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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang menjadi ilmu dasar 

dari beberapa bidang ilmu yang lain. Matematika yang juga merupakan 

salah satu mata pelajaran prioritas di Indonesia. Hal ini terbukti dengan 

masuknya mata pelajaran ini dalam Ujian Akhir Nasional. Oleh karena 

itu, guru perlu mengkaji masalah yang ada dalam diri siswa yang 

membuat kemampuan dan nilai sebagian siswa tidak sesuai dengan 

Kriteria Ketercapaian Minimal (KKM) yaitu sebesar 65. 

Guru mengkonfirmasikan dan berargumen dengan teman sejawat 

untuk mendapatkan solusi bagi masalah ini. Mengingat masalah ini 

merupakan masalah yang komplek bagi siswa kelas V. Kemungkinan 

siswa mengalami kesulitan dan krisis kepercayaan diri dalam menghadapi 

mata pelajaran matematika. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang bersifat pasti, sehingga 

dituntut kemampuan guru untuk dapat mengupayakan penerapan 

pendekatan yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Untuk 

itu diperlukan penerapan pendekatan pembelajaran yang dapat membantu 

meningkatkan minat belajar siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan 

indikator pembelajaran yang diharapkan. 

Dari hal tersebut dapat dipahami bagaimana pentingnya minat belajar 

siswa dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Minat 

merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dimiliki siswa untuk 

dapat mengikuti proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil  pembelajaran yang 

maksimal. 

Minat memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil pembelajaran. 

Jika menyukai suatu mata pelajaran, siswa akan belajar dengan senang 

hati tanpa rasa beban. Minat belajar yang telah dimiliki siswa merupakan 
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salah satu faktor yang dapat memengaruhi hasil belajarnya. Apabila 

seseorang mempunyai minat yang tinggi, terhadap sesuatu, akan terus 

berusaha untuk melakukan sehingga apa yang diinginkannya dapat 

tercapai (Hamdani, 2011:141). 

Minat belajar diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan adanya perasaan senang, pernyataan lebih menyukai sesuatu dari 

pada yang lain, adanya ketertarikan terhadap pelajaran, adanya 

peningkatan perhatian, adanya pemusatan perhatian, dan adanya aktivitas 

serta keterlibatan aktif pada kegiatan pembelajaran. 

Dari kondisi awal di SD Negeri Tegalarum Margoyoso Pati diketahui 

bahwa  minat belajar siswa masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan 

kurangnya perasaan senang, kurangnya menyukai sesuatu dari pada yang 

lain, kurangnya ketertarikan terhadap pembelajaran, kurangnya perhatian, 

dan kurangnya aktivitas serta kerterlibatan aktif pada kegiatan 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi tanggal 20 Januari 2015 banyak siswa 

yang minat belajar atau motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika mereka masih rendah. Hal yang demikian dialami oleh siswa 

kelas V SD Negeri Tegalarum kecamatan Margoyoso kabupaten Pati. 

Pada kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang 

minat belajarnya sangat rendah, sehingga prestasi belajarnya menurun. 

Pada mata pelajaran matematika tentang bangun datar semester genap 

tahun pelajaran 2014/2015. Setelah dilakukan evaluasi mengerjakan tes 

formatif, nilai hasil kerja siswa dari 8 siswa yang tuntas hanya 2 siswa, 

dengan tingkat ketercapaian 25 % dan yang belum tuntas 6 siswa dengan 

tingkat ketercapaian 75 %. Secara umum hasilnya belum memuaskan. 

Alasan tersebut menjadikan guru menginginkan untuk melakukan 

penelitian guna mengkaji lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh 

siswa dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung di kelas. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya menginginkan hal yang 

lebih positif, yaitu pembelajaran yang berlangsung pada materi ini akan 
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lebih optimal. Dikatakan optimal jika minat belajar siswa meningkat. 

Setelah minat belajar meningkat diharapkan hasil belajar siswa pun akan 

meningkat.  

Dari permasalahan tersebut perlunya strategi pembelajaran yang 

sesuai untuk meningkatkan minat belajar siswa agar hasil belajar siswa 

menjadi meningkat. Siswa agar lebih senang, tertarik, dan aktif dalam 

mengikuti pembelajaran strategi atau metode pembelajaran yang sesuai 

dengan materi pelajaran adalah strategi tipe jigsaw. 

Strategi pembelajaran kooperatif  tipe jigsaw merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajran Kooperatif Tipe Jigsaw 

dapat menciptkan keberhasilan antar siswa, sehingga sumber belajar bagi 

siswa bukan hanya guru dan buku diktat tetapi juga sesama siswa. 

Dengan pemikiran bahwa belajar akan menjadi aktif dengan 

menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan 

menerapkan apa yang mereka pelajari. Siswa akan menjadi lebih antusias 

dan bersemangat dalam belajar. Melalui penerapan pendekatan yang baru, 

diharapkan dapat meningkatkan minat atau motivasi belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas dan tujuan akhirnya adalah dapat 

mengoptimalisasi pembelajaran Matematika agar didapatkan nilai siswa 

sesuai dengan ketentuan standar. 

Oleh karena itu penulis ingin meningkatkan minat belajar siswa 

melalui judul “Penerapan Strategi Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan 

Minat Belajar Matematika Tentang Bangun Datar Pada Siswa Kelas V 

SD Negeri Tegalarum Margoyoso Pati Tahun 2014/2015.” 
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B. Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran tersebut, 

diantaranya : 

a. Siswa kurang aktif saat mengikuti pembelajaran matematika 

b. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru 

c. Kurangnya minat belajar atau motivasi belajar siswa terhadap mata 

pelajaran matematika 

d. Hasil belajar mata pelajaran matematika rendah. 

e. Strategi atau metode yang dipilih guru kurang tepat. 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini ada tiga, yaitu : 

a. Pembelajaran matematika di kelas V SDN Tegalarum semester genap 

tahun 2014/2015 

b. Strategi yang digunakkan adalah Jigsaw 

c. Aspek yang akan ditingkatkan adalah minat belajar matematika. 

D. Perumusan Masalah 

“Apakah melalui strategi jigsaw dapat meningkatkan minat belajar 

matematika tentang bangun datar pada siswa kelas V SDN Tegalarum 

Tahun 2014/2015?” 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu “untuk 

meningkatkan minat belajar  matematika tentang bangun datar melalui 

strategi jigsaw pada siswa kelas V semester genap SD Negeri Tegalarum 

Tahun 2014/2015.” 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah bahwa hasil 

penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian, khususnya 

dalam upaya mengatasi kurang maksimalnya minat belajar  siswa 

pada materi mata pelajaran matematika dengan penerapan strategi 
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pembelajaran Kooperatif tipe jigsaw pada siswa  SD Negeri 

Tegalarum kelas V.   

Memberikan sumbangan wawasan bagi penelitian selanjutnya 

pada dinas pendidikan terkait. Bermanfaat dalam menerapkan teori 

dan mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian 

mengenai upaya mengatasi kurang maksimalnya minat belajar 

matematika siswa kelas V.  

b. Manfaat Praktis 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan akan membantu memudahkan siswa 

dalam memahami mata pelajaran Matematika. 

2. Manfaat Bagi Guru 

Penelitian ini diharapakan akan dapat menambah pengetahuan 

guru, sebagai wujud meningkatkan keprofesionalisme guru. 

Kemudian hasil dari penelitian ini, selanjutnya secara kontinyu 

dapat diaplikasikan langsung dalam proses belajar mengajar di 

kelas. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan menjadi 

acuan bagi guru serta referensi di sekolah dalam meningkatkan 

kualitas siswa, guru, dan sekolah dalam rangka pengembangan 

kurikulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


