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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proses 

kehidupan. Majunya suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan. 

Pendidikan yang berkualitas dapat mencetak sumber daya manusia yang 

bermutu. Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang melibatkan 

guru dan siswa. Peningkatan kualitas pendidikan cerminan dari prestasi 

belajar siswa. Sedangkan keberhasilan atau prestasi belajar siswa 

dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang bagus. Karena kualitas 

pendidikan yang bagus akan membawa siswa untuk meningkatkan prestasi 

belajar yang lebih baik.  

Matematika merupakan pelajaran paling penting diberikan sejak dini 

karena peranannya di segala jenis dimensi kehidupan. Matematika juga 

mempunyai peranan berbagai disiplin ilmu lain, memajukan daya pikir 

manusia, serta mendasari perkembangan teknologi modern. 

Di Indonesia, tujuan pembelajaran matematika termuat dalam 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Pada Permendiknas tersebut tertulis 

mata pelajaran matematika tingkat SMP/MTs matematika bertujuan agar 

siswa memiliki kemampuan sebagai berikut1: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

                                                           
1Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 
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2. Menggunakan penalaran pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

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. 

Jadi pada poin Permendiknas nomor 3 ditegaskan agar siswa 

memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh.  

Suryadi yang dikutip oleh Erman Suherman menyatakan dalam 

surveinya bahwa pemecahan masalah matematika merupakan salah satu 

kegiatan matematik yang dianggap penting baik oleh para guru maupun 

siswa disemua tingkatan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Bitter  

dan Capper dalam Erman suherman menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika harus digunakan untuk memperkaya, memperdalam, dan 

memperluas kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika.2 

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah ini juga ditunjukkan 

dari hasil Program for International Assesment of Student (PISA) pada 

tahun 2012 menyatakan skor rata-rata siswa dalam pembelajaran 

matematika adalah 375 dan mendapatkan peringkat ke-64 dari 65 peserta, 

sedangkan pada tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 76 

                                                           
2Erman Suherman, dkk,  Strategi Pembelajaran Matematika  Kontemporer. 2001. 

Bandung: Jica. hlm.83 
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negara. Hasil TIMSS pada tahun 2011 menyatakan skor rata-rata 

matematika siswa adalah 386 dan mendapatkan peringkat ke-41 dari 45 

peserta, sedangkan pada tahun 2015 Indonesia berada pada ranking ke-36 

dari 49 negara. Berdasarkan hasil TIMSS yang diperoleh menunjukkan 

bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia masih jauh di bawah 

median internasional yang berada pada nilai 500, level tinggi hanya 

dicapai 2%, sedangkan level menengah 15%, dan secara kumulatif 

kemampuan matematika siswa Indonesia mencapai level rendah yaitu 43% 

siswa kelas VIII. Dimensi penilaian pada TIMSS meliputi dimensi konten 

dan dimensi kognitif yang masing-masing terdiri dari tiga domain yaitu 

mengetahui fakta dan prosedur (pengetahuan), menggunakan konsep, 

penerapan dan pemecahan masalah.3 Hal ini didukung dengan hasil 

wawancara dan observasi terhadap salah seorang guru matematika dan 

beberapa siswa kelas VII SMPN 32 Pekanbaru didapat keterangan bahwa 

kesulitan yang banyak dialami siswa adalah ketika menyelesaikan soal 

latihan. Hal ini disebabkan karena peran siswa yang pasif pada saat proses 

pembelajaran. Siswa hanya terpaku pada apa yang disampaikan oleh guru 

sehingga ketika diberikan soal yang berbeda dari apa yang guru berikan 

sebelumnya, siswa tidak mampu menyelesaikan soal tersebut.  

Berdasarkan dari gejala tersebut, guru tidak hanya berdiam diri saja 

sehingga tidak mencari solusinya. Strategi belajar mengajar sangat 

                                                           
3Rizki Herlina Wati Putri, Eksperimen Pembelajaran Matematika Dengan Strategi Team 

Assisted Individualization Dan Quiz Team Ditinjau Dari Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Kelas VIII Di Smp Muhammadiyah 8 Surakarta , dalam publikasi ilmiah Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm.1-2 
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diutamakan karena untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh guru matematika SMP 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, salah satu 

diantaranya mengadakan diskusi kelompok.  Namun, usaha guru 

mengadakan diskusi kelompok dapat dikatakan kurang berhasil 

dikarenakan siswa belum dibiasakan untuk mengemukakan ide selama 

diskusi berlangsung, sehingga hanya sebagian siswa yang aktif dalam 

memberikan ide atau gagasannya. 

Strategi pembelajaran yang dipilih hendaknya mampu mencapai 

tujuan pembelajaran matematika tersebut terutama pada aspek pemecahan 

masalah matematika. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi siswa untuk memiliki peluang lebih besar dalam 

mendominasi pembelajaran serta dapat menstimulus kemampuan 

pemecahan masalah siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw.4 

Menurut Gagne “apabila seseorang telah mendapatkan suatu 

kombinasi perangkat aturan yang terbukti dapat dioperasikan sesuai 

dengan situasi yang sedang dihadapi maka ia tidak saja dapat memecahkan 

masalah, melainkan juga telah berhasil menemukan sesuatu yang baru. 

Sesuatu yang dimaksud itu adalah perangkat prosedur atau strategi yang 

                                                           
4
Syaripah, Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Dalam Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa, dalam jurnal 

ilmiah Program Pascasarjana UNIMED Medan, Vol VI, No. 01, Januari 2014. hlm. 53. 
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memungkinkan seseorang dapat meningkatkan kemandirian dalam 

berpikir”.5 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah sebuah model 

belajar kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam 

bentuk kelompok kecil. Seperti yang diungkapkan oleh Lie “pembelajaran 

kooperatif model Jigsaw ini merupakan model belajar kooperatif dengan 

cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai 

enam orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling 

ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri”.6 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini siswa memiliki 

banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah 

informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi, anggota kelompok bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari 

dan dapat menyampaikan informasinya kepada kelompok lain. 

Beberapa kajian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwa 

terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran 

dan kemampuan awal terhadap hasil belajar siswa.7 

Sebagai seorang guru, seharusnya mengetahui kemampuan awal 

siswa terlebih dahulu sebelum melakukan proses belajar mengajar. Hal ini 

                                                           
5Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Komtemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 

hlm 52. 
6Rusman, Model – Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru Edisi 

Kedua, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 218. 
7Farida Hanun. Pengaruh metode pembelajaran dan kemampuan awal terhadap hasil 

belajar matematika, dalam jurnal ilmiah Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan 

Litbang dan Diklat Departemen Agama, hlm. 128 
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diperlukan karna dengan mengetahui kemampuan awal siswa guru dapat 

menentukan strategi atau model pembelajaran  yang tepat untuk diterapkan 

dalam pembelajaran.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti 

ditemukan bahwa terdapat pengaruh kemampuan awal siswa terhadap 

pemecahan masalah matematis siswa.8 

Berkaitan dengan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau Berdasarkan 

Kemampuan Awal Siswa Sekolah Menengah Pertama di Pekanbaru”.  

B. Defenisi Istilah 

Menghindari kesalahpahaman tentang judul, maka penulis menegaskan 

istilah yang berkaitan, yaitu: 

1. Model Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif atau gotong royong (cooperative 

learning) adalah bentuk pengajaran yang membagi siswa dalam 

beberapa kelompok yang bekerja sama antara satu siswa dengan 

lainnya untuk memecahkan masalah. Strategi kooperatif ini lebih akrab 

dengan belajar kelompok.9 Jadi, pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat bekerja secara 

                                                           
8Sri Adi Widodo, Pengaruh Media Komik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan 

Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa Kelas VIII, Volume 2 No. 1. 

2016. 
9Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar yang Mudah Diterima Murid,(Jogjakarta:DIVA 

press,2013)hlm. 100 
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kelompok dimana didalam satu kelompok terdiri dari siswa yang 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 

2. Tipe Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif Jigsaw merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi 

yang maksimal. Model belajar ini terdapat tahap-tahap dalam 

penyelenggaraannya. Tahap pertama siswa dikelompokkan dalam 

bentuk kelompok-kelompok kecil. Pembentukan kelompok-kelompok 

siswa tersebut dapat dilakukan guru berdasarkan pertimbangan 

tertentu.10 Jadi, dengan pembelajaran tipe Jigsaw ini siswa dapat 

berperan aktif pada proses pembelajaran serta dapat belajar bersama 

teman-temannya secara berkelompok. Siswa juga dapat saling 

berpendapat untuk menemukan, bertukar pikiran, merancang, serta 

mempresentasikan materi yang didapat. 

3. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah matematis sebagai  suatu pendekatan 

pembelajaran melukiskan pembelajaran yang diawali dengan penyajian 

masalah kontekstual yang kemudian melalui penalaran induktif siswa 

menemukan kembali konsep yang dipelajari dan kemampuan 

matematis lainnya.11 Jadi, apabila seorang siswa dilatih untuk 

menyelesaikan masalah siswa itu mampu mengambil keputusan sebab 

                                                           
10Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung:ALFABETA,2012) hlm. 54 
11Heris Hendriana & Utari Soemarmo,  Penilaian Pembelajaran Matematika, (Bandung: 

Refika Aditama, 2014),  hlm.23. 
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siswa itu menjadi mempunyai keterampilan tentang untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis informasi, dan 

menyadari betapa perlunya meneliti kembali hasil yang telah 

diperoleh. 

4. Pembelajaran Langsung 

Pembelajaran langsung pada umumnya dirancang secara khusus untuk 

mengembangkan aktivitas belajar siswa yang berkaitan dengan aspek 

pengetahuan prosedural (pengetahuan tentang bagaimana 

melaksanakan sesuatu) dan pengetahuan deklaratif (pengetahuan 

tentang sesuatu yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi) yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari 

selangkah demi selangkah.12 

5. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum 

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa 

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut:  

1. Tingkat pemecahan masalah siswa yang masih kurang. 

                                                           
12Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),  hlm.72. 
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2. Strategi yang diberikan oleh guru belum sepenuhnya dapat 

membuat siswa bisa memecahkan masalah sendiri. 

3. Kebanyakan siswa tidak mau bertanya terhadap materi yang 

kurang dipahaminya. 

4. Saat mengalami kesulitan menyelesaikan soal atau tugas, siswa 

langsung meniru jawaban temannya tanpa memahaminya. 

5. Tingkat keberhasilan atau hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh 

strategi yang digunakan. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan dalam kajian ini seperti yang telah 

dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis memfokuskan 

penelititian ini pada “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe Jigsaw terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Ditinjau Berdasarkan Kemampuan Awal  

Siswa Sekolah Menengah Pertama di Pekanbaru”.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw  dengan siswa yang mengikuti pembelajaran langsung? 

b. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan 

kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah 
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matematis? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berpedoman pada rumusan  masalah maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menyelidiki perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw dengan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran langsung. 

2. Untuk menyelidiki interaksi antara model pembelajaran dengan 

kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis. 

b.  Manfaat Penelitian  

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat, antara lain sebagai 

berikut: 

1) Manfaat teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan secara teoritis 

memberikan sumbangan dalam pembelajaran matematika. 

Terutama pada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

2) Manfaat praktis 

a) Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
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b) Bagi guru, sebagai informasi dan juga sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran di SMPN 32 Pekanbaru untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. 

c) Bagi peneliti, sebagai sumbangan pada dunia pendidikan dan 

sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

d) Bagi siswa, sebagai masukan untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah dalam belajar matematika dan mampu 

memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran matematika. 

 


