikiran bagi sekolah dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan dapat menentukan strategi 

yang tepat dalam memilih model dan media pembelajaran yang menarik 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik 

bisa mencapai maksimal.   


