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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu dari tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam pembukaan 

UUD'45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemajuan sebuah bangsa bisa 

terwujud jika kualitas dari pendidikannya bermutu dan merata disetiap golongan 

masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk orang-orang elite, akan tetapi bagi 

seluruh rakyat. Pengekangan dan pembatasan dalam dunia pendidikan berarti 

kerugian  dan penghambat kemajuan sebuah negara. 

Oleh karena itu, saat ini diadakan upaya pemerataan pendidikan di setiap 

golongan masyarakat. Dengan pemerataan pendidikan ini saja masih belum 

selesai kalau tidak diikuti dengan peningkatan kualitas hasil dari proses 

pembelajaran. Bagaimana usaha para pendidik agar siswa dapat belajar dengan 

efektif dan menguasai bahan pelajaran dan ketrampilan-ketrampilan yang 

berguna di masyarakat. 

Ini merupakan sebuah tantangan bagi para tenaga pendidik (guru) agar dapat 

menyajikan proses pembelajaran yang efektif dan diminati oleh siswa. Beberapa 

metode atau model pembelajaran baru diterapkan guna menjawab tantangan 

tersebut.  

Salah satunya adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Ernest 

Chang dan Don Simson (1997) dengan nama "The Circle of Learning: Individual 

and Group Process". Model ini merupakan pengembangan dari model 
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pembelajaran tradisional yang lebih banyak menekankan pada tanggung jawab 

individual dalam proses pembelajaran. Menuurut model ini, pmbelajaran 

belangsung tidak hanya tanggung jawab individu, akan tetapi dapat dalam bentuk 

kolaboratif melalui proses kehidupan kelompok.1 

Pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok atau kooperatif dapat 

menciptakan hubungan kerja sama antar siswa serta tanggung jawab bersama. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran kelompok yang 

akhir-akhir ini menjadi perhatian dan dianjurkan para ahli pendidikan untuk 

digunakan.  

Slavin (1995) mengemukakan dua manfaat dari pembelajaran kooperatif. 

Pertama, penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, 

menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat 

meningkatkan harga diri. Kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan 

kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah dan 

mengintegrasikan pengetahuan dengan ketrampilan.2 

Kooperatif sendiri mempunyai beberapa variasi atau tipe, salah satunya adalah 

kooperatif tipe jigsaw. Pada tipe ini, pembelajaran kooperatif didesain untuk 

meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri juga 

                                                 
1 Mohammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) 
h. 57 
2 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 
2008), h. 240 
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pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi, akan tetapi dia 

harus menyampaikannya kembali kepada anggota kelompok asalnya. Terkadang, 

siswa lebih dapat memahami suatu materi jika disampaikan oleh temannya 

sendiri dari pada guru. Bahasa yang digunakan oleh siswa lebih mudah ditangkap 

oleh siswa lain. Memanfaatkan bantuan siswa, dapat meningkatkan pemahaman 

baik siswa yang diajar ataupun yang mengajar. Yang diajar mendapatkan 

pemahaman baru dan yang mengajar dapat memantapkan serta mereview 

pemahaman yang sudah didapatnya. 

Selain menerapkan pembelajaran yang efektif, guru juga perlu memperhatikan 

tiap individu yang ada di dalamnya. Dalam realitasnya, tiap siswa mempunyai 

karakter, kemampuan cara belajar dan latar belakang yang berbeda-beda.  

Penelitian tentang metode mengajar yang paling sesuai ternyata semuanya 

gagal, karena setiap metode mengajar bergantung pada cara atau gaya belajar 

siswa, pribadinya serta kesanggupannya. Akhirnya timbul pemikiran baru bahwa 

mengajar itu harus memperhatikan gaya belajar atau "learning style" siswa, yaitu 

cara ia bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya 

dalam proses belajar.3 

Mengetahui gaya belajar yang berbeda ini telah membantu para guru untuk 

dapat mendekati semua atau hampir semua murid hanya dengan menyampaikan 

                                                 
3 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar(Jakarta: Bumi Aksara, 1992) h. 
93 
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informasi dengan gaya yang berbeda.4 Jika seorang guru mampu memahami gaya 

belajar siswa, maka materi akan lebih mudah disampaikan. Begitu juga halnya 

dengan siswa, jika siswa menyadari gaya belajar mereka, maka akan lebih mudah 

untuk menyerap informasi yang disampaikan guru. 

Model pembelajaran kooperatif serta kelebihannya di atas jika 

dikombinasikan dengan kemampuan guru untuk mengetahui gaya belajar siswa, 

diharapkan mampu memperoleh hasil belajar yang maksimal. Guru dapat 

memperhatikan gaya belajar siswa dengan menerapkan Model Pembelajaran 

Kooperatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dengan 

Memperhatikan Gaya Belajar Siswa pada Materi Bangun Ruang Sisi 

Lengkung di Kelas IX SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa pada materi Bangun Ruang Sisi Lengkung 

di Kelas IX SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo? 

                                                 
4 Bobbi DePorter, Quantum Learning: Membisaakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan terj. Dari 
Quantum Learning: Unleshing The Genius in You (Bandung: kaifa, 2001), h.110   
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2. Bagaimana kinerja siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa pada materi Bangun 

Ruang Sisi Lengkung di Kelas IX SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa pada materi 

Bangun Ruang Sisi Lengkung di Kelas IX SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo? 

4. Bagaimana respon siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa pada materi Bangun 

Ruang Sisi Lengkung di Kelas IX SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa pada materi Bangun Ruang Sisi Lengkung 

di Kelas IX SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo. 

2. Mengetahui kinerja siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa pada materi Bangun 

Ruang Sisi Lengkung di Kelas IX SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo. 

3. Mengetahui hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa pada materi 

Bangun Ruang Sisi Lengkung di Kelas IX SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo. 
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4. Mengetahui respon siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa pada materi Bangun 

Ruang Sisi Lengkung di Kelas IX SMP Negeri 2 Krian Sidoarjo. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain: 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi guru dalam memilih model 

pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan menjadi efektif. 

2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas 

pendidikan matematika khususnya di bidang pembelajaran matematika.. 

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk mengembangkan yang serupa 

yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif dengan memperhatikan gaya 

belajar siswa. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berlainan dan 

menimbulkan ketidakjelasan dalam mengambil kesimpulan dan penilaian dalam 

penelitian ini, maka perlu diberikan definisi tentang istilah-istilah yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Kooperatif (MPK) 

Model Pembelajaran Kooperatif (MPK), merupakan model pembelajaran 

dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil yang bekerja 
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sama dan mempunyai latar belakang kemampuan akademis, jenis kelamin, 

ras atau suku yang berbeda (heterogen).5 Di dalam penelitian ini nanti akan 

ditambahkan gaya belajar siswa yang heterogen. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif (MPK) Tipe Jigsaw 

Model Pembelajaran Kooperatif (MPK) tipe jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif dimana terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. 

Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa yang 

heterogen. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota 

kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk bekerja sama 

mempelajari dan mendalami topik tertentu serta menyelesaikan tugas-tugas 

yang berhubungan dengan topik tersebut.  Hasil dari diskusi dikelopmpok 

ahli akan disampaikan kepada anggota kelompok asal.6 Dalam penelitian ini, 

tiap kelompok ahli terdiri dari siswa yang memiliki gaya belajar yang sama 

atau hampir sama.    

3. Penerapan 

Penerapan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pelaksanaan langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa pada materi Bangun 

Ruang Sisi Lengkung. 

 

                                                 
5 Wina Sanjaya, Op Cit, h. 240 
6 http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/07/31/cooperative-learning-teknik-jigsaw/" \o "Tautan 
Tetap ke \"Cooperative Learning-Teknik Jigsaw 
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4. Gaya Belajar Siswa 

Gaya belajar siswa adalah cara siswa dalam menyerap informasi atau materi 

dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini akan mengelompokan gaya belajar 

menjadi tiga yaitu gaya belajar Visual, Auditori dan Kinestetik (VAK). 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar didefinisikan sebagai tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran 

yang dicapai siswa terhadap sub materi dengan acuan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

6. Keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dimaksud 

adalah semua langkah pembelajaran dalam RPP yang  mengggunakan model 

pembelajaran kooperatif dengan memperhatikan gaya belajar siswa dapat 

terlaksana. Tingkat keterlaksanaannya dapat dilihat dari pengamatan 

terhadap pengelolaan kelas yang dilakukan guru dengan menggunakan acuan 

aktivitas guru dalam RPP. 

7. Kinerja Siswa 

Kinerja siswa adalah kinerja yang dilakukan oleh siswa yang sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai selama pembelajaran berlangsung dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa. 
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8. Respon Siswa 

Respon siswa adalah tanggapan siswa terhadap model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa. 

 


