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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membawa pengaruh 

langsung terhadap perubahan dalam dunia pendidikan. Bukan hanya proses 

belajar mengajar yang kini mampu dilakukan jarak jauh, dunia pendidikan saat 

inipun tak ubahnya seperti materi umum yang begitu bebas, mudah dan cepat 

dikonsumsi masyarakat luas. 

Namun hal tersebut ternyata tidak mampu mengubah pandangan 

masyarakat Indonesia terhadap pendidikan, khususnya bidang studi 

matematika. Suryani beranggapan bahwa matematika merupakan bidang studi 

yang menakutkan dan pelajaran yang sulit, tidak menarik serta membuat 

pusing (hal tersebut juga diungkapkan oleh beberapa siswa: Ari Rosita, Nur 

Azizah, Bayu Pamungkas, Kusnul Kotimah, Anwarrudin, Intan Era P). 

Pada dasarnya matematika sendiri merupakan cabang ilmu yang 

bertujuan untuk mendidik siswa menjadi manusia yang dapat berfikir logis, 

kritis, dan rasional. Menurut Johnson dan Myklebust, dalam Abdurrahman 

(1999:252) bahwa matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya 

untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan 

sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir.  

Seorang guru yang professional dituntut untuk dapat menampilkan 

keahliannya sebagai guru di depan kelas. Komponen yang harus  dikuasai 
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adalah menggunakan bermacam-macam model pembelajaran yang bervariasi 

yang dapat menarik minat belajar siswa dan guru tidak hanya cukup dengan 

memberikan ceramah di depan kelas. Hal ini tidak berarti bahwa metode 

ceramah tidak baik, melainkan pada suatu saat siswa akan menjadi bosan 

apabila hanya guru sendiri yang berbicara, sedangkan mereka duduk, diam 

dan mendengarkan. Kebosanan dalam mendengarkan uraian guru dapat 

mematikan semangat belajar siswa. Selain itu ada pokok bahasan yang 

memang kurang tepat untuk disampaikan melalui metode ceramah dan lebih 

efektif melalui metode lain. Oleh karena itu, guru perlu menguasai berbagai 

model pembelajaran. 

Setiap model pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu dengan 

segala kelebihan dan kelemahan masing-masing. Suatu  metode pembelajaran 

mungkin baik untuk suatu tujuan tertentu, pokok bahasan maupun situasi dan 

kondisi tertentu, tetapi tidak tepat untuk situasi lain. Demikian pula suatu 

metode yang dianggap baik untuk suatu pokok bahasan yang disampaikan 

oleh guru tertentu, kadang-kadang belum tentu berhasil dibawakan oleh guru 

lain. 

Sebaiknya seorang guru perlu menggunakan beberapa metode dalam 

menyampaikan pokok bahasan. Dengan variasi beberapa metode 

pembelajaran, suasana kelas menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. 

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu cara penyampaian, dalam arti 

kesesuaian antara tujuan, pokok bahasan dengan metode, situasi dan kondisi 

siswa maupun sekolah, serta pribadi guru yang membawakan sehingga guru 
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sebagai pengajar memiliki tugas memberikan fasilitas atau kemudahan bagi 

kegiatan belajar siswa. 

Metode dapat digunakan untuk mengarahkan kegiatan siswa ke arah 

tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu, sebaiknya guru harus menguasai 

beberapa metode mengajar untuk melaksanakan proses belajar mengajar. 

Teori dan praktek pendidikan modern memperhatikan siswa bukan sebagai 

penerima yang pasif dan banyak membutuhkan pengawasan, tetapi harus 

diarahkan sebagai anak yang aktif  berpikir dan bertindak melakukan 

penggalian potensi yang ada pada diri siswa. 

Menurut Endang Puji Astuti (guru matematika kelas VII) bahwa 

pembelajaran matematika khususnya di SMP Muhammadiyah 1 Sragen belum 

menampakkan sistem belajar mengajar yang mengajak siswa untuk aktif 

berfikir dan bertindak melakukan penggalian potensi yang ada padanya. 

Sehingga ada kecenderungan siswa kurang tertarik dengan mata pelajaran 

matematika. Sikap yang demikian mungkin disebabkan karena metode 

pembelajaran yang kurang bervariasi, serta materi pelajaran yang relative 

lebih sukar. Hal ini secara tidak langsung sangat mempengaruhi rendahnya 

prestasi belajar siswa (dengan nilai rata-rata 54,4).  

Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk memperbaiki hasil belajar 

siswa dengan berbagai cara antara lain: perbaikan model pembelajaran, 

penggunaan model pembelajaran yang bervariasi, peningkatan sarana dan 

prasarana, memberi motivasi siswa supaya semangat belajar, mengingatkan 

orang tua siswa agar memberi motivasi belajar di rumah. 
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Berkaitan dengan hal di atas, perlu diupayakan suatu bentuk 

pembelajaran yang tidak hanya mampu secara materi saja tetapi juga 

mempunyai kemampuan yang bersifat formal. Penggunaan secara efektif 

ketrampilan-ketrampilan kooperatif menjadi semakin penting untuk 

mengembangkan sikap saling bekerja sama, mempunyai rasa tanggungjawab 

dan mampu bersaing secara sehat. Sikap yang demikian akan membentuk 

pribadi yang berhasil dan menghadapi tantangan pendidikan yang lebih tinggi 

yang berorientasi pada kelompok. 

Penggunaan strategi tertentu dalam pembelajaran merupakan salah 

satu usaha mengatasi masalah tersebut. Strategi pembelajaran yang dimaksud 

disini tentu sebuah metode yang efektif dan mampu mendorong minat belajar 

siswa khususnya, sehingga tercipta  ketertarikan yang sangat untuk belajar 

matematika. Mengingat sistem pembelajaran yang digunakan di SMP 

Muhammadiyah 1 Sragen masih terpusat pada guru dengan metode konvensial 

yang mengesampingkan daya cipta kreasi dan potensi siswa untuk mampu 

mencari cara lain didalam pengajaran soal-soal terapannya. 

Salah satu metode pembelajaran yang menarik dan dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran adalah metode pembelajaran kooperatif. Dimana 

metode ini bertujuan melatih siswa untuk dapat bekerja sama dan mengakui 

perbedaan siswa satu dengan yang lain. 

Lebih spesifik lagi, bahwa metode pembelajaran kooperatif yang 

diberikan adalah Jigsaw. Pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, kelas 

dikondisikan dalam bentuk kelompok-kelompok atau dibuat tim, dimana 
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setiap anggota tim bertanggungjawab untuk menentukan materi pembelajaran 

yang ditugaskan kepadanya kemudian mengajarkan materi tersebut kepada 

teman sekelompoknya yang lain. 

Dengan adanya penerapan metode pembelajaran Jigsaw diharapkan 

siswa terlibat lebih jauh dalam proses belajar mengajar secara efektif sehingga 

siswa terdorong untuk memahami setiap materi yang diajarkan guru. Dengan 

kata lain metode Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Pembelajaran Matematika melalui Jigsaw untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 

Sragen Tahun Ajaran 2007/2008. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan secara umum penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung dengan model Jigsaw? 

2. Apakah pembelajaran matematika melalui Jigsaw dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan proses 

pembelajaran matematika dengan model Jigsaw untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung dengan model Jigsaw. 

2. meningkatkan prestasi belajar siswa dengan model Jigsaw. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapankan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran 

matematika, utamanya pada penggunaan metode Jigsaw. Dengan adanya 

metode Jigsaw menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

Secara khusus penelitian ini memberikan konstribusi kepada 

strategi pembelajaran matematika berupa pergeseran dari pembelajaran 

yang hanya mampu mementingkan hasil ke pembelajaran yang juga 

mementingkan proses. Sehubungan dengan hal itu dalam kurikulum 

disarankan untuk menggunakan paradigma belajar yang menunjukkan 

pada proses pencapaian hasil. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

bagi guru matematika dan siswa. Bagi guru matematika, model Jigsaw 

dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan 

kreatif. Bagi siswa, proses pembelajaran ini dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam bidang matematika. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

1. Bagian awal skripsi 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar table, daftar grafik, daftar gambar, daftar lampiran dan abstraksi. 

2. Bagian inti skripsi 

Bab I. PENDAHULUAN 

Meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II. LANDASAN TEORI 

Meliputi : tinjauan pustaka, kajian teori, kerangka berfikir, dan hipotesis. 

Bab III. METODE PENELITIAN 

Meliputi : jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, 

rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan 

teknik analisis data 
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Bab IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Meliputi : profil SMP Muhammadiyah 1 Sragen, data dan pembahasan. 

Bab V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi, dan saran. 

3. Bagian akhir skripsi 

Meliputi daftar pustaka dan lampiran. 

 

 




