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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar dewasa ini telah berkembang 

pesat, baik materi maupun kegunaannya. Hal ini tak dapat dipungkiri bahwa 

matematika mempunyai banyak sekali manfaat serta kegunaannya, tak 

hanya pada perhitungan kuantitatif tetapi juga untuk menata cara berpikir 

dan khususnya dalam pembentukan kemampuan analitis, membuat sintesis 

serta evaluasi hingga kemampuan memecahkan masalah. Oleh karena itu 

perlu adanya pembelajaran matematika diberikan pada peserta didik di 

setiap jenjang pendidikan. 

Keberhasilan belajar dapat diciptakan melalui kedisiplinan siswa 

dalam belajar matematika, sehingga siswa akan lebih mudah dalam 

menguasai pengetahuan yang diberikan serta dapat memanfaatkan dalam 

kehidupan di masyarakat. Kedisiplinan belajar dapat mempengaruhi 

keberhasilan siswa khususnya dalam pembelajaran matematika, karena 

dalam pembelajaran matematika dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi. 

Namun pada kenyataannya setelah siswa menerima pelajaran matematika, 

mereka malas untuk mempelajarinya kembali di rumah. Hal ini disebabkan 

karena kedisiplinan belajar yang dimiliki siswa masih kurang. Kedisiplinan 

belajar siswa dapat dipengaruhi oleh minat. Hal ini disebabkan siswa kurang 

tertarik pada pelajaran matematika dan siswa beranggapan bahwa 

1 



 
 

2

matematika adalah pelajaran yang membosankan dan sulit untuk dipahami. 

Selain itu proses pembelajaran matematika yang membosankan juga dapat 

menjadi salah satu sebab siswa menjadi tidak disiplin. Hal ini juga diperkuat 

dengan adanya pendapat siswa Diandra yang merupakan salah seorang siswa 

kelas VIII SMP N 1 Banyudono. 

Disiplin belajar dilakukan dalam rangka meningkatkan penguasaan 

bahan pelajaran sehingga mendapatkan hasil belajar yang makin meningkat. 

Apabila dalam kedisiplinan belajar telah menjadi kebiasaan siswa dan telah 

melekat pada dirinya maka tidak akan terasa lagi belajar sebagai beban. 

Belajar dirasakan sebagai suatu kewajiban, bahkan merupakan suatu 

kebutuhan. Kebiasaan belajar dengan baik akan berdampak bahwa setiap 

belajar itu akan selalu memberikan hasil yang memuaskan. 

Belajar dengan teratur merupakan pedoman mutlak yang tidak bisa 

diabaikan oleh seorang siswa yang menuntut ilmu di sekolah. Banyaknya 

bahan pelajaran yang harus dikuasai, menuntut pembagian waktu yang 

sesuai dengan kedalaman dan keluasan bahan pelajaran. Penguasaan atas 

semua bahan pelajaran dituntut secara dini, tidak harus menunggu sampai 

menjelang ujian. Hal ini merupakan sikap yang kurang menguntungkan 

dalam belajar. 

Belajar dengan disiplin dan teratur sama halnya dengan belajar di 

sekolah. Orang yang sering tidak masuk sekolah dapat dipastikan akan 

kurang mengerti bahan-bahan pelajaran matematika. Karena matematika 

merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting dalam 
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pendidikan. Dilihat dari waktu jam pelajaran di sekolah mata pelajaran 

matematika mempunyai jam yang lebih banyak dibandingkan dengan mata 

pelajaran yang lain. 

Pembelajaran matematika di sekolah nampaknya masih belum 

mendapat tempat di hati para siswa, karena masih banyak ditemukan 

berbagai masalah yang dialami oleh peserta didik. Berbagai permasalahan 

yang terjadi di kelas VIIIF SMP N 1 Banyudono antara lain kurang 

disiplinnya siswa dalam mengerjakan PR, bertanya tentang hal yang belum 

jelas, mengeluarkan ide atau gagasan dan mengerjakan latihan. Hal ini juga 

dinyatakan oleh Bp. Sajuri salah satu guru matematika SMP N 1 

Banyudono. Adapun yang menjadi akar penyebab masalah adalah kualitas 

pembelajaran seperti: (a) pembelajaran yang cenderung satu arah dan kurang 

demokrasi, (b) pembelajaran kurang melibatkan siswa, (c) pembelajaran 

kurang membekali siswa dengan materi ajar, (d) pembelajaran cenderung 

membosankan, tidak ada variasi dan tidak ada bimbingan untuk setiap 

individu. 

Selama ini pembelajaran matematika yang berlangsung di sekolah-

sekolah pada umumnya adalah pengajaran dengan metode ceramah. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002: 111) “metode ceramah adalah cara 

penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan 

lisan secara langsung terhadap siswa“. Pembelajaran dengan metode ini guru 

lebih aktif dan siswa cenderung pasif karena hanya duduk dan menerima 

informasi dari guru. Meskipun setelah ceramah selesai guru memberi 
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kesempatan siswa untuk bertanya, biasanya siswa hanya diam karena belum 

terbiasa dilatih untuk memikirkan dan mengemukakan gagasan yang 

dimiliki. 

Melihat fenomena tersebut penulis mengusulkan adanya inovasi dalam 

pembelajaran yaitu dengan pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw. 

Dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk bekerja sama dalam 

mempelajari maupun menyelesaikan suatu permasalahan. Siswa memiliki 

kemungkinan berpikir lebih tinggi selama dan setelah diskusi dalam 

kelompok dari pada belajar individual. Linda Lundgren dalam Muslim 

Ibrahim, dkk (2000: 17) menyatakan bahwa “siswa yang bekerja dalam 

kelompok kooperatif belajar lebih banyak di bandingkan kelas yang di 

organisasikan secara tradisional “. Strategi pembelajaran yang cenderung 

monoton dan membosankan dibenahi menjadi strategi pembelajaran terbuka. 

Strategi pembelajaran terbuka adalah kegiatan pembelajaran terbuka dengan 

perbedaan individu siswa, terbuka dalam pola interaktif bagi guru dengan 

siswa maupun siswa dengan siswa lain, mengijinkan siswa ikut serta atau 

berperan aktif dalam pembelajaran dan kegiatan, metode pembelajaran yang 

bervariasi serta penampilan guru yang fasilitatif. 

Upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan hasil belajar siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Banyudono pada pokok bahasan operasi hitung bentuk 

aljabar penulis menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe 

jigsaw, karena model pembelajaran ini terdapat banyak tuntunan bagi siswa 



 
 

5

untuk lebih sering melakukan kegiatan praktek menjelaskan materi 

pembelajaran kepada teman-temannya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan, maka 

rumusan masalah dapat disebutkan sebagai berikut : 

1. Apakah model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw dapat 

meningkatkan kedisiplinan belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Banyudono? 

2. Apakah model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Banyudono 

pada pembelajaran matematika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kedisiplinan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Banyodono 

pada pembelajaran matematika dengan menerapkan model cooperative 

learning tipe jigsaw. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Banyodono 

pada pembelajaran matematika khususnya pada pokok bahasan operasi 

hitung bentuk aljabar. 

 



 
 

6

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bahwa model 

pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif untuk meningkatkan kedisiplinan dan hasil belajar 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Mengetahui kekurangan pada diri siswa dalam menyelesaikan 

operasi hitung bentuk aljabar, sehingga di kemudian hari hasil 

belajar siswa dapat meningkat. 

2) Melatih siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Banyudono, terampil 

menyelesaikan soal operasi hitung bentuk aljabar. 

3) Melatih siswa untuk membiasakan kerja mandiri dalam 

memecahkan suatu masalah. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Guru dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Guru dapat memantau peran aktif siswa dalam kegiatan belajar 

kelompok. 

3) Pembelajaran menggunakan model pembelajaran dapat 

mengurangi tingkat kejenuhan yang dialami oleh siswa dalam 

belajar matematika. 
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c. Manfaat bagi sekolah 

1) Kegiatan proses belajar dan pembelajaran meningkat. 

2) Peluang bagi guru untuk mengembangkan model-model 

pembelajaran dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk 

menjadi tenaga pendidik yang profesional. 

3) Sekolah dapat mengetahui apakah tujuan dari pembelajaran yang 

ditetapkan oleh kurikulum sudah tercapai atau belum. 




