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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menulis adalah salah satu jenis kemampuan berbahasa yang harus 

dikuasai oleh siswa. Menurut  Nurjamal dkk (dalam Fa’iyah, 2016:156), 

menulis adalah sebuah kemampuan berbahasa berupa keterampilan dalam 

mengemukakan ide, perasaan, dan pemikiran kepada orang lain dalam bentuk 

tulisan. Pendapat lain mengatakan, menulis adalah keterampilan yang 

kompleks dibandingkan dengan yang lain. Ketika menulis, seseorang harus 

mempunyai keterampilan komunikasi tidak langsung, struktur bahasa, tata 

cara menulis, dan keterampilan mengekstrak gagasan berupa teks (Hasani, 

2016). 

Kesulitan siswa dalam menulis terlihat ketika siswa diminta untuk 

menulis karangan sederhana, karangan yaitu rangkaian kegiatan seseorang 

dalam menuangkan idenya melalui tulisan untuk dibaca dan dipahami orang 

lain, karangan yang baik mempunyai ciri-ciri yang memuat ketepatan tujuan 

menulis, faktor kejelasan karangan, kepadatan isi, pengembangan karangan, 

penggunaan bahasa, dan kekuatan karangan tersebut (Mustadi, 2014:253). 

Dalam menulis siswa sering mengeluh dan terlihat bingung dengan apa yang 

akan mereka  tulis, hal ini mengakibatkan menurunya keterampilan menulis 

siswa. 

Hal serupa tidak jauh berbeda di kelas IV MIN 1 Kota Bandung, 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada oktober 2017 ialah Siswa 
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kurang terampil dalam menulis karangan dengan baik dan benar, hal ini 

terbukti dengan nilai rata-rata siswa yang kurang dari nilai KKM yang telah 

ditetapkan yaitu nilai rata-rata yang diperoleh ialah 65 sedangkan nilai KKM 

yang ditetapkan yaitu 75. Siswa masih merasa kesulitan untuk menuangkan 

apa yang akan ditulis, mereka juga cenderung bingung untuk menulis dan 

siswa masih kurang memperhatikan komponen dalam keterampilan menulis, 

seperti ejaan, huruf kapital, tanda baca, dan keruntuatan kalimat. Guru 

mengajar hanya menggunakan komunikasi satu arah, dan tidak menjelaskan 

secara detail mengenai tata cara penulisan dalam sebuah karangan, sehingga 

siswa banyak yang mengarang tidak sesuai dengan aturan penulisan yang baik 

dan benar.  

Salah satu alternatif atau solusi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan adalah dengan penggunaan 

model jigsaw berbasisis literasi informasi. Literasi informasi memuat 

beberapa hal, yaitu meangumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 

mengomunikasikan informasi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan 

dengan kemampuan membaca dan menulis, yang dilakukan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran di kelas  (Subandiyah, 2015). Adapun yang 

berpendapat, literasi informasi ialah didasarkan pada akses terhadap informasi, 

karena dengan mempunyai akses informasi, maka dapat menggunakan 

keterampilan untuk mengevaluasi, mensintesis, dan menggunakan informasi 

dengan baik (Saunders.Colleg, 2017:57). Literasi informasi merupakan 

peranan yang penting dalam pembelajaran, karena dapat meningkatkan 
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kualitas pendidikan baik di lingkungan belajar maupun di lingkungan 

pendidikan (Solmaz, 2017:57).  

Model Jigsaw dikembangkan oleh Elliot Aronson, Model jigsaw 

digunakan dalam pembelajaran membaca, menulis, mendengarkan ataupun 

berbicara. Model ini mengorganisasi dari berbagai kegiatan yaitu kegiatan 

membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara. Model pembelajaran jigsaw 

dapat digunakan dalam beberapa mata pelajaran seperti Ilmu Pengetahuan 

Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Agama, dan Bahasa. Model 

jigsaw cocok untuk semua kelas/tingkatan (Murtiningsih, 2013:33). 

Jigsaw merupakan model pembelajaran yang digunakan dalam 

meningkatkan rasa tanggungjawab siswa terhadap pembelajarannya baik 

secara individu atau kelompok (Kurniasih, 2015:24). Model jigsaw yaitu 

proses pembelajaran yang dilakukan secara kelompok melalui komunikasi 

interaktif yang dipimpin oleh seorang pemimpin untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi dalam materi pelajaran (Rejeki, 2010:62). 

Pendapat lain mengatakan, jigsaw adalah model yang memiliki 

kesamaan dengan pertukaran dari kelompok ke kelompok dengan suatu 

perbedaan penting: setiap peserta didik mengajarkan sesuatu, hal ini 

merupakan alternatif menarik dan materi dapat dipelajari dengan singkat. 

Setiap peserta didik mempelajari sesuatu yang dikombinasikan dengan materi 

yang telah dipelajari oleh peserta didik lain (Astuti, 2013:71). 

Menurut Tran  Lewis (dalam Tran Van Dat, 2016:237) Pembelajaran 

jigsaw yaitu siswa saat proses pembelajaran berlangsung pertama-tama 
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menjadi "ahli" dalam sebagian kecil keseluruhan materi pembelajaran, dan 

kemudian mengajar siswa lain tentang bagian materi yang telah dipelajarinya. 

jigsaw, yang dikembangkan oleh Elliot Aronson, merupakan model 

kerja kelompok dalam belajar dan berpartisipasi saat kegiatan belajar 

kelompok. Ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

memungkinkan siswa berkelompok untuk mengambil bagian dalam satu aspek 

unit pembelajaran untuk menyelesaikan tugas atau kelas Proyek 

(Aydin.Biyikli, 2017). 

Maka Model jigsaw berbasis literasi informasi yaitu sebuah model 

pembelajaran dimana ketika proses pembelajaran siswa belajar secara 

kelompok dan siswa mencari sebuah informasi, setelah siswa mendapatkan 

informasi siswa mampu mengolah atas informasi yang didapat dan dapat 

mengkomunikasikannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Penerapan Model Jigsaw Berbasis 

Literasi Informasi untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan 

Siswa Kelas IV di MIN 1 Kota Bandung”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi 

rumusan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana keterampilan menulis karangan siswa sebelum penerapan 

model jigsaw berbasis literasi informasi di kelas IV MIN I Kota 

Bandung? 
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2. Bagaimana  penerapan model jigsaw berbasis literasi informasi dalam 

keterampilan menulis karangan di kelas IV MIN I Kota Bandung? 

3. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis karangan siswa setelah 

menggunakan model jigsaw berbasis literasi informasi di kelas IV MIN 

I Kota Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui keterampilan menulis  siswa sebelum penerapan 

model jigsaw berbasis literasi informasi di kelas IV MIN I Kota 

Bandung 

2. Untuk mengetahui penerapan model jigsaw berbasis literasi informasi 

dalam keterampilan menulis karangan di kelas IV MIN I Kota 

Bandung 

3. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis siswa dengan 

menggunakan model jigsaw berbasis literasi informasi di kelas IV 

MIN I Kota Bandung 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. 

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu kepada pendidikan dan wawasan bagi guru tentang 
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pembelajaran menggunakan model pembelajaran jigsaw berbasis 

literasi informasi dalam meningkatkan keterampilan menulis karangn. 

2. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, 

antara lain: 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. 

2) Meningkatkan keterampilan menulis siswa. 

b. Bagi guru 

1) Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran menjadi lebih baik. 

2) Sebagai alternatif pemilihan model pembelajaran yang efektif 

untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi peneliti 

1) Dapat meningkatkan pengetahuan dalam proses belajar 

mengajar. 

2) Dapat meningkatkan pengetahuan tentang Penelitian Tindakan 

Kelas. 

3) Peneliti mampu mendeteksi permasalahan yang ada dalam 

pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran, sekaligus 

mencari alternatif pemecahannya menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas. 
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d. Bagi Sekolah, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik 

pembelajaran di sekolah. 

E. Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu: 

1. Penelitian hanya dilakukan dikelas IV MIN 1 Kota Badung 

2. Penelitian hanya menggunakan model jigsaw berbasis literasi 

informasi 

3. Penelitian hanya dilakukan pada keterampilan menulis karangan 

F. Kerangka Pemikiran 

Keterampilan berbahasa terdiri atas empat keterampilan, yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, keempat keterampilan tersebut 

keterampilan menulislah yang dianggap paling sukar dan perlu mendapat 

perhatian lebih. Keterampilan menulis yaitu keterampilan yang mempunyai 

keterhubuungan, siswa tidak hanya menuangkan gagasan tetapi, siswa dituntut 

untuk menyampaikan konsep, perasaan, dan kemauan sehingga menjadi 

tulisan yang baik, untuk keterampilan menulis dibutuhkan waktu yang lama 

dan latihan intensif, karena keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari 

orang yang terpelajar (Ahsin, 2016:159). 

Kemampuan menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan 

(gagasan, perasaan, atau informasi) secara tertulis terhadap orang lain 

(Rukiati, 2014:71). Kemampuan menulis yaitu salah satu jenis kemampuan 

bahasa yang menghasilkan tulisan (Mawarni, 2015:2). Menurut Ermanto 
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(2013:26) berpendapat bahwa kemampuan menulis merupakan sebuah 

kemampuan berbahasa yang harus diajarkan kepada siswa. 

Menurut Koross et al., (dalam Florence Mokeira Okar, 2016:65) 

Menulis yaitu keterampilan penting dalam semua mata pelajaran di sekolah 

dan juga di dunia kerja. Banyak orang tua berpikir bahwa belajar menulis 

terutama ialah masalah tata bahasa. Sementara tata bahasa yaitu bagian 

penting dari penulisan, pengarangan penulisan membutuhkan banyak ilmu 

yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling sukar 

dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya. saat seorang pelajar 

menggunakan bahasa asing secara lisan, seorang penutur asli dapat memahami 

dan menerima lafal yang kurang sempurna atau ungkapan yang kurang 

dimengerti dalam tata bahasa. Tetapi bila pelajar menggunakan bahasa asing 

secara tulisan, penutur asli yang membacanya akan lebih sulit untuk menilai 

tulisan yang mempunya kesalahan ejaan atau tata bahasa. Meskipun makna 

yang disampaikan itu sudah cukup dan tulisannya pun rapi, tetapi suatu 

karangan tertulis dituntut harus baik dan benar (Izzan, 2010).  

Menurut Chen Jian-lin (dalam Du Yan-xia, 2017:37) mengatakan melek 

informasi memuat pada keterampilan yang sangat luas yang memungkinkan 

seseorang untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan, dan untuk mencari, 

mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif, dan kemudian 

memproses, mengurutkan, memperbaiki dan berinovasi informasi yang 

diperoleh, untuk mendapatkan pengetahuan baru. 
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Literasi informasi diartikan sebagai melek terhadap informasi. Literasi 

informasi yaitu keterampilan untuk mengakses dan mengevaluasi informasi 

secara efektif dan memecahkan sebuah masalah (Pattah, 2014:3). Literasi 

informasi adalah keterampilan untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan, 

dimana menemukannya, cara mengevaluasinya, menggunakannya, dan 

mengkomunikasikannya dengan baik (Mashuri, 2014:122).   

Model jigsaw adalah model pembelajaran yang digunakan untuk 

seseorang mengungkapkan pertanyaan atau berpendapat, dan model jigsaw 

pertama kali dikembangkan oleh Aronsos dkk (Rukiati, 2014:82). Model 

jigsaw merupakan model yang mengutamakan kerjasama antara siswa yang 

bertujuan untuk mencapai pembelajaran yang ditetapkan (Syarifuddin, 

2011:212). Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif dengan cara 

pembelajarannya dilakukan secara kelompok, dimana siswa dikelompokam 

secara heterogen (Trisianawati, 2016:53). 

Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif, dalam proses 

pembelajaranya siswa dikelompokan menjadi beberapa kelompok yaitu 

dengan secara heterogen dan kemampuan, siswa diberi materi baru dari materi 

sebelumnya (Trianto, 2009:74). Menurut Lucas (dalam Olukayode, 2014:47) 

mengemukakan bahwa Jigsaw adalah model yang membuat siswa untuk 

secara aktif berpartisipasi ketika proses pembelajaran.  

Berdasarkan yang telah dipaparkan, maka model jigsaw berbasis 

literasi informasi yaitu sebuah model yang bukan hanya pembelajaran secara 

kelompok tetapi model jigsaw berbasis literasi informasi yaitu ketika 
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berlangsungnya pembelajaran selain belajar secara kelompok, siswa juga 

mencari sebuah informasi dan setelah mendapatkan informasi, siswa mampu 

berpendapat atas informasi yang didapat dan dapat mengkomunikasikannya. 

Langkah-langkah pembelajaran jigsaw berbasis literai informasi yaitu 

(Usaid, 2015:70): 

1. Menetukan tema/topik dan subtema/subtopik-kelompok Besar  

2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok  

3. Memilih informasi yang relevan 

4. Mengolah Informasi-Kelompok besar 

5. Mengidentifikasi berbagai cara menyajikan informasi-kelompok besar 

6. Membuat karangan – individual 

Listya (dalam A’zijah, 2014:11) untuk mengukur keterampilan 

menulis siswa yaitu melalui beberapa hal, diantaranya: dari segi gagasan 

yang dikemukakan, organisasi isi, tata bahasa, pilihan struktur dan 

kosakata, serta ejaan dan tata tulis yang baik dan benar. Dengan 

menggunakan model jigsaw berbasis literasi informasi dalam keterampilan 

menulis karangan rendah, siswa kurang dapat memperhatikan aspek isi dan 

pengorganisasiannya, penggunaan kalimat, pilihan kata, ejaan, dan tanda 

baca akan meningkat. 

Dari uraian di atas secara sederhana kerangka pemikiran dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 Gambar 1.1 

                Bagan Kerangka Pemikiran 

G. Hipotesis 

Berdasarkan pemikiran, maka hipotesis tindakan dirumuskan untuk 

memberikan jawaban sementara dalam rumusan masalah. Adapun hipotesis 

tindakan tersebut yakni dengan menerapkan model jigsaw berbasis literasi 

informasi diduga dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan siswa. 

Keterampilan menulis karangan rendah, siswa 

kurang dapat memperhatikan aspek isi dan 

pengorganisasiannya, penggunaan kalimat, 

pilihan kata, ejaan, dan tanda baca 

Langkah-langkah pembelajaran model jigsaw 

berbasis literasi informasi yaitu (Usaid, 2015): 

1. Menetukan tema/topik dan 

subtema/subtopik-kelompok Besar  

2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok  

3. Memilih informasi yang relevan 

4. Mengolah Informasi-Kelompok besar 

5. Mengidentifikasi berbagai cara 

menyajikan informasi-kelompok besar 

6. Membuat karangan – individual 
 

Listya (dalam A’zijah, 2014:11) indikator 

keterampilan menulis karangan siswa yaitu:  

1. Dari segi gagasan yang dikemukakan 

2. Organisasi isi  

3. Tata bahasa  

4. Pilihan struktur dan kosakata  

5. Ejaan dan tata tulis yang baik dan benar 

Indikator 

Tindakan 

Kondisi Awal 

Keterampilan  menulis karangan yang rendah, 

siswa kurang dapat memperhatikan aspek isi 

dan pengorganisasiannya, penggunaan kalimat, 

pilihan kata, ejaan, dan tanda baca akan 

meningkat menjadi lebih baik. 

Kondisi Akhir 
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H. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) dengan judul 

Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dalam Pendekatan 

Saintifik untuk Meningkatkan Hasil belajar (Keterampilan Menulis) 

Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penelitian dengan model tersebut 

menunjukan terjadinya peningkatan keterampilan menulis dengan skor 

rata-rata siklus I 62,96 dan siklus II memperoleh skor 85,77 skor 

tesebut termasuk ke dalam golongan skor sangat tinggi.  

2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Murtiningsih (2013) dengan 

judul Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Melalui Model 

Jigsaw Mahasiswa S1 PGSD Yogyakarta yang menyatakan bahwa 

penelitian dengan menggunakan model tersebut dalam hal menulis 

setiap siklusnya mengalami peningkatan yaitu pada siklus I, 

mahasiswa yang memenuhi nilai KKM ada 43%,  masalah-masalah 

atau kesulitan yang masih dialami oleh para mahasiswa pada siklus I 

antara lain meliputi unsur kelengkapan, EYD, dan penggunaan kalimat 

efektif. nilai rata-rata meningkat dari 65 menjadi 68,2. Pada siklus II, 

mahasiswa yang memenuhi nilai KKM meningkat menjadi 73%, dan 

nilai rata-rata meningkat menjadi 72,1. pembelajaran dengan model 

jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif dan 

tepat, serta dapat memaksimalkan hasil belajar 

3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Murti (2015) dalam penelitian 

yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Narasi Melalui 
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Model Kooperatif Tipe Jigsaw pada Peserta Didik Kelas X SMA 

BOPKRI Banguntapan Bantul Tahun Ajaran 2015/2016 menyebutkan 

bahwa berdasarkan temuan penelitian penggunaan model kooperatif 

tipe jigsaw dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis 

narasi pada peserta didik kelas X SMA BOPKRI Banguntapan Bantul. 

Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya nilai siswa disetiap 

siklusnya. Pada praiklus 0%, lalu meningkat 13%. Peningkatan terjadi 

disiklus dua yaitu 81%. 

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat perbedaan penelitian yag 

dilaksanakan peneliti dengan ketiga penelitian yang relevan tersebut yaitu: 

1. Fokus penelitian yang relevan yaitu untuk meningkatkan hasil 

belajar (kemampuan menulis), keterampilan menulis paragraf, 

keterampilan menulis narasi, sedangkan penelitian yang 

dilakukan peneliti berfokus untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karangan. 

2. Model yang digunakan dari ketiga penelitian yang relevan salah 

satunya ada yang menggunakan model kooperatif tipe jigsaw 

dalam pendekatan saintifik, dan ada yang hanya menggunakan 

model jigsaw, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu 

model jigsaw berbasis literasi informasi.  

3. Fokus penelitian yang relevan menjadikan salah satunya objek 

penelitanya ialah pada siswa SMA, sedangkan objek yang akan 

diteliti oleh peneliti yaitu siswa kelas IV. 


