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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting guna membangun 

manusia yang berpengetahuan, bermoral, dan bermartabat. Menurut Nurhadi 

(2003:5), pendidikan merupakan investasi yang paling utama bagi setiap bangsa 

apalagi yang sedang berkembang dan yang sedang giat membangun negaranya.  

Selanjutnya Nurhadi mengemukakan bahwa keberhasilan tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi : 

 

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan akan tercapai bila didukung komponen-

komponen pilar pendidikan yang meliputi motivasi belajar siswa, materi 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. 

 

Bahasa Indonesia di sekolah merupakan salah satu mata pelajaran yang 

menjadi dasar kemampuan siswa berinteraksi dengan orang lain dan pemahaman 

dalam komunikasi formal. Didalamnya siswa dapat mempelajari berbagai 

keterampilan dalam berbahasa yang harus terus dibina untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran bahasa indonesia mulai dari tingkat paling sederhana yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Keterampilan berbahasa tidak dapat diperoleh melalui kegiatan 

menghafalkan, melainkan diperoleh dari latihan menggunakan bahasa secara 

kontinu, tetapi hal itu belum mencukupi untuk menjadikan seorang terampil 

berbahasa. Selain itu, siswa perlu dibawa ke pengalaman melakukan kegiatan 

berbahasa dalam konteks yang sesungguhnya. 
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Gejala yang terjadi di lapangan,  Guru selama ini lebih banyak memberi 

ceramah dan latihan mengerjakan soal-soal dengan cepat tanpa memahami konsep 

secara mendalam. Hal ini menyebabkan siswa kurang terlatih untuk 

mengembangkan daya nalarnya dalam memecahkan permasalahan dan 

mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata 

sehingga kemampuan membaca kritis siswa kurang dapat berkembang dengan 

baik. 

Selain itu, siswa dalam membaca intensif hanya sekedar membaca cepat 

tanpa adanya pemahaman mengenai materi yang telah dibaca secara tepat dan 

akurat. Sehingga siswa seringkali masih tidak mengetahui ide pokok dari suatu 

bacaan dan tidak bisa mengungkapkan buah pemikirannya terhadap isi suatu 

materi menggunkaan bahasa sendiri. Siswa cenderung menghapal bagian-bagian 

bacaan persis dengan yang ada pada naskah atau materi. Bahkan beberapa siswa 

tidak fokus terhadap bacaan yang ada atau pasif sehingga menyulitkan mereka 

untuk memahami isi suatu bacaan dengan tepat. 

Permasalahan yang timbul dilapangan adalah meskipun siswa 

mendapatkan nilai tinggi dalam sejumlah mata pelajaran, namun mereka tampak 

kurang mampu menerapkan perolehannya, baik berupa pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap kedalam situasi yang lain. 

Sedangkan pola pembelajaran yang dikembangkan di Indonesia dewasa 

ini, menuntut keaktifan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan juga 

menuntut kreatifitas siswa untuk mengolah data yang diberikan guru. Agar terjadi 

pengkontruksian pengetahuan secara bermakna, guru harus melatih siswa agar 

berpikir secara kritis dalam menganalisis ataupun dalam memecahkan suatu 

permasalahan. 

Dalam kurikulum berbasis kompetensi para guru dituntut untuk 

melibatkan siswa secara aktif atau sebagai subyek dalam pembelajaran. Strategi 

yang paling sering digunakan untuk mengaktifkan siswa adalah melibatkan siswa 

dalam diskusi dengan seluruh kelas. Tetapi strategi ini tidak terlalu efektif 

walaupun guru sudah berusaha dan mendorong siswa untuk berpartisipasi. 

Kebanyakan siswa terpaku menjadi penonton sementara arena kelas dikuasai oleh 
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segelintir orang. Kondisi seperti ini terjadi pada siswa kelas IV SD Negeri 1 

Karangwangi dimana banyak guru menyatakan keluhan bahwa mereka telah 

melaksanakan metode belajar kelompok atau diskusi kelas namun hasil dari 

kegiatan diskusi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak siswa yang 

tidak memanfaatkan belajar kelompok, beberapa dari mereka asik dengan 

mengobrol, tidak memperhatikan teman yang lain ataupun bergurau. Siswa pun 

mengeluh karena tidak bisa bekerjasama dengan efektif dalam kelompok. Siswa-

siswa yang rajin dan pandai merasa pembagian tugas dan penilaian yang kurang 

adil, sedangkan siswa yang kurang rajin dan pandai merasa minder bekerjasama 

dengan teman-temannya yang lebih mampu. 

Keadaan demikian sudah banyak terjadi di sekolah dasar dan tidak dapat 

dibiarkan begitu saja tanpa adanya solusi yang jelas. Maka, peneliti menetapkan 

untuk menerapkan model cooperative learning tipe jigsaw pada kegiatan 

pengajaran keterampilan membaca kritis siswa dalam bentuk penelitian 

kuantitatif-quasi. Karena dirasa pemilihan strategi ini dapat meningkatkan 

kemampuan membaca kritis siswa. Adapun alasan pemilihan strategi tersebut 

adalah model jigsaw merupakan salah satu unit dari model cooperative learning. 

Sifat belajar cooperative learning tidak sama dengan belajar kelompok atau 

belajar bekerja sama biasa. Dalam kerja kelompok pendidik biasanya membagi 

siswa dalam beberapa kelompok lalu memberikan tugas kelompok tanpa 

rancangan tertentu yang dapat membuat setiap siswa menjadi aktif. Akibatnya, 

siswa ada yang bekerja aktif tetapi ada juga yang pasif, ataupun bahkan ada yang 

tidak berkonsentrasi pada materi dalam kelompok. 

Dalam pembelajaran cooperative learning, setiap siswa dituntut untuk 

bekerja dalam kelompok melalui rancangan-rancangan tertentu yang sudah 

dipersiapkan oleh guru sehingga seluruh siswa harus bekerja aktif. Salah satu 

alasan penting mengapa pembelajaran kooperatif peneliti pilih bahwa para guru 

pada umumnya menggunakan model persaingan yang sering digunakan di dalam 

kelas, hal ini berdampak negatif bagi para siswa. Pada kenyataannya jika diatur 

dengan baik, persaingan di antara para pesaing yang sesuai dapat menjadi sarana 

yang efektif dan memotivasi siswa melakukan yang terbaik. 
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Langkah tersebut diambil karena dengan menggunakan model belajar 

kooperatif, siswa akan termotivasi untuk dapat mengungkapkan ide di dalam 

wadah kelompok. Dengan kata lain mereka memiliki tempat untuk curah pendapat 

dengan teman mereka, selain itu tujuan kooperatif menciptakan sebuah situasi 

dimana satu-satunya cara anggota kelompok bisa meraih tujuan pribadi mereka 

adalah jika kelompok mereka bisa sukses dapat mendorong mereka untuk 

melakukan usaha maksimal. Pada akhirnya, dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe jigsaw di dalam proses pembelajaran keterampilan 

membaca kritis, konsentrasi siswa menjadi lebih terfokus terhadap proses 

pembelajaran, motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran membaca intensif 

dapat lebih ditingkatkan, mendorong peningkatan kualitas proses pembelajaran 

keterampilan membaca kritis, serta kualitas hasil pembelajaran keterampilan 

membaca kritis semakin meningkat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada 

kajian tentang peningkatan keterampilan membaca kritis dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia dengan model cooperative learning tipe jigsaw. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah kemampuan membaca kritis siswa yang mendapat pembelajaran 

Bahasa Indonesia dengan model cooperative learning tipe jigsaw lebih baik 

daripada siswa yang mendapat pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

pendekatan konvensional? 

2. Bagaimana pencapaian kemampuan membaca kritis siswa yang mendapat 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan model cooperative learning tipe 

jigsaw dan konvensional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui apakah kemampuan membaca kritis siswa yang mendapat 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan model cooperative learning tipe 

jigsaw lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan pendekatan konvensional. 

2. Mengetahui pencapaian kemampuan membaca kritis siswa yang mendapat 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan model cooperative learning tipe 

jigsaw dan konvensional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah 

yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat dipakai untuk. 

a. Memperluas wawasan dalam khasanah keilmuan pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya pembelajaran keterampilan membaca kritis; 

b. Sebagai acuan pembelajaran keterampilan membaca kritis dengan 

model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 

(PAIKEM); 

c. Sebagai acuan pembelajaran keterampilan membaca kritis dengan 

penerapan model cooperative learning tipe jigsaw. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Memberikan kemudahan siswa dalam mengemukakan ide yang 

mereka punya dalam kelompok jigsaw; 

2) Meningkatnya keterampilan membaca kritis siswa; 

3) Menjadikan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga 

siswa termotivasi dan merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Bagi guru 

1) Meningkatnya kemampuan guru dalam mengatasi kendala 

pembelajaran keterampilan membaca kritis dan mengelola kelas; 
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2) Dapat mengembangkan pembelajaran keterampilan membaca kritis 

dengan penggunaan model pembelajaran yang inovatif. 

 

c. Bagi sekolah 

1) Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam upaya pengadaan inovasi 

pembelajaran bagi para guru lain dalam mengajarkan materi; 

2) Kualitas hasil pembelajaran meningkat. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori, dan belum menggunakan fakta (Sugiyono, 2012:64). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh penerapan model cooperative learning tipe jigsaw 

terhadap keterampilan membaca kritis siswa. 

Hi  : Terdapat pengaruh penerapan model cooperative learning tipe jigsaw 

terhadap keterampilan membaca kritis siswa. 


