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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Masalah pendidikan menurut Ahmadi dan Nur (2003: 98) merupakan 

masalah yang sangat penting dalam kehidupan baik dalam kehidupan 

keluarga maupun dalam kehidupan Bangsa dan Negara. Mengingat sangat 

pentingnya pendidikan itu bagi kehidupan maka hampir seluruh Negara di 

dunia ini menangani secara langsung masalah-masalah yang berhubungan 

dengan pendidikan. 

Salah satu hal mendasar dalam dunia pendidikan adalah bagaimana 

usaha untuk meningkatkan proses belajar mengajar sehingga memperoleh 

hasil yang efektif dan efisien. Pendidikan harus diberi makna mendalam bagi 

perbaikan, sebagai salah satu instrumen utama pengembangan dalam ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Menurut Asmani (2011: 17): 

Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik tidaknya 
lulusan yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. 
Pembelajaran ibarat jantung dari proses pendidikan. Pembelajaran 
yang baik, cenderung menghasilkan lulusan dengan hasil belajar 
yang baik pula, demikian pula sebaliknya. Namun kenyataannya 
hasil belajar pendidikan di Indonesia masih dipandang kurang baik. 
Sebagian besar siswa belum mampu menggapai potensi 
ideal/optimal yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu ada 
perubahan proses pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini. 

 
Dalam proses pembelajaran, hasil belajar dapat dilihat secara 

langsung. Oleh sebab itu agar dapat dikontrol dan berkembang secara optimal 

melalui proses pembelajaran di kelas, maka program pembelajaran itu harus 

dirancang terlebih dahulu oleh guru dengan memperhatikan berbagai prinsip 

yang telah terbukti keunggulannya secara empirik. (Aunurrahman, 2009: 34) 
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Turmudi dan Aljupri (2009: 1) mengatakan bahwa pembelajaran 

matematika seperti yang kita alami di Indonesia masih menitik beratkan 

kepada pembelajaran langsung yang pada umumnya didominasi oleh guru, 

siswa masih secara pasif menerima apa yang diberikan guru yang umumnya 

hanya satu arah. 

Seperti yang terjadi di SMP PTI Palembang, berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan. Peneliti melihat dalam proses pembelajarannya 

masih didominasi oleh metode ceramah dan hasil belajar untuk mata 

pelajaran matematika di kelas VII masih belum sesuai harapan dengan 

persentase siswa hanya 30% saja yang mampu mencapai kriteria kelulusan 

minimum (KKM) yaitu 70. Belum tercapainya KKM dari sebagian siswa 

tersebut dikarenakan penggunaan metode yang menjadikan siswa sebagai 

penerima tanpa ada usaha untuk mencoba bertukar pikiran dengan bersama-

sama mengoptimalkan pemahaman. Metode yang diterapkan selama ini 

menjadikan siswa yang aktif menjadi semakin aktif sedangkan yang pasif 

akan tertinggal jauh dalam memahami ilmu pengetahuan yang mengarah pada 

persaingan terutama di bidang matematika. 

Menurut Turmudi dkk (2009: 1) praktek-praktek pembelajaran yang 

seperti diatas diusulkan untuk diperbaiki dengan menambahkan tugas baru 

misalkan meminta siswa untuk mengkontruksi dan membangun pengetahuan 

matematika dengan melibatkan aspek sosial. Seperti teman-teman sekelas 

mengontrol kemajuan pemahaman konsep-konsep dan pengetahuan 

matematika. Pembelajaran seperti ini menghendaki suatu pembelajaran yang 

ditempuh secara interaktif. Interaksi dua arah terjadi antara murid dan guru, 
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bahkan interaksi multi arah yaitu antara guru dan murid serta antara murid 

dan murid dikelas. 

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diupayakan suatu bentuk 

pembelajaran yang tidak hanya mampu secara materi saja tetapi juga 

mempunyai kemampuan yang bersifat formal. Penggunaan secara efektif 

keterampilan-keterampilan kooperatif menjadi semakin penting untuk 

mengembangkan sikap saling bekerja sama, mempunyai rasa tanggungjawab 

dan mampu bersaing secara sehat. Sikap yang demikian akan membentuk 

pribadi yang berhasil dalam menghadapi tantangan pendidikan yang lebih 

tinggi yang berorientasi pada kelompok. 

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2: 

...                          ...  

Artinya: “… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran …”. (QS. Al-Maidah: 2) 

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa tolong menolong dalam hal 

kebajikan sangat dianjurkan dan begitu pula sebaliknya. Dalam pembelajaran 

kooperatif peserta didik secara aktif bekerjasama dalam kelompok untuk 

saling membantu dalam memecahkan masalah, sehingga mereka akan lebih 

mudah untuk menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka 

saling berdiskusi dengan temannya. 

Salah satu metode pembelajaran yang menarik untuk dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatife tipe 

jigsaw. Guru memperhatikan dan membantu siswa agar pelajaran menjadi 



4 

 

 

lebih bermakna. Selain itu siswa bekerja dengan sesama siswa dalam suasana 

gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah 

informasi serta meningkatkan keterampilan berkomunikasi. (Lie, 2002: 68) 

Dengan adanya penerapan metode jigsaw diharapkan siswa terlibat 

lebih jauh dalam proses belajar mengajar secara efektif sehingga siswa 

terdorong untuk memahami setiap materi yang diajarkan guru. Dengan kata 

lain metode yang digunakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa di SMP PTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) 

Palembang”. 

 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang akan 

diteliti pada pokok bahasan bilangan pecahan di kelas VII semester 1. 

Pengukuran hasil belajar siswa dilakukan memalui tes dengan pendukung 

data berupa lembar dokumentasi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa di SMP PTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) Palembang?”. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, Tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di SMP PTI (Persatuan 

Tarbiyah Islamiyah) Palembang”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1.   Bagi peneliti dan pembaca, diharapkan penelitian ini akan dapat 

memberikan sumbangan teoritis tambahan bagi peneliti dan para 

pembaca tentang “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Matematika”. 

2.   Bagi siswa, dengan penelitian ini diharapkan terjadinya peningkatan hasil 

belajar pada diri siswa baik aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. 

3.   Bagi guru, dengan hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi para guru tentang pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

sebagai model pembelajaran yang lebih efektif. 

4.   Bagi sekolah, sebagai alternatif untuk mengetahui pengelolaan 

pembelajaran dalam rangka perbaikan pembelajaran matematika pada 

khususnya. 


