
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembahasan dalam bab I ini akan mengkaji tentang latar belakang masalah,  

fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

batasan istilah. Penjelasan dari keenam subbab tersebut adalah sebagai berikut. 

 
1.1. Latar Belakang 

Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2007 tentang Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD Kelas V menyatakan bahwa, mata 

pelajaran matematika sekolah dasar bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) memahami, menjelaskan keterkaitan dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam memecahkan masalah; (2) menggunakan penalaran, melakukan manipulasi, 

membuat generalisasi, menyusun bukti, menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika; (3) memecahkan masalah meliputi, memahami masalah, merancang 

dan menyelesaikan model matematika serta menafsirkan solusi yang diperoleh; 

(4) mengomunisasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah; dan (5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, 

dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah (Depdiknas, 2007). 

Selain tujuan pembelajaran matematika sekolah dasar di atas, dijelaskan 

pula tentang kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam belajar matematika, 

yaitu siswa harus memahami bangun datar dan bangun ruang sederhana, unsur-
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unsur dan sifat-sifatnya, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah 

kehidupan sehari-hari. Guru harus berusaha agar anak-anak lebih banyak mengerti 

dalam pembelajaran matematika dengan gembira. Anak-anak akan lebih berminat 

dalam pembelajaran matematika apabila penyajiannya baik dan menarik. Sebagian 

besar anak-anak sekolah dasar masih sulit membayangkan konsep abstrak karena 

mereka masih berada pada tingkat berpikir kongkrit dan dalam pembelajarannya 

anak juga sering bersifat pasif, malu-malu dan hanya menerima apa yang 

disampaikan oleh guru. Media pembelajaran dan pendekatan model pembelajaran 

sangat membantu siswa agar aktif dalam belajar dan pembelajaran menjadi 

menarik dan menyenangkan, hal ini penting untuk segera dipenuhi, agar tujuan 

pembelajaran matematika dan kompetensi  lulusan dalam belajar matematika 

dapat tercapai secara optimal dan tuntas, sehingga pemahaman dan hasil belajar 

matematika siswa dapat terus meningkat. 

Berdasarkan hasil observasi, proses pembelajaran di SDN Sumbersari 1 

kelas V sudah cukup baik. Hanya beberapa yang masih kurang dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Pengalaman guru di SDN Sumbersari 1 Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang, menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran matematika 

tidak mudah dicapai secara optimal dan tuntas setelah pelaksanaan pembelajaran 

di kelas. Kesulitan tersebut muncul karena selama ini matematika bagi siswa pada 

umumnya merupakan pelajaran yang tidak disenangi dan  dianggap sulit. 

Akibatnya, nilai matematika selalu lebih rendah daripada mata pelajaran yang 

lain. 
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Hasil perolehan nilai ulangan formatif semester II mata pelajaran 

matematika khususnya sifat-sifat bangun datar, siswa kelas V SDN Sumbersari I 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam 3 tahun terakhir, hanya mencapai 

nilai rata-rata 56, sedangkan jumlah prosentase siswa yang telah tuntas dalam 

materi ini baru 48%. Pencapaian nilai pada materi pokok ini masih di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran matematika untuk siswa 

kelas V yaitu 65. Jadi nilai yang dibawah KKM dikarenakan siswa belum 

memahami sifat-sifat bangun datar. Penyebab ketidakpahaman siswa karena ada 

beberapa hal antara lain, (1) kurang antusiasnya peserta didik untuk belajar 

matematika; (2) kurangnya penggunaan media pembelajaran oleh guru; (3) kurang 

lengkapnya sumber belajar; (4) metode pembelajaran yang tidak sesuai;             

(5) kurang tepatnya pendekatan dan model pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru. 

Mengatasi masalah tersebut, guru harus menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan 

dapat tercipta bila guru menggunakan pendekatan, model, atau metode 

pembelajaran yang bervariasi serta media pembelajaran yang relevan dengan 

materi matematika yang akan diajarkan. Selain itu siswa akan merasa tertarik 

mempelajari matematika, mencoba dan membuktikan sendiri, sehingga akan 

memperkuat kemampuan kognitifnya dan lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tujuan pembelajaran matematika 

sekolah dasar dapat tercapai dan tuntas. 
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Kenyataannya jarang sekali guru memanfaatkan model pembelajaran yang 

sebenarnya dapat membantu siswa dalam memahami suatu materi pelajaran. 

Maka dalam Penelitihan Tindakan Kelas yang akan dilaksanakan ini, diantara 

kekurangan-kekurang yang peneliti anggap paling dominan dalam mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam belajar dan memahami sifat-sifat bangun datar adalah 

pendekatan dan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam 

pembelajaran kurang tepat. Salah satu alternatif untuk meningkatkan pemahaman 

sifat-sifat bangun datar pada siswa  kelas V SDN Sumbersari 1 adalah 

menerapkan pendekatan dan model pembelajaran. 

Banyak pendekatan dan model pembelajaran yang pada hakekatnya 

menyangkut 2 yaitu, pendekatan yang berpusat pada guru, dan pendekatan yang 

berpusat pada siswa. Siswa akan lebih aktif jika menggunakan pendekatan yang 

berpusat pada siswa, menurut Slavin (2005:34), pembelajaran kooperatif 

menggalakkan siswa berinteraksi aktif dan positif dalam kelompok. Jadi, Salah 

satu pendekatan yang berpusat pada siswa yang mungkin cocok untuk membuat 

siswa aktif dalam belajar, bekerjasama dan saling membantu antar teman dalam 

belajar sehingga siswa akan lebih memahami pelajaran yang ia terima yaitu 

pendekatan kooperatif. 

Pendekatan kooperatif memiliki beberapa model pembelajaran yang dapat 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta sesuai dengan 

situasi dan kondisi dari lingkungan belajar yang ada.  Model-model pembelajaran 

tersebut antara lain, model pembelajaran kooperatif Jigsaw, model pembelajaran 

Student Teams Achievement Devision (STAD), model Make a Match (membuat 
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pasangan) dan sebagainya yang mungkin dapat menunjang siswa dalam belajar. 

Maka dalam hal ini guru membutuhkan suatu model pembelajaran yang tepat dan 

dapat membuat siswa paham terhadap materi yang diajarkan serta membuat siswa 

aktif dalam belajar. 

Pendekatan kooperatif model jigsaw cocok digunakan dalam 

mamahamkan sifat-sifat bangun datar pada siswa, karena dengan model 

pembelajaran ini siswa lebih aktif dalam pembelajaran sehingga pelajaran 

matematika akan lebih menyenangkan. Penggunaan model ini membuat siswa 

aktif dalam belajar karena siswa akan lebih memahami untuk dirinya sendiri dan 

punya tanggung jawab untuk menginformasikan kepada orang lain, sehingga 

pembelajaran akan melekat dalam ingatan siswa. 

Model pembelajaran jigsaw telah digunakan pada penelitian terdahulu  

yaitu dengan judul, Peningkatan Keaktifan Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw Pada siswa Kelas VI SDN 01 Manis Rejo 

Kecamatan Taman Kota Madiun (Agung, 2008). Penelitian tersebut 

menitikberatkan pada peningkatan keaktifan siswa melalui model kooperatif 

jigsaw. Ada pula penelitian dengan judul Peningkatan Kreaktivitas berdiskusi 

Siswa Dalam Pembelajaran Ilmu pengetahuan Alam Melalui Pendekatan 

Kooperatif model Jigsaw Di Kelas V SD Muhammadiyah Jember          

(Susilawati, 2008). Penelitian tersebut mengatasi permasalahan kreaktivitas siswa 

dalam dikusi pada mata pelajaran IPA. 
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Kedua penelitian yang sudah dilakukan tersebut berhasil meningkatkan 

keaktivan dan kreaktivitas sisiwa. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya  

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian sebelumnya 

menggunakan model kooperatif jigsaw untuk meningkatkan keaktifan dan 

kreaktivitas sedangkan penelitian sekarang menggunakan kooperatif jigsaw untuk 

meningkatkan pemahaman dalam belajar matematika dengan materi, mata 

pelajaran,dan kelas yang berbeda pula. Jadi, peneliti menawarkan untuk mengatasi 

permasalahan siswa dalam memahami sifat-sifat bangundatar, peneliti mengambil 

judul “Penggunaan Pendekatan Kooperatif Model Jigsaw Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Sifat-Sifat Bangun Datar Pada Siswa Kelas V SDN Sumbersari 1 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. 

 
1.2. Fokus Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan siswa SDN Sumbersari 1 

yang sulit memahami matematika khususnya pada sifat-sifat bangun datar, karena 

siswa cenderung pasif dalam belajar sehingga pelajaran matimatika tidak 

dipahami dan menjadi salah satu pelajaran yang tidak disukai oleh siswa. Siswa 

akan lebih memahami pelajaran apabila siswa terlibat langsung dalam belajar dan 

aktif dalam pembelajaran. Maka penggunaan pendekatan pembelajaran kooperatif 

model jigsaw dipilih oleh penulis untuk meningkatkan pemahaman sifat-sifat 

bangun datar pada siswa karena dalam model pembelajaran ini siswa-siswa 

bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kooperatifnya dalam: (a) belajar dan 

menjadi ahli dalam subtopik bagiannya; (b) merencanakan bagaimana 

mengajarkan subtopik bagiannya kepada anggota kelompok semula. Setelah itu, 
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siswa tersebut kembali lagi ke kelompok masing-masing sebagai ahli dalam sub 

topiknya dan mengajarkan informasi peting dalam sub topik tersebut kepada 

temannya, sehingga seluruh siswa bertanggung jawab untuk menunjukkan 

penguasaannya terhadap seluruh materi yang ditugaskan oleh guru (Rusman, 

2010:217). 

Melalui model pembelajaran yang ditawarkan oleh peneliti, yaitu 

pendekatan kooperatif model jigsaw siswa tidak lagi takut terhadap pelajaran 

matematika. Matematika akan disenangi dan pembelajaran akan lebih 

menyenangkan karena seluruh siswa aktif dalam belajar. Keaktifan siswa dalam 

belajar akan meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Pemahaman dan 

hasil belajar yang meningkat akan mencapai tujuan pembelajaran. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penggunaan pendekatan kooperatif model jigsaw untuk 

meningkatkan pemahaman sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V SDN 

Sumbersari 1 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 

2. Bagaimanakah hasil peningkatan pemahaman sifat-sifat bangun datar dengan 

menggunakan pendekatan kooperatif jigsaw pada siswa kelas V SDN 

Sumbersari 1 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka peneliti 

merumuskan dua tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan proses penggunaan pendekatan kooperatif model jigsaw 

untuk meningkatkan pemahaman sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V 

SDN Sumbersari 1 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

2. Mendeskripsikan hasil peningkatan pemahaman sifat-sifat bangun datar 

dengan menggunakan pendekatan kooperatif model jigsaw pada siswa kelas 

V SDN Sumbersari 1 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

 

1.5. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Bagi Guru,  penelitian ini dapat bermanfaat sebagai alternatif untuk memilih 

model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran matematika. Manfaat 

kedua yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi guru kelas V dalam 

mengajarkan pelajaran matematika untuk mencapai kompetensi dasar 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

2) Bagi Sekolah, penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi 

penulisan PTK dan sebagai penentu kebijakan dalam umpaya meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika khususnya sifat-sifat 

bangun datar. 
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3) Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang cara meningkatkan pemahaman sifat-sifat bangun datar 

pada mata pelajaran matematika bagi siswa kelas V, serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran untuk materi yang 

lain dan mata pelajaran lain yang dapat memberikan manfaat bagi siswa 

pada saat mengajar nanti. 

 
1.6 Batasan Istilah 

Definisi-definisi yang digunakan untuk menyamakan presepsi dalam 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pemahaman  

Pemahaman adalah proses memiliki pengetahuan yang banyak, pandai dan 

tahu benar tentang sesuatu hal. Menurut Sadiman (2005:42), pemahaman atau 

comprehension dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran. 

2. PendekatanKooperatif 

Pembelajaran Kelompok yang terdiri dari 5 (lima) atau 7 (tujuh) 

siswa,mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah, atau melaksanakan 

tugas tertentu, dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah 

ditentukan pula oleh guru (Roestiyah, N.K. 2001:15). 

3. Jigsaw 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran 

kooperatif, siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang 

dengan memperhatikan keheterogenan, bekerjasama positif dan setiap 
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anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi 

yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok 

yang lain (Baskoro, 2011). 

4. Bangun  Datar 

Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis 

lurus atau lengkung (Roji dalam Pak Guru Ian, 2010). 

5. Sifat-sifat Bangun Datar 

Sifat-sifat bangun datar adalah ciri-ciri yang dimiliki bangun datar (segitiga, 

persegipanjang, persegi, trapesium, jajargenjang, layang-layang, dan 

belahketupat) yang membedakan antara bangun datar yang satu dengan 

bangun datar yang lain. 

 

 

 


