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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1989 , khususnya 

Kurikulum Pendidikan Dasar 1993 , Setiap warga Negara mempunyai hak 

yang sama untuk memperoleh pendidikan serta kesempatan yang seluas-

luasnya  untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan 

tamatan pendidikan dasar. Maka Pemerintah telah membuat program Wajib 

Belajar 9 tahun. Maka hal tersebut harus diringi dengan belajar yang baik dan 

keinginan untuk maju supaya ada peningkatan motivasi belajarnya baik dari 

segi kognitif,afektif, dan psikomotor. 

Proses belajar siswa tidak luput dari campur tangan seorang guru 

yang senantiasa meningkatkan potensi siswanya. Sebagai guru seyogyanya 

harus mengerti langkah-langkah apa saja yang bisa digunakan untuk 

mengajar,yaitu meliputi pelajaran apa yang harus diajarkan, metode yang 

harus digunakan, dan bagaimana keadaan siswa dan kelas tersebut. Agar 

motivasi belajar mengajar semakin baik, guru harus dapat menggali potensi 

dalam dirinya yaitu kemampuannya dalam segi pengetahuan, ketrampilan, 

ataupun sikapnya. Sebagai guru yang baik harus dapat merefleksi diri agar 

masalah yang terjadi menjadi semakin jelas. 
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Menurut Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2010: 6), 

dalam belajar yang terpenting adalah proses bukan hasil yang 

diperolehnya. Artinya, belajar harus diperoleh dengan usaha sendiri, 

adapun orang lain itu hanya sebagai perantara atau penunjang dalam 

kegiatan belajar agar belajar itu dapat berhasil dengan baik.  

Ditemukan dalam pembelajaran Matematika di kelas V SDN 

Pesagi 02 motivasi belajar siswa tergolong rendah, oleh karena itu 

dalam pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD), guru harus 

mempunyai kemampuan berfikir logis karena dalam pelajaran tersebut 

banyak berhubungan dengan  hal yang konkrit, untuk itu guru dituntut 

benar-benar menguasai materi yang akan diajarkan. Selain itu guru 

harus mempunyai suatu pendekatan tertentu dalam suatu proses belajar 

mengajar misalnya dengan pendekatan belajar bermakna yaitu belajar 

dengan menghubungkan dalam bentuk nyata, pembelajaran pakem, dan 

sebagainya. Untuk itu guru harus pandai-pandai memilih pendekatan 

yang tepat, agar motivasi belajar pelajaran Matematika meningkat. 

Agar motivasi belajar tinggi, di dalam proses pembelajaran 

guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Banyak 

kekurangan-kekurangan yang dialami oleh guru dalam pembelajaran 

sehingga membuat mereka harus melihat dirinya telah sejauh mana 

kemampuannya dalam mengajar, karena berfungsi sebagai pendorong, 

pengarah, dan sekaligus sebagai penggerak perilaku seseorang untuk 
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mencapai tujuan. Banyak cara untuk memperbaiki model pembelajaran, 

salah satunya dengan penerapan metode pembelajaran Jigsaw. 

Untuk itu dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan atau 

kekurangan-kekurangannya maka perlu adanya perbaikan pembelajaran 

di kelasnya. Untuk memperbaiki kekurangannya di kelas maka perlu 

disusunlah suatu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) supaya guru tersebut 

dapat meningkatkan kinerjanya sebagai seorang guru. 

Atas dasar itulah maka penulis mencoba menampilkan metode 

pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan motivasi belajar Matematika 

pada siswa kelas V semester I SD N Pesagi 02 Kec. Kayen Kab. Pati 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak 

diteliti dapat peneliti rumuskan sebagai berikut: 

“Apakah melalui penerapan metode pembelajaran Jigsaw dapat 

meningkatkan motivasi belajar Matematika pada siswa kelas V 

semester I SDN Pesagi 02 Kec. Kayen Kab. Pati Tahun Pelajaran 

2012/2013?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai peneliti dalam 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai upaya 

melakukan perbaikan pembelajaran adalah sebagai berikut:  

“Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika melalui 

penerapan metode pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas V semester 

I SDN Pesagi 02 Kec. Kayen Kab. Pati Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan motivasi belajar Matematika melalui penerapan 

metode pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas V semester I SD N 

Pesagi 02 Kec. Kayen Kab. Pati Tahun Pelajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

peneliti, guru, siswa dan sekolah. Manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Manfaat Teoritis 

a. Bermanfaat untuk membantu agar pendidikan dan proses belajar 

mengajar berkembang karena adanya peningkatan pada diri 

Pendidik, khususnya mata pelajaran Matematika. 

b. Bermanfaat pada pengembangan teori pembelajaran dan 

pengembangan mutu pendidikan  dan tenaga kependidikan di 

masa yang akan datang.   

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada peneliti, guru, siswa dan sekolah. 

a. Bagi Peneliti 

1) Dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam 

melaksanakan pembelajaran Matematika melalui penerapan 

Metode pembelajaran Jigsaw di Kelas V semester I SD N 

Pesagi 02 Kec. Kayen Kab. Pati Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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2) Dapat meningkatkan kemampuan profesional sebagai seorang guru 

utamanya dalam upaya melakukan perbaikan pembelajaran melalui 

Penelitian Tindakan Kelas.  

b. Bagi guru  

1) Dapat memberikan tambahan referensi pengetahuan dan 

pengalaman bagi para guru utamanya dalam pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas sebagai upaya perbaikan pembelajaran.  

2) Dapat memberikan motivasi bagi para guru untuk melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas sebagai upaya melakukan perbaikan 

pembelajaran.  

3) Dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas yang lebih lanjut sebagai upaya melakukan 

perbaikan pembelajaran.  

c. Bagi siswa  

1) Dapat memperbaiki atau meningkatkan motivasi belajar siswa mata 

pelajaran Matematika melalui penerapan Metode pembelajaran 

Jigsaw pada siswa Kelas V semester I SD N Pesagi 02 Kec. Kayen 

Kab. Pati Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 



7 

 

 

 

d. Bagi sekolah  

1) Dapat memberikan sumbangsih bagi sekolah dalam rangka 

peningkatan prestasi dan mutu lulusan.  

2) Dapat memotivasi pimpinan sekolah untuk memfasilitasi 

pelaksanaan penelitian kelas bagi para guru sebagai upaya untuk 

melakukan perbaikan pembelajaran.  


