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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan jaman yang semakin modern terutama pada era globalisasi 

seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk 

mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber 

daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 
(Anonim, 2007: 7).  

 
Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal  3 berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rokhani, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
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Di dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar di 

sekolah, keberhasilan adalah hal utama yang diupayakan oleh setiap guru. Merupakan 

kepuasan tersendiri jika kita memberikan atau menyajikan materi pelajaran kepada siswa 

dengan waktu yang sedikit serta alat peraga yang sederhana dapat diterima, dibuktikan 

dengan dilakukannya evaluasi pada akhir pelajaran menunjukkan hasil belajar yang 

sangat signifikan. Banyak komponen yang mendukung dalam keberhasilan proses 

belajar mengajar, di antaranya adalah guru, siswa, metode, ruang kelas dan alat peraga.  

Sementara ini yang menjadi komponen utama keberhasilan dalam belajar adalah 

guru. Asumsi kebanyakan orang tentang prestasi akan baik dan kurang baik tersorot 

hanya kepada guru. Padahal keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh 

banyak hal. Guna mengantisipasi asumsi tersebut, sebagai guru harus menyikapi dengan 

tepat. Karakter materi pelajaran harus dipahami benar agar kita memberikan materi baru 

dapat diterima dengan cepat. Metode yang tepat diharapkan membantu siswa dalam 

penerimaan dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang diterimanya. Pada sisi lain, 

komponen siswa juga turut menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 

Konsep-konsep yang berhubungan dengan konsep konsep baru yang akan diterimanya 

harus sudah dikuasai oleh siswa. Konsep baru tak akan bisa diterima oleh siswa jika 

konsep dasar atau pelajaran yang lalu belum dipahami. Hal inilah yang juga sangat 

berpengaruh pada keberhasilan proses belajar mengajar. Siswa cenderung mempunyai 

ingatan yang tidak setia. Materi pelajaran dipahami seketika itu tetapi lupa jika materi 

yang sama ditanyakan beberapa hari kemudian. Ingatan setia hanya dimiliki oleh 

beberapa siswa saja yang tergolong anak-anak berprestasi.  
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Matematika merupakan obyek yang abstrak, pembahasannya mengandalkan pada 

nalar, pengertian dan konsep berkesinambungan. Matematika adalah ilmu pengetahuan 

yang melibatkan perhitungan atau pekerjaan yang dapat dialihgunakan dalam berbagai 

disiplin ilmu maupun dalam pola kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai keberhasilan 

dalam belajar matematika, bekal yang harus dimiliki siswa tidak hanya harus menguasai 

konsep materi saja, tetapi juga harus menguasai perhitungan atau pengerjaan sesuai 

proses yang benar. 

Belajar Matematika bisa karena terbiasa, hal ini dituntut siswa harus banyak 

melakukan latihan-latihan. Waktu belajar di sekolah sangatlah terbatas, lebih banyak 

waktu di luar jam efektif sekolah atau di rumah. Kesulitan - kesulitan yang ditemui 

dalam pengerjaan latihan atau tugas dapat ditanyakan pada narasumber, antara lain orang 

tua, kakak, teman sekelas, siswa yang berada di jenjang atasnya (SMP, SMA) atau 

kepada siapa saja yang dianggap bisa membantu dengan baik.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas IV SD 

Negeri 01 Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada waktu 

pembelajaran Matematika dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat didapatkan fakta bahwa siswa terlihat   kurang    aktif dan   banyak     

yang   mengantuk. Dalam proses pembelajaran, dari 30 siswa hanya sekitar 7 siswa 

yang aktif bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. Ketujuh siswa itu pula 

yang bersemangat untuk maju mengerjakan tugas – tugas  di depan kelas. Hal itu 

menunjukkan bahwa keaktifan siswa dalam pembelajaran  Matematika masih rendah 

karena hanya sebesar 23%. Dan faktor itu pulalah yang menunjukkan bahwa 

efektifitas proses pembelajaran yang dilakukan selama ini juga masih rendah  

sehingga tidak memberikan hasil memuaskan.                                      
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Rendahnya keaktifan siswa dalam merespon materi pelajaran dalam proses 

belajar mengajar tersebut dikarenakan oleh pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional dan kurang menyentuh ranah peserta didik dan proses pembelajaran 

yang kurang memperhatikan perbedaan individu. Proses pembelajaran masih 

didominasi oleh guru dan kurang memberikan akses bagi anak didik untuk 

berkembang secara mandiri.  

Sekarang ini masyarakat menuntut agar sekolah menghasilkan lulusan yang 

bermutu. Hal ini menuntut proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus 

fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan 

pendidikan dasar harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

Guna meningkatkan keaktifan siswa dalam memahami ilmu Matematika 

perlu dilakukan metode baru dalam pembelajarannya. Dimyati dan Moedjiono (2006 

: 3) menyatakan bahwa “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan belajar.” 

Dari penelitian diperoleh informasi bahwa guru yang hanya menguasai bahan bidang 

studi tanpa mengenal metode mengajar, akan kurang berhasil dan membosankan 

dalam mengajar. Djam’an Satori (2007 : 2.47) menyatakan bahwa “Mengenal dan 

sanggup menggunakan metode mengajar adalah kemampuan dasar guru yang paling 

utama dalam meraih sukses di sekolah.” Ada beberapa strategi yang dapat digunakan 

digunakan dalam pembelajaran Matematika. Menurut Gatot Muhsetyo (2008 : 1.26) 

“strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran Matematika yang konstruktif 
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dan dianggap sesuai pada saat ini salah satunya adalah cooperative learning atau 

pembelajaraan kooperatif.” Salah satu model pembelajaran yang dimungkinkan 

mampu mengantisipasi pembelajaran yang menyebabkan keaktifan belajar siswa 

dalam ilmu Matematika rendah adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw.  

 Tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi untuk 

keberhasilan individual ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik-teknik pembelajaran kooperatif 

lebih banyak meningkatkan pemahaman konsep dari pada pengalaman pembelajaran 

tradisional. Nasution (2005: 12) menyatakan “Murid sering lebih paham akan apa 

yang disampaikan temannya murid dari pada oleh guru.” Hal ini sesuai dengan apa 

yang diharapkan dalam pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan interaksi sosial antar siswa dan juga dapat melatih rasa 

tanggung jawab siswa, karena disini siswa dituntut untuk bisa memahamkan 

temannya mengenai materi yang telah dipelajarinya. Sehingga, pembelajaran model 

kooperatif tipe Jigsaw ini lebih meningkatkan kerja sama antar siswa. Kelas dibagi 

menjadi kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari siswa-siswa yang bekerja sama 

dalam suatu perencanaan kegiatan. Dalam pembelajaran ini setiap anggota kelompok 

diharapkan dapat saling bekerja sama dan bertanggung jawab baik kepada dirinya 

sendiri maupun pada kelompoknya. 
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Dengan latar belakang di atas penulis mengadakan penelitian dengan judul “ 

Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Dalam  Menghitung Penjumlahan Dan 

Pengurangan Bilangan Bulat Melalui Pembelajaran Kooperatif Type Jigsaw Di Kelas 

IV SDN 01 Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 

2012/2013”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari materi latar belakang masalah yang disampaikan atas, permasalahan 

dalam penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut bahwa peningkatan 

keaktifan belajar siswa dalam menghitung pada mata pelajaran Matematika didukung 

oleh model yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam penelitian tersebut terarah, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Hal ini penting agar penelitian dapat terfokus pada masalah yang akan 

diteliti. Pembatasan masalah ini sebagai berikut: Peningkatan keaktifan belajar siswa 

dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui model 

pembelajaran kerja kelompok dengan menggunakan tipe Jigsaw.  

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah 

penggunaan model pembelajaran kerja kelompok tipe Jigsaw dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat pada siswa kelas IV SD N 01 Ngijo?  
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan, 

memberikan sumbangan terhadap Ilmu Matematika dan dapat digunakan sebagai 

bahan  acuan , perbandingan ataupun referensi bagi para peneliti yang melakukan 

penelitian sejenis. 

2.  Tujuan khusus  

Penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam 

menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan 

model pembelajaran kerja kelompok tipe Jigsaw pada siswa kelas IV SD N 01 

Ngijo. 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

peningkatan mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar secara tepat 

guna di sekolah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya 

yang berhubungan dengan hal yang sama. 
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2.  Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru  

1) Mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi anak agar dapat 

memberikan bantuan secara tepat. 

2) Melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada melalui pengamatan yang 

dilakukan oleh teman sekerja (observer). 

3) Untuk mengetahui ketepatan antar perencanaan pengajaran dengan 

praktiknya.  

b. Manfaat bagi siswa 

1) Memanfaatkan secara maksimal kelompok belajar untuk memecahkan 

suatu permasalahan. 

2) Munculnya tutor sebaya secara tidak langsung dalam menghadapi suatu 

masalah dari kelompok yang ada. 

3) Dapat diketahui prestasi hasil belajar siswa melalui beberapa siklus.  

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Sebagai dorongan bagi sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar 

secara umum. 

2) Memberikan semangat dan contoh bagi guru lain untuk berusaha secara 

maksimal dalam merencanakan proses belajar mengajar. 

d. Manfaat bagi peneliti lain  

Hasil penelitian sebagai pembanding, jelas terjadi perbedaan karena karakter 

kelas yang berbeda.  

 


