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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sesungguhnya belajar adalah ciri khas manusia sehingga manusia dapat 

dibedakan dengan binatang. Belajar dilakukan manusia seumur hidupnya, kapan 

saja , dan dimana saja, baik di sekolah, kelas, di rumah, dan dalam waktu yang 

tidak ditentukan sebelumnya. Sekalipun demikian, belajar dilakukan manusia 

senantiasa oleh iktikad dan maksud tertentu.Belajar terjadi ketika ada interaksi 

antara individu dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

Lingkungan fisik adalah buku, alat peraga, dan alam sekitar. Aadapun lingkungan 

belajar adalah lingkungan yang merangsang dan menantang siswa untuk belajar. 

(Drs.Hamdani, M.A.2011:17).  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan ini 

bersifat relatif konstan dan berbekas. Dalam kaitan ini proses belajar dan 

perubahan merupakan bukti hasil yang diproses. Belajar tidak hanya mempelajari 

mata pelajaran, tetapi juga penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan/minat, 

penyesuaian sosial, bermacam-macam ketrampilan lain, dan cita-cita. Dengan 

demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya 

akibat adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan. 

Pembelajaran secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran 

adalah upaya guru menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, 
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potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang amat beragam agar terjadi 

interaksi optimal antara guru dan siswa serta antarsiswa. Peristiwa belajar yang 

disertai proses pembelajaran akan leh terarah dan sistematik daripada belajar yang 

hanya dari pengalaman dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Hal ini karena 

belajar dengan proses pembelajaran melibatkan peran serta guru, bahan belajar, 

dan lingkungan konduktif yang sengaja diciptakan. (Drs.Hamdani, M.A.2011:71-

72). 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar untuk melatih berpikir kritis, 

sistematis, logis, kreatif, dan mempunyai kemampuan bekerja sama yang efektif 

(Herman Hudojo,2001). Cara berpikir seperti ini dapat dikembangkan melalui 

belajar matematika yang memiliki struktur serta keterkaitan yang kuat dan jelas 

antar konsepnya sehingga memungkinkan kita terampil berpikir rasional. 

Obyek  matematika bersifat abstrak. Sifat abstrak inilah merupakan salah 

satu faktor yang membuat matematika sulit ditangkap dan dipahami. Oleh 

karenanya siswa menjadi malas untuk mempelajari matematika. Pendidikan 

sebagai bagian integral kehidupan masyarakat di era global harus dapat memberi 

dan memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya ketrampilan intelektual, 

soasial dan personal. Untuk membuat siswa menyukai matematika dan 

menghasilkan output yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, diperlukan 

straegi yang tepat, diantaranya adalah bagaimana strategi mengaktualisasikan 

kompetensi siswa berdasarkan kemampuan, sikap, serta tingkah laku siswa 

sehingga membuat siswa menyenangi proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran di SDN Sumbersuko Wagir Malang biasanya 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Kegiatan inilah yang membuat 
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rasa jenuh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Rasa jenuh siswa ditandai dari 

banyak siswa yang tidak memperhatikan ketika guru mengajar, silih bergantinya 

siswa yang ijin ke belakang, dan banyak kegiatan-kegiatan siswa di luar konteks 

belajar mengajar. Hal tersebut di atas menyebabkan proses transfer materi tidak 

menyebar merata di seluruh kelas 2. Dilihat dari kurangnya perhatian siswa saat 

pelajaran berlangsung dapat dikatakan kurangnya motivasi belajar siswa masih 

kurang, sehingga prestasi siswa juga masih kurang. Prestasi belajar matematika 

siswa yang masih kurang terlihat dari hasil prestasi siswa yang kurang dari SKM 

nilai SKM sekolah SDN Sumbersuko Kecamatan Wagir  Kabupaten Malang . 

Hal-hal seperti inilah yang menarik minat penulis untuk mengadakan 

penelitian di SDN Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten  Malang . Penulis 

memandang perlu diterapkan metode pembelajaran yang membuat siswa merasa 

senang dalam mengikutinya, sehingga siswa termotivasi dalam belajarnya, yang 

selanjutnya dapat mempengaruhi pada prestasi belajar siswa, khususnya 

matematika. Model yang akan diterapkan adalah Model Pembelajaran Kooperaktif  

Jigsaw. Dalam pembelajaran kooperaktif jigsaw ini siswa dituntut untuk aktif, 

berinteraksi dengan teman-temannya dalam belajar dengan mengungkapkan apa 

yang dipahami, siswa juga didorong untuk saling membantu dalam mempelajari 

bahan pelajaran, kemudian diberi reward atas prestasi yang mereka peroleh. 

Dalam Model Pembelajaran Kooperaktif  Jigsaw ini, siswa juga untuk 

bertanggung jawab. Ini tercemin dari siswa untuk tanggung jawab untuk 

menyampaikan apa yang telah dipahami hingga teman dalam kelompoknya bener-

benar paham. Tuntutan untuk bertanggung jawab dalam menyampaikan materi 

rekannya, siswa akan termotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari 
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materinya. Dalam metode ini siswa dilatih untuk bekerjasama, serta menciptakan 

rasa saling menghormati, bekerjasama, dan kesadaran akanmanusia sebagai 

makhluk sosial. Hal ini terlihat dari kegiatan pembelajaran Kooperakif  Jigsaw 

yang mengelompokkan pada kelompok ahli yang kemudian dikembalikan ke 

kelompok asal yang memegang materi yang berbeda, kemudian saling 

memberikan informasi dalam kelompok. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diterapakan model 

pembelajaran kooperatif Jigsaw. Dimana akan membantu guru dalam 

menyampaikan materi. Model pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa  melalui diskusi saling silang antar 

kelompok.Dengan pengawasan maupun perhatian disaat proses pembelajaran 

maupun siswa melakukan diskusi akan membatu siswa untuk menyerap materi 

tersebut. 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang dalam penguasahan 

pengetahuan dan ketrampilan yang dikembangkan dalam pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan tes angka nilai yang diberikan oleh guru (Asmara.2009:11). 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul,” Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Pelajaran Matematika  Siswa Kelas 2SDN 

Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.  

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, 

yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor yang 

disebabkan oleh pengalaman. Pada penelitian ini saya mengambil prestasi belajar 

karena agar siswa dapat meningkatkan prestasi belajar pada pelajaran matematika 
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dengan penerapan model kooperatif jigsaw. Sehingga agar mendapatkan nilai 

maksimal dan mencapai KKM 75 % . Dan dapat dilihat dengan baik jika 

mencapai sesuai KKM yang ditentukan dalam pembelajaran di sekolah.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanlatar belakangyang di uraikan tersebut, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kooperatif jigsaw pada pelajaran 

matematika  siswa kelas II SDN Sumbersuko 01 Kecamatan Wagir 

Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar pada pelajaran matematika dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperaktif jigsaw siswa kelas II SDN 

Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut :. 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

jigsaw pada pelajaran matematika  siswa kelas II SDN Sumbersuko 01 

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang 

2. Mendiskripsikan peningkatan prestasi belajar pada pelajaran matematika 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperaktif jigsaw siswa kelas II 

SDN Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, siswa 

sekolah, dan peneliti, berikut penjabarannya: 
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1. Bagi Peneliti 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang  

model pembelajaran kooperatif jigsaw untuk dapat mengimplementasikannya, 

khususnya dalam pembelajaran di sekolah dasar. 

b. Sebagai pembelajaran bagi calon pendidik dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif jigsaw guna mempersiapakan menjadi pengajar yang 

profesional. 

2. Bagi Guru  

a. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan dan 

menyempurnakan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

kooperatif jigsaw SDN Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.  

b. Membantu mengatasi hasil prestasi belajar siswa pada pelajaran 

matematika dengan menerapkan model kooperatif jigsaw pada siswa kelas 

II. 

3. Bagi Siswa  

a. Siswa dapat pengalaman baru dalam pembelajaran dengan suasana 

kerjasama dan kelompok. 

b. Membuat siswa merasakan variaasi belajar matematika  

c. sehingga siswa tidak merasajenuh. 

d. Siswa dapat memahami pembelajaran matematika dengan penerapan model 

kooperatif jigsaw. 

4. Bagi Sekolah  
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a. Sebagai bahan masukan bagi peningkatan prestasi belajar siswa pelajaran 

matematika dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif jigsaw 

pada siswa kelas II.  

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai refensi untuk mengembangkan 

model pembelajaran kooperatif jigsaw di SDN Sumbersuko Kecamatan 

Wagir Kabupaten Malang. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah meningkatkan prestasi belajar pada 

pelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

jigsaw. Subyjek penelitian ini adalah 30 siswa kelas II SDN Sumbersuko 

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 

 

F. Definisi Operasional 

Beberapa definisi operasional yang dibatasi untuk menghindari salah 

pengertian dan penafsiran dalam penelitian  ini  dijelaskan sebagai berikut. 

Pembelajaran secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran 

adalah upaya guru menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, 

potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang amat beragam agar terjadi 

interaksi optimal antara guru dan siswa serta antarsiswa.(Drs.Hamdani, 

M.A.2011:71-72). Dengan adanya pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

jigsaw pada pelajaran matematika siswa kelas 2 dapat meningkatkan prestasi 

siswa karena adanya suatu model pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan nilai maksimal mencapai KKM 75 %. Sebelum adanya 

model kooperatif jigsaw diterapkan di sekolah tersebut menggunakan materi 
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pembelajaran metode ceramah, sehingga mengakibatkan siswa merasa bosan dan 

jenuh melainkan banyak siswa yang tidak merespon guru pada jam pelajaran, 

sehingga kelas tidak dapat terkondisikan dengan baik.  

 Dengan adanya penelitian menerapkan model pembelajaran kooperatif 

jigsaw siswa banyak perubahan dalam pembelajaran dikelas, dikarenakan guru 

aktif untuk mengajak siswa untuk dapat merespon materi yang disampaikan oleh 

guru dengan cara sebelum memberi materi pembelajaran berlangsung guru 

memberi ice briking terlebih dahulu agar siswa semangat dalam pembelajaran 

berlangsung dan tidak merasa jenuh lagi seperti adanya metode ceramah 

sebelumnya. Setelah itu guru menanyakan keadaan siswa dan membuka 

pembelajaran diawali dengan doa agar pembelajaran berjalan dengan baik dan 

lancar. Dengan adanya model penerapan kooperatif jigsaw dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa, sehingga pembelajaran materi matematika mencapai KKM 

yang maksimal yang ditentukan yaitu 75%. Sehingga siswa tidak kesulitan 

pembelajaran matematika. 
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