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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi 

pembangunan bangsa. Dalam penyelenggaraannya yang dilakukan di sekolah 

yang melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, 

diwujudkan dengan adanya proses pembelajaran. Berlakunya Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) membawa implikasi perubahan khususnya terhadap 

proses pembelajaran dan sistem penilaian. Dalam proses pembelajaran guru 

dituntut untuk menerapkan metode pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta 

didik dan menggunakan berbagai media pembelajaran yang beragam yang 

mengarah pada pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL). Demikian 

pula penilaian harus mencangkup aspek kognitif, afektif dan psikomotor.  

Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang penting dalam sistem 

pendidikan, karena dengan melalui proses tersebut tujuan pendidikan dapat 

tercapai dalam bentuk perubahan perilaku peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat 

dalam kegiatan belajar mengajar adalah guru serta peserta didik yang berinteraksi 

edukatif antara satu dengan yang lain. Sebagaimana Mulyasa (2006: hal 255) 

memaparkan bahwa pembelajaran pada hakikatnya adalah “proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah 

yang lebih baik”. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran, baik itu faktor internal dari diri peserta didik itu 

sendiri, maupun faktor eksternal dari lingkungannya. 

Keberhasilan proses pembelajaran di kelas ditentukan oleh banyak faktor, 

diantarnya guru. Guru memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran dengan 

memilih model pembelajaran yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik 

dalam meningkatkan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik 

sebagai makhluk sosial yang kini hidup pada masa globalisasi.  
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Karakteristik masyarakat global ini ditandai dengan adanya keterampilan dasar 

yang harus dimiliki oleh individu dan masyarakatnya. Keterampilan tersebut 

misalnya kemampuan untuk mengelola hubungan sosial, mampu memecahkan 

masalah, mampu mengambil keputusan, berpikir kreatif, mampu bekerja sama, 

dan lain sebaginya. 

Menurut Sargent dalam Santosa (1992) yang ditulis ulang oleh Fendik 

Setyawan dalam websitenya (http://www.imadiklus.com/2012/07/teori-kerjasama-

dan-persaingan-kelompok.html diakses pada 12 Juni 2013) bahwa : 

Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana tujuan 

anggota kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota 

kelompok yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan, sehingga 

seseorang individu hanya dapat mencapai tujuan bila individu lain juga 

mencapai tujuan.” 

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Harsanto (2007: hal 19) bahwa : 

Keberadaan peserta didik sebagai makhluk sosial tidak dapat diingkari 

sehingga ia perlu mendapatkan kesempatan untuk belajar berinteraksi, 

bekerja sama dan hidup berdampingan bersama orang lain. Melalui 

interaksi antarindividu dalam sebuah kelompok itulah pemahaman dan 

pengalaman seseorang untuk hidup dengan orang lain ditanamkan dan 

dipelajari.” 

Dalam proses pembelajaran di kelas guru diharapkan mampu untuk 

mengembangkan minimal salah satu keterampilan dasar tersebut. Dalam hal ini 

peneliti memilih untuk mengembangkan salah satu keterampilan sosial dasar 

yakni kerja sama. Proses pembelajarannya harus mengedepankan arti pentingnya 

hubungan positif antar manusia dan terus memotivasi peserta didik agar terbiasa 

untuk terbuka dan menerima orang lain, memahami kemajemukan, serta toleransi 

terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup. Salah satu cara atau metode 

pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan bekerja sama yakni dengan 

menggunakan metode pembelajaran Jigsaw. 

Peneliti telah melakukan observasi langsung pada peserta didik kelas VIII-7 

di SMPN 9 Bandung. Situasi yang peneliti temukan di kelas selama pra penelitian 
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dapat digambarkan sebagai berikut : pertama, peserta didik ketika dibagi menjadi 

beberapa kelompok kecil ingin memilih sendiri anggota kelompoknya. Kedua , 

ketika anggota kelompok ditentukan oleh peneliti, peserta didik banyak 

melakukan protes tidak ingin satu kelompok dengan anggota kelompok yang 

sudah ditentukan. Ketiga , peserta didik yang sudah menerima dengan terpaksa 

anggota kelompoknya, ketika mengerjakan tugas kelompok yang diberikan 

kurang terlihat kekompakan dalam kelompok terebut. Mereka lebih fokus pada 

tugas masing-masing, ada yang hanya berleha-leha, mengobrol dengan anggota di 

luar kelompoknya. 

Peneliti mencoba beberapa model pembelajaran untuk melihat tingkat 

kemampuan bekerja sama peserta didik di kelas VIII-7 SMPN 9 Bandung. Setelah 

mencoba beberapa kali percobaan pembelajaran kelompok, peneliti melihat 

keterampilan bekerja sama pada siswa kelas VIII-7 yang tergolong rendah. Selain 

observasi langsung pada saat pemberian tugas kelompok, peneliti juga melihat 

perilaku peserta didik pada saat peserta didik tidak diberikan tugas kelompok. 

Peserta didik di kelas VIII-7 cenderung bergaul dengan kelompok yang 

dibentuknya sendiri. Ada yang hanya mengobrol dengan teman sebangku, ada 

yang mengobrol dengan empat orang saja, laki-laki dengan laki-laki saja tanpa 

bercanda dengan teman perempuan yang lain, begitu pun sebaliknya.  

Selain di dalam kelas, peneliti juga melihat kejadian serupa saat berada di 

luar jam pelajaran misalnya pada saat di kantin. Mereka pergi ke kantin, 

berbincang-bincang hanya dengan teman dekatnya saja seperti saat di dalam kelas. 

Saat peneliti berbincang-bincang dengan sebagian peserta didik di kantin, mereka 

cenderung tidak menyukai teman kubu lainnya. 

Dengan melihat permasalahan yang ada pada peserta didik tersebut peneliti 

ingin menumbuhkan keterampilan bekerja sama antar individu dalam kelompok-

kelompok belajar kecil di kelas dengan menggunakan model pembelajaran 

Jigsaw. Diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

mengorganisasi temannya, menjalin kerja sama dengan orang lain, 



 

 

4 

Millaty Anggana Puri, 2014 
Meningkatkan keterampilan bekerjasama dalam pembelajaran ips dengan menggunakan 
Metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw                                                                    
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 

memperhatikan dan mengajar orang lain, berkomunikasi dengan anggota 

kelompok dengan baik, memimpin kelompok, serta menjadi penengah dalam 

konflik yang terjadi dalam kelompoknya. 

Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada peserta didik kelas VIII-7, 

melainkan pada pengalaman pribadi peneliti pun ketika belajar pada tingkat 

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas teman-teman di kelas 

cenderung memilih rekan kelompoknya dengan teman bermainnya saja. Peneliti 

merasakan bahwa guru tidak peduli, membiarkan peserta didik menentukan 

kelompoknya sendiri saat ada tugas kelompok dan tidak memandang bahwa 

keterampilan bekerja sama sangat penting dan harus dimiliki setiap individu serta 

harus dilatih sejak dini.  

Begitu pun saat memasuki jenjang perkuliahan, beberapa dosen membagi 

kelompok hanya dengan menghitung dari posisi tempat duduk, tapi lebih banyak 

mahasiswa menentukannya sendiri. Sangat terasa oleh peneliti bagaimana rekan-

rekan lain hanya memilih dengan kelompoknya” saja, jika pun ada yang berbaur 

dengan teman yang lain itu dikarenakan mereka tidak memiliki tempat lagi di 

kelompoknya, dan berbaur dengan yang lain. Melihat dari pengalaman pribadi 

serta melihat permasalahan yang sama yang peneliti temui di lapangan, peneliti 

merasa bahwa pentingnya peserta didik memiliki keterampilan bekerja sama 

kurang diperhatikan oleh guru, seakan diabaikan dan bukan menjadi tujuan 

pendidikan di sekolah yang harus dimiliki. 

Maka dari itu peneliti dalam hal ini mengharapkan peserta didik mampu 

bekerja sama dan bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban setiap 

anggota kelompok. Tanpa pertanggungjawaban setiap anggota, bisa jadi hanya 

peserta didik yang paling cakap atau dominan yang akan mengerjakan semua 

pekerjaan atau tugas kelompok, sementara anggota yang lain diabaikan atau hanya 

“numpang nama”. “Penelitian dapat menyimpulkan bahwa peserta didik di dalam 

kelompok dapat bekerja sama membangun pemahaman lebih kuat dibandingkan 
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individu-individu yang bekerja sendirian. Hadjioannou” (Eggen dan Kauchak, 

2012 : 130). 

Oleh karena itu agar keterampilan bekerja sama peserta didik meningkat 

dibutuhkan penggunaan metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Peneliti 

memilih metode pembelajaran kooperatif. Dikarenakan peneliti beranggapan 

bahwa metode ini merupakan metode yang tepat untuk bisa mengembangkan 

keterampilan bekerja sama peserta didik.  

Bern dan Erickson (Komalasari, 2010 : hal 62) mengemukakan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir 

pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil dimana peserta didik 

bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam penelitian untuk mengambangkan tingkat kerja sama pada peserta 

didik kelas VIII-7 di SMPN 9 Bandung ini, peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  dengan tipe Jigsaw. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Slavin (Eggen dan Kauchak, 2012: hal 141) bahwa dalam menerapkan pelajaran 

menggunakan jigsaw melibatkan lima fase, yang digambarkan di dalam berikut : 
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Tabel 1.1 

Fase Pembelajaran dengan Model Jigsaw 

Fase Tujuan 

Fase 1 : Menunjuk Pakar 

Peserta didik diberikan komponen topik 

untuk dipelajari secara mendalam 

- Membuat kerangka kerja bagi 

kepingan-kepingan “Jigsaw” 

- Memberikan latihan negosiasi sosial 

Fase 2 : Mengumpulkan Informasi 

Pakar berupa peserta didik mempelajari 

di komponen topik mereka sedalam 

mungkin 

- Mengembangkan pemahaman sedalam 

mungkin terhadap komponen topik 

- Memberikan pengalaman 

mengumpulkan dan menyusun 

informasi 

- Membantu siswa menjadi mandiri 

Fase 3 : Rapat Ahli 

Pakar dari setiap komponen topik 

berkumpul dan menyiapkan presentasi 

yang akan mereka sajikan kepada 

kelompok mereka 

- Membandingkan dan menyusun 

informasi 

- Memperdalam pengetahuan tentang 

komponen spesifik suatu topik 

- Mengembangkan kepemimpinan dan 

keahlian keterampilan sosial 

Fase 4 : Instruksi Rekan 

Pakar mempresentasikan informasi 

tentang komponen topik mereka kepada 

teman kelompoknya 

- Mengembangkan pengetahuan latar 

belakang teman kelompok terkait 

dengan topik 

- Memberikan pengalaman melakukan 

presentasi dan berkomunikasi secara 

jernih 

Fase 5 : Review dan Penutup 

Topik direview dan diringkas 

- Mengenali ciri-ciri utama topik 

- Mengisi celah dalam pemahaman siswa 

(Sumber : Eggen dan Kouchaak, 2012) 
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Pada dasarnya menurut Komalasari (2010: 65) mengemukakan bahwa :  

Dengan model Jigsaw ini guru membagi satuan informasi yang besar 

menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Selanjutnya guru membagi 

peserta didik ke dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari empat 

atau lima orang anggota, dan setiap anggota bertanggung jawab terhadap 

penguasaan komponen atau sup topik yang ditugaskan guru dengan sebaik-

baiknya. 

Berdasarkan latar belakang diatas , maka peneliti mengangkat judul 

“Meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw”                                                                     

(penelitian tindakan kelas di kelas VIII-7 SMPN 9 Bandung). 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat peneliti identifikasi 

permasalahan yang ada di kelas VIII-7 SMP Negeri 9 Bandung yaitu: 

a. Rendahnya keterampilan peserta didik dalam bekerja sama. 

b. Rendahnya kesadaran peserta didik dalam menerima orang lain dalam suatu 

kelompok. 

c. Rendahnya kemampuan berkomunikasi antara anggota kelompok yang baru. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apa saja langkah-langkah dalam menyusun tahapan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw yang dapat meningkatkan keterampilan bekerja 

sama peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas VIII-7 SMP Negeri 9 

Bandung? 

2. Bagaimana menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam 

pembelajaran IPS yang dapat meningkatkan keterampilan bekerja sama 

peserta didik? 
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3. Bagaimana refleksi dari penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dalam pembelajaran IPS di kelas VIII-7? 

4. Bagaimana meningkatkan keterampilan bekerja sama peserta didik dalam 

pembelajaran IPS melalui metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Bertolak dari rumusan masalah di atas maka secara umum tujuan penelitian 

ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw  dalam pembelajaran IPS yang dapat meningkatkan 

keterampilan bekerja sama peserta didik di kelas VIII-7 SMP Negeri 9 Bandung. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Memperoleh gambaran mengenai kondisi awal pembelajaran IPS di kelas 

VIII-7 SMPN 9 Bandung. 

b. Memaparkan tahapan-tahapan yang peneliti akan lakukan dalam 

mengembangkan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  yang akan 

diterapkan pada pembelajaran IPS di kelas VIII-7 SMPN 9 Bandung. 

c. Menggambarkan penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  

yang akan diterapkan pada pembelajaran IPS di kelas VIII-7 SMPN 9 

Bandung. 

d. Memperoleh gambaran hasil keterampilan bekerja sama peserta didik 

setelah diterapkannya metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  dalam 

pembelajaran IPS di kelas VIII-7 SMPN 9 Bandung. 

e. Memaparkan hambatan-hambatan yang dialami peneliti selama 

dilaksanakannya penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  dalam 

pembelajaran IPS di kelas VIII-7 SMPN 9 Bandung untuk meningkatkan 

keterampilan bekerja sama peserta didik. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak 

yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dalam bidang pendidikan, 

khususnya pada satuan pendidikan SMP dalam mata pelajaran IPS. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan serta 

menambah keterampilan peneliti dalam menerapkan model pembelajaran 

serta menambah pengalaman dalam melaksanakan sebuah penelitian. 

b. Bagi guru, diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan 

untuk kajian tindak lanjut. 

c. Bagi peserta didik, diharapkan mampu meningkatkan keterampilan 

bekerja sama di kelas maupun di luar lingkungan kelas melalui perbaikan 

dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan metode pembelajaran 

kooperatif  tipe Jigsaw. 

d. Bagi sekolah, mampu meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran IPS 

di SMPN 9 Bandung. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Pemaparan dari hasil penelitian ini akan peneliti susun kedalam lima bab 

yang terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjabaran mengenai masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian. Adapun bagian-bagian dalam bab ini adalah latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian, lokasi dan objek penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II KAJIAN TEORI 

Bab ini memaparkan mengenai penjelasan dari konsep-konsep yang 

berhubungan dengan penelitian dari berbagai sumber. Meliputi pembahasan dari 
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judul penelitian berdasarkan rujukan dan teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitiannya. Dalam bab ini dipaparkan mengenai pendekatan 

penelitian, metode dan desain penelitian yang akan digunakan, menetapkan lokasi 

dan subjek penelitian, memilih teknik pengumpulan data yang akan digunakan, 

menyusun instrumen penelitian, dan melaksanakan pengolahan serta analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pemaparan hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah 

diperoleh selama penelitian dilaksanakan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil yang telah 

dilakukan dan saran-saran bagi pihak terkait dan bagi pengembangan penelitian 

selanjutnya. Kesimpulan menguraikan sintesis dan interpretasi dari hasil 

penelitian dan pembahasan. 

 


