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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang memiliki 

peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak permasalahan 

dalam kehidupan yang memerlukan ilmu matematika dalam penyelesaiannya. 

Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan mutu pelajaran matematika para 

tenaga kependidikan dituntut selalu meningkatkan diri baik dalam ilmu 

pengetahuan matematika maupun pengelolaan pembelajaran. Banyak hal di 

sekitar kita yang selalu berhubungan dengan matematika mencari nomor 

rumah seseorang, menelpon, jual beli barang, menukar uang, dan masih 

banyak lagi. Dengan belajar matematika maka manusia akan terbiasa dalam 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan. Akan tetapi, sampai saat ini 

matematika masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit bagi sebagian 

besar siswa. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya pemahaman konsep 

matematis siswa. 

Materi pelajaran yang berkaitan dengan konsep adalah materi berupa 

definisi atau pengertian. Tujuan pembelajaran konsep adalah agar siswa 

paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, 

menggeneralisasi.
1
 Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 

22 tahun 2006, dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah 
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adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut:
2
 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 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. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan. 

 

Mengingat pentingnya belajar matematika berdasarkan peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun 2006, yang menyebutkan 

bahwa salah satu tujuan pembelajarana matematika adalah agar siswa 

memiliki kemampuan pemahaman konsep matematika. Berdasarkan tujuan 

tersebut jelaslah bahwa siswa harus memiliki pemahaman konsep, bukan 

menghapal konsep. Hal ini menyatakan  bahwa pemahaman konsep 

merupakan hal yang mendasar dari sebuah pembelajaran. Apabila siswa telah 

memahami suatu konsep matematika maka siswa akan lebih mudah untuk 

mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu pemahaman siswa 

dalam mempelajari matematika tidak boleh terpisa-pisah karena antara satu 

konsep dengan konsep yang lain harus saling terkait.  

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dengan Ibu Vera 

Rahmalya, S.Pd. guru matematika kelas VIII di sekolah Al-Ihsan Boarding 

School, diperoleh informasi bahwa kemampuan pemahaman konsep 

                                                             
2
 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press, 2008, h.12 



3 
 

 
 

matematis siswa kelas VIII di sekolah tersebut masih tergolong rendah. Hal 

ini dapat dilihat dari gejala-gejala yang timbul diantaranya:  

1.   Sebagian besar siswa kesulitan memilih prosedur atau operasi yang tepat 

dalam menyelesaikan soal, seperti memilih rumus yang digunakan dalam 

menyelesaikan sebuah soal. 

2.   Sebagian besar siswa belum bisa mengembangkan konsep serta 

menggunakan prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

3.   Siswa belum mampu mempresentasikan/memaparkan konsep secara 

berurutan yang bersifat matematis. Seperti memaparkan  suatu materi 

secara berurutan pada saat siswa belajar di kelas. 

4.   Jika diberikan soal yang berbeda dari contoh, sebagian besar siswa malas 

mengerjakannya karena mereka tidak paham bagaimana cara 

menyelesaikan soal yang diberikan.  

5.   Bila guru menanyakan kembali mengenai konsep materi pembelajaran 

matematika sebelumnya, siswa sering tidak bisa menjawab.  

 

Upaya  yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah  

memvariasikan model dalam pembelajaran, mengaitkan soal-soal dengan 

kehidupan sehari-hari, menambah referensi dari  buku, mengulang kembali 

materi yang belum dipahami siswa, memberikan tambahan latihan agar siswa 

terbiasa menyelesaikan soal dan memberikan penugasan di rumah agar siswa 

mengulang kembali materi yang telah diberikan. Usaha ini juga belum 
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berhasil karena hanya sebagian siswa yang mampu menyelesaikan latihan 

yang diberikan. Usaha yang dilakukan guru belum mampu untuk membuat 

siswa memiliki pemahaman konsep matematis yang lebih baik. Sehingga 

harus ada upaya lain yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan 

pemahaman konsepnya. 

Usaha lain yang dilakukan guru adalah menerapkan strategi yang tepat 

dalam proses pembelajaran karena dengan menggunakan strategi yang tepat 

dapat mempengaruhi proses pembelajaran menjadi lebih baik,  karena siswa 

akan lebih aktif belajar dan lebih sesuai dengan gaya belajar siswa, bisa 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi yang  sedang dipelajari 

serta dapat meningkatkan gairah belajar dan lain-lain.
3
 Oleh karena itu, perlu 

adanya perbaikan dalam proses pembelajaran dengan cara menerapkan suatu 

metode atau model pembelajaran yang tepat dan dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematis siswa.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi 

permasalahan siswa dalam pembelajaran Matematika adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran yang 

sebaiknya diterapkan adalah model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

sehingga siswa lebih mudah untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan 

dan mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk lisan maupun tulisan. 
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Diskusi kelompok memungkinkan siswa berlatih untuk 

mengekspresikan pemahaman, memverbalkan proses berfikir, 

mengklarifikasikan pemahaman dan ketidak pahaman, serta mengeksplorasi 

kemampuan matematika dengan baik.
4
 Salah satu model pembelajaran yang 

menerapkan diskusi kelompok adalah pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif  merupakan bentuk pembelajaran dengan cara 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur 

kelompok yang bersifat heterogen.
5
 Dalam menyelesaikan tugas kelompok, 

setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu 

untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar 

dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum 

menguasai bahan pelajaran.  

Pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa tipe, salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Model 

pembelajaran koorperatif tipe jigsaw 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 posistif dan bertanggung jawab bersama.
6
  

Palennari menyatakan pembelajaran dengan tipe kooperatif jigsaw 

dapat meningkatkan pemahaman konsep. Pemahaman konsep matematika 
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merupakan salah satu aspek yang penting dalam matematika.
7
 Dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini akan melatih siswa  

berani mengemukakan pendapat, bekerja sama, mengembangkan diri, dan 

bertanggung jawab secara individu, saling ketergantungan  positif. 

Penggunaan model pembelajaran ini secara efektif dan efesien  akan 

mengurangi monopoli guru  dalam penguasaan jalannya proses pembelajaran, 

dan kebosanan siswa dalam menerima pelajaran akan berkurang. 

Faktor lain juga yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

menerima pelajaran adalah kemampuan awal. Kemampuan awal siswa 

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan seseorang yang 

diperoleh dari pelatihan selama hidupnya, dan apa yang dibawa untuk 

menghadapi suatu pengalaman baru. Seperti yang ditegaskan dalam 

Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 bahwa: 

“Kemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum ia 

mulai dengan pembelajarannya, karena dengan demikian dapat 

diketahui: a)apakah siswa telah mempunyai pengetahuan yang 

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran; b) sejauh mana 

siswa telah mengetahui materi apa yang akan disajikan.”
8
 

 

Kemampuan awal diperlukan pada model koopeatif tipe jigsaw, karena 

pada saat pembagian kelompok dapat dilihat dari kemampuan awal siswa 

sehingga kelompok dapat dibagi secara heterogen. Hal ini bertujuan agar 

dalam proses pembelajaran terdapat saling ketergantungan antara siswa yang 
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kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah sehingga proses peneyelidikan 

suatu masalah yang ada di bahan ajar bisa terselesaikan dengan mudah.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul: Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw Terhadap Pemahaman Konsep Matematis Ditinjau dari 

Kemampuan Awal Siswa Sekolah Menengah Pertama. 

B. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini, 

perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang digunakan yakni : 

1. Kooperatif Tipe Jigsaw 

Jigsaw adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran 

kooperatif di mana dalam penerapannya siswa dibentuk dalam 

kelompok-kelompok, tiap kelompok terdiri atas tim ahli sesuai dengan 

pertanyaan yang disiapkan guru maksimal lima pertanyaan sesuai dengan 

jumlah tim ahli.
9
 

2. Pemahaman Konsep 

Konsep adalah ide atau pengertian umum yang disusun dengan 

kata, simbol dan tanda. Konsep merupakan satu ide yang 

mengombinasikan beberapa unsur sumber-sumber berbeda ke dalam satu 

gagasan tunggal.
10
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3. Kemampuan  Awal 

Kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus dimiliki siswa 

sebelum memasuki pembelajaran materi pelajaran berikutnya yang lebih 

tinggi. Jadi, seorang siswa mempunyai kemampuan awal yang lebih baik 

akan lebih cepat memahami materi dibandingkan dengan siswa yang tidak 

mempunyai kemampuan awal dalam proses pembelajaran.
11

 

4. Model pembelajaran konvensional 

Pembelajaran konvensional merupakan suatu proses pembelajaran 

yang sepenuhnya ada pada kendali guru. Guru yang menyampaikan materi 

pembelajaran secara lisan kepada murid.
12

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut:  

a. Model pembelajaran yang digunakan guru bidang studi belum mampu 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. 

b. Pemahaman konsep matematis siswa masih tergolong rendah. 

c. Rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.  

d. Dalam proses belajar mengajar matematika di kelas, sebagian besar 

siswa masih terlihat pasif. 
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e. Tingkat keberhasilan siswa atau hasil belajar siswa juga dipengaruhi 

oleh kemampuan awal. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka peneliti 

membatasi masalah yang akan dibahas yaitu terfokus pada  pengaruh 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa SMP ditinjau dari kemampuan awal 

siswa. 

3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut :  

a. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematis siswa 

yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

konvensional? 

b. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan kemampuan awal terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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a. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman konsep matematis siswa 

yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

b. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan kemampuan awal terhadap pemahaman 

konsep matematis siswa. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan 

sebagai berikut: 

a. Bagi sekolah, Meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan 

kualitas pembelajaran dengan adanya kelas percobaan dan 

meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan 

hasil belajar siswa. 

b. Bagi guru, sebagai informasi bagi guru matematika tentang penerapan 

pembelajaran dengan model kooperatif tipe jigsaw dapat dijadikan 

salah satu alternatif untuk meningkakan pemahaman konsep siswa 

dalam belajar matematika. 

c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan menjadi pedoman bagi 

peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran dimasa yang akan datang. 

d. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep siswa dalam belajar  matematika, dan memberikan sikap 

positif terhadap pelajaran matematika, sehingga tidak menganggap 

bahwa pelajaran matematika itu sulit. 


