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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pembelajaran yang baik apabila dapat melibatkan semua siswa yaitu 

melakukan aktivitas sesuai dengan materi yang dipelajari. Kajian bidang 

studi proses belajar mengajar merupakan bidang yang sangat penting dalam 

konteks pengajaran. Untuk itu, dalam rangka menyiapkan diri menjadi 

tenaga kependidikan yang profesional maka perlu menguasai bidang proses 

belajar mengajar (Hamalik:2002).  

Tujuan pengajaran Matematika menurut pendidikan dasar 1994 yang 

relefan dengan tujuan penulisan ini diantaranya : (1) siswa memahami 

konsep Matematika dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. (2) 

memiliki ketrampilan untuk mengembangkan pengembangan pengetahuan 

,gagasan tentang alam sekitar (Depdikbud,1994/1995 : 61) agar tujuan 

pengajaran tersebut tercapai maka diperlukan suatu pendekatan kegiatan 

belajar mengajar yang dapat mengaktifkan siswa. 

Degeng (2000:18) menyebutkan perkembangan belajar bagaimanapun 

pelaksanaannya haruslah dilaksanakan agar siswa mudah belajar lingkungan 

belajar yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk terlibat secara 

fisik, emosional dan mental dalam proses belajar yang mendukung 

terjadinya belajar sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar 

perubahan dapat dilahirkan dengan pemanfaatan media sederhana yang ada 

dilingkungan sekitar,ini harus dilakukan sebab memanfaatkan suatu media 
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dalam proses belajar mengajar diperlukan oleh guru, sehingga siswa 

berminat untuk belajar. 

Mata pelajaran matematika adalah salah satu pelajaran yang di takuti 

oleh siswa, karena merupakan pelajaran yang sulit. Sehingga pelajaran 

matematika tidak disukai oleh kebanyakan siswa. Tapi bagi siswa yang 

pandai pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sangat mudah. 

Sehingga guru harus lebih kreatif dalam mengajar mata pelajaran 

matematika agar siswa yang tidak suka dengan pelajaran matematika 

menjadi suka. Dalam proses pembelajaran matematika biananya di dominasi 

oleh siswa yang pandai saja. Sehingga guru harus dapat menguasai kelas 

agar semua siswa dapat lebih aktif dalam mempelajari pelajaran matematika 

khususnya materi pecahan.  

Berdasarkan dari hasil observasi, mata pelajaran Matematika kelas V 

di SDN Lawanganagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, 

khususnya mengenai materi pecahan tergolong sangat rendah. Hal ini 

disebabkan dalam pokok bahasan pecahan, guru tersebut belum 

memanfaatkan metode pembelajaran secara maksimal kepada siswa. Dalam 

pelajaran materi pecahan, guru hanya menjelaskan saja kepada siswa, 

kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan soal pecahan. Kebanyakan 

siswa merasa kesulitan untuk mengerjakan soal tersebut. Selain itu, guru 

juga hanya berpedoman pada buku paket atau buku pedoman siswa saja. Hal 

ini membuat pelajaran menjadi tidak efektif. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, peneliti akan mengadakan 

penelitian tindakan kelas (action research) dengan judul : “Peningkatan 
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Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Jigsaw Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Lawanganagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. 

 

1.2. Fokus Masalah 

Berdasarkan masalah di atas bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

belajar matematika pada materi pecahan sehingga penelitian ini difokuskan 

pada upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 

V SDN Lawanganagung Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam kegiatan 

penelitian ini adalah : 

a) Bagaimana penggunaan metode jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas V SDN Lawanganagung Kecamatan 

Sugio Kabupaten Lamongan? 

b) Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 

Lawanganagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan melalui 

metode jigsaw? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang telah dMatematikaparkan di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 
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a) Mendiskripsikan penggunaan metode jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas V SDN Lawanganagung Kecamatan 

Sugio Kabupaten Lamongan. 

b) Mengetahui peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 

Lawanganagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan menggunakan 

metode jigsaw. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Guru Sekolah Dasar 

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar mata pelajaran matematika melalui metode jigsaw pada siswa 

kelas V khususnya SDN Lawanganagung Kecamatan Sugio Kabupaten 

Lamongan. 

b) Lembaga Sekolah Dasar 

Memberi bahan masukan dalam rangka pengembangan kurikulum 

sekolah agar tidak terpaku dengan cara-cara konvensional yang mapan, 

namun perlu disesuaikan dengan perubahan atau inovasi 

penyelenggaraan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan 

perkembangan zaman, sehingga dapat menemukan cara yang tepat 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar sesuai dengan situasi dan 

kondisi sekolah.  
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1.6. Batasan Istilah 

a) Menurut Hamalik (2003:155) hasil belajar adalah sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat di amati dan di 

ukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dalam Penelitian ini 

hasil belajar yang dimaksud mencakup ranah kognitif yang dinilai hasil 

evaluasi setiap siklus. 

b) Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang melibatkan 

ketrampilan kognitif yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan 

kemahiran intelek  

c) Metode jigsaw adalah sebuah tehnik pembelajaran kooperatif dimana 

dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan siswa memiliki 

tanggung jawab lebih besar dalam pelaksanaan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


