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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam Undang-

undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk 

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 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

 

Guna mewujudkan tujuan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional tersebut di atas, diperlukan suatu pembelajaran bagi 

siswa dan guru yang mengacu pada kurikulum. Adapun kurikulum yang 

berlaku saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

ketentuan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1 yang 

mengatur tentang  KTSP memuat 10 mata pelajaran yang harus diajarkan di 

sekolah dasar, salah satunya yaitu Matematika. 
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Matematika adalah suatu cara manusia berpikir, karena kebenaran dan 

keabsahan dalam matematika disajikan sesuai dengan bagaimana pola 

berpikir manusia. Hal ini terlihat dari kekhasan/kekhususan matematika itu 

sendiri. Untuk itu mengapa matematika diajarkan di sekolah, alasan 

utamanya adalah untuk umat manusia, dengan belajar matematika manusia 

dapat menyelesaikan masalah di masyarakat, selain itu matematika dapat 

membantu bidang studi lain, dengan mempelajari giometri siswa dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir logik, Ruseffendi (1995: 92-94).  

 

Mengingat begitu penting pelajaran matematika sebagai salah satu pelajaran 

yang eksak, juga begitu berguna untuk kehidupan di masyarakat agar 

manusia bisa berhitung, mengukur panjang, mengukur luas dan lain 

sebagainya, maka guru harus  bisa membuat matapejaran matematika yang 

membosankan dan menakutkan bisa disukai oleh para siswa. Guru harus bisa 

menciptakan inovasi dalam pembelajaran guna menumbuhkan aktivitas anak 

pada mata pelajaran matematika. 

 

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan terhadap siswa SDN 2 Sumur Putri 

tahun 2012 nampak bahwa aktivitas belajar siswa masih rendah hal ini 

terlihat dari kegiatan jika ditanya tidak mau menjawab, diberi kesempatan 

bertanya diam saja, jika diberi tugas tidak dikerjakan, jika dikerjakan mereka 

hanya menyontek milik teman. Jika hal itu dibiarkan akan berdampak pada 

hasil belajar mereka. Hal ini terlihat dari 25 orang siswa yang ada hanya 24 

persen yang mendapat nilai di atas KKM selebihnya jauh berada di bawah 

KKM. 
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Berdasarkan analisis sementara kondisi tersebut disebkan oleh beberapa 

faktor yakni: pertama cara mengajar yang tidak menarik, guru hanya 

mengajar dengan menggunakan metode ceramah siswa hanya mendengarkan 

saja dan siswa kurang dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Kedua guru dalam mengajar yang bersifat teacher centered (berpusat pada 

guru), sehingga siswa merasa bosan, guru juga belum menggunakan model 

pembelajara yang menarik perhatian adan meningkatkan aktivitas siswa. 

 

Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan model pembelajaran 

yang bisa mengaktifkan siswa, salah satu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw merupakan salah satu sarana guna menunjang perbaikan proses 

pembelajaran di kelas 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis melaksanakan penelitian tindakan kelas 

dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Pembelajaran Matematika 

Kelas IV SD Negeri 2 Sumur Putri Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Matematika di kelas IV SD 

Negeri 2 Sumur Putri masih rendah 
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2. Hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika di kelas IV SD Negeri 

2 Sumur Putri masih rendah. 

3. Belum digunakannya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam 

pembelajaran Matematika di kelas IV SD Negeri 2 Sumur Putri. 

4. Pembelajaran di kelas IV SD Negeri 2 Sumur Putri  masih bersifat teacher 

center (berpusat pada guru). 

5. Penggunaan waktu penyajian materi Matematika yang kurang efisien.. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini perlu 

dirumuskan permasalahan yang akan diteliti antara lain sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada 

pembelajaran Matematika di kelas IV SD Negeri 2 Sumur Putri dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa? 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada 

pembelajaran Matematika di kelas IV SD Negeri 2 Sumur Putri dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Matematika di 

kelas IV SD Negeri 2 Sumur Putri dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 
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2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika di 

kelas IV SD Negeri 2 Sumur Putri dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas IV SD Negeri 2 

Sumur Putri 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV SD Negeri 2 sumur 

Putri 

2. Guru 

Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan guru mengenai penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, serta mengembangkan 

kemampuan profesional guru dan bahan masukan dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran Matematika di kelasnya. 

3. Sekolah 

Dapat memberikan kontribusi yang berguna untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di SD Negeri 2 Sumur Putri, sehingga memiliki lulusan yang 

berkualitas dan kompetitif. 

4. Peneliti 

Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran Matematika, serta 

dapat memecahkan permasalahan yang terdapat di sekolah dasar. 

 


