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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pemahaman Konsep Matematika

a. Pengertian Pemahaman konsep

Pemahaman merupakan aspek yang fundamental dalam belajar

dan setiap pembelajaran matematika seharusnya lebih memfokuskan

untuk menanamkan konsep berdasarkan pemahaman. Pemahaman

adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau suatu

tindakan. Sedangkan konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli

yang memiliki ciri-ciri umum.1 Jadi, Pemahaman konsep merupakan

kemampuan untuk menjelaskan dan mengartikan suatu konsep atau

kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. Sedangkan

pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan untuk

menjelaskan dan mengartikan konsep-konsep atau kategori

matematika.

Dalam pembelajaran matematika, pemahaman sudah

seharusnya ditanamkan kepada setiap siswa oleh guru sebagai

pendidik. Karena tanpa pemahaman, siswa tidak bisa mengaplikasikan

prosedur, konsep, ataupun proses. Matematika akan dimengerti dan

dipahami apabila siswa dalam belajarnya terjadi kaitan antara

informasi yang diterima dengan jaringan representasinya. Siswa

1Oemar Hamalik, “Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem”
(Jakarta: Bumi Aksara, 2001) h. 162



12

dikatakan memahami bila mereka bisa mengkonstruksi makna dari

pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan (verbal)

ataupun grafis (non verbal).

Pemahaman konsep merupakan dasar utama dalam

pembelajaran matematika, pemahaman konsep juga merupakan salah

satu tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika. Oleh

karena itu, pemahaman konsep merupakan hal yang bersifat penting

dan diperlukan dalam proses pembelajaran matematika. Herman

menyatakan bahwa belajar matematika itu memerlukan pemahaman

terhadap konsep-konsep, konsep-konsep ini akan melahirkan teorema

atau rumus.2 Konsep-konsep dan teorema-teorema yang dipahami,

akan dapat diaplikasikan kepada situasi yang lain, baik kepada

pemahaman materi matematika itu sendiri maupun kepada aplikasi

yang lebih luas yaitu dalam kehidupan nyata atau sehari-hari.

Sehingga dalam pembelajaran matematika, penguasaan pemahaman

konsep oleh siswa dapat dilihat ketika siswa mampu mengaplikasikan

dan menggeneralisasikan serta menyelesaikan persoalan-persoalan

matematika tersebut.

b. Tingkatan Pemahaman Konsep

Peningkatan pemahaman konsep matematika siswa

ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada hasil belajar siswa.

Siswa dikatakan memahami apabila siswa mampu menunjukkan sikap

2Herman Handoyo, “Strategi Mengajar Belajar Matematika”, (IKIP Malang, 1990),
h. 150
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dan ciri-ciri terhadap pemahaman konsep tersebut. Noraini Idris

menyatakan ciri-ciri yang menunjukkan kepahaman siswa terhadap

sesuatu, yaitu:

1) Dapat menerangkan.

2) Dapat menggunakan dalam situasi lain.

3) Dapat memberi anggaran untuk menyimak kesesuaian jawaban.

4) Dapat menyelesaikan soal.3

Hal tersebut juga sesuai dengan yang dinyatakan oleh Badan

Standar Nasional Pendidikan tentang indikator-indikator pemahaman

konsep, yaitu :

1) Menyatakan ulang suatu konsep
2) Mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu
3) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep
4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi

matematika
5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu

konsep
6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau

operasi tertentu
7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan

masalah.4

Peningkatan pemahaman konsep siswa harus mengacu kepada

indikator-indikator diatas. Siswa yang memahami konsep dengan baik

akan mengalami proses belajar yang mengakibatkan perubahan

tingkah laku kearah yang lebih baik. Ada tiga macam pemahaman

yang berlaku umum; pertama pemahaman terjemahan, yakni

3Noraini Idris, “Pedagogi Dalam Pendidikan Matematika”, (Selangor: Lahpron
SDN, 2005),  h. 211

4Depertemen Pendidikan Nasional, “Model Penilaian Kelas”, (Badan Standar
Nasional Pendidikan, 2006) h. 59
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kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kedua

pemahaman penafsiran, misalnya memahami grafik, menghubungkan

dua konsep yang berbeda, membedakan yang pokok dan yang bukan

pokok. Ketiga pemahaman ekstrapolasi, yakni kesanggupan melihat

dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu, atau

memperluas wawasan.5

Hal yang sama juga diungkapkan W. Gulo yang menyatakan

bahwa kemampuan-kemampuan yang tergolong dalam pemahaman

suatu konsep, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah

sebagai berikut:

1) Translasi, yaitu kemampuan untuk mengubah simbol
tertentu menjadi simbol lain tanpa perubahan makna.
Simbol berupa kata-kata (verbal) diubah menjadi gambar
atau bagan atau grafik.

2) Interprestasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna
yang terdapat di dalam simbol, baik simbol verbal maupun
nonverbal. Dalam kemampuan ini, seseorang dapat
menginterprestasikan sesuatu konsep atau prinsip jika ia
dapat menjelaskan secara rinci makna, konsep atau prinsip,
atau dapat membandingkan, membedakan, atau
memepertentangkan dengan sesuatu yang lain.

3) Ekstrapolasi, yaitu kemampuan untuk melihat
kecenderungan, arah, atau kelanjutan dari suatu temuan.
Jika siswa misalnya dihadapi rangkaian bilangan 2, 3, 5, 7,
11, maka dengan kemampuan ekstrapolasi mampu
menyatakan bilangan pada urutan ke-6 dan ke-7, dan
seterusnya.6

Berdasarkan penjelasan diatas, maka siswa dikatakan

memahami apabila siswa mampu menggunakan satu atau dua atau

5 Nana Sudiana, “Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar”, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 1989), h. 51

6 W. Gulo, “Strategi Belajar Mengajar “, (Jakarta: Grasindo, 2008) h. 59-60
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ketiga Domain Cognitive Taxonomy Bloom tersebut untuk

menyelesaikan permasalahan atau persoalan matematika.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Konsep

Keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang berasal dari dalam

diri siswa, maupun faktor yang berasal dari luar diri siswa. Menurut

Ngalim Purwanto faktor-faktor itu dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu:

1) Faktor yang ada pada organism itu sendiri yang disebut
faktor individu, yang termasuk dalam faktor individu antara
lain kematangan, pertumbuhan, kecerdasan latihan,
motivasi dan faktor pribadi.

2) Faktor yang  ada di luar individu yang disebut faktor sosial,
yang termasuk faktor sosial antara lain faktor keluarga atau
keadaan rumah tangga, cara guru mengajar, alat-alat yang
digunakan dalam belajar, lingkungan dan kesempatan yang
tersedia serta motivasi sosial.7

Selain dari faktor-faktor yang bersifat umum di atas, faktor lain

yang bisa mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memahami konsep

matematika, yaitu sindrom psikologis berupa learning disability

(ketidakmampuan belajar). Sindrom (syndrome) yang berarti satuan

gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis

yang menimbulkan kesulitan belajar, yaitu :

1) Disleksia (dyslexia), yakni ketidakmampuan belajar membaca;

2) Disgrafia (dysgraphia) yakni ketidakmampuan belajar menulis;

7 Ngalim Purwanto, “Psikologi Pendidikan”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007) h. 102
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3) Diskalkulia (dyscalculia), yakni ketidakmampuan belajar

matematika.8

Namun demikian, siswa yang mengalami sindrom-sindrom

diatas secara umum sebenarnya memiliki potensi IQ yang normal

bahkan diantaranya ada yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata.

Oleh karenanya, kesulitan belajar siswa yang menderita sindrom-

sindrom tersebut mungkin hanya disebabkan oleh adanya minimal

brain dysfunction, yaitu gangguan ringan pada otak.9

2. Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan

menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai

enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademis, jenis

kelamin, ras atau suku yang berbeda (heterogen).10 Dalam pembelajaran

kooperatif, akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi

dan komunikasi yang dilakukan guru dengan siswa, siswa dengan siswa,

dan siswa dengan guru.

Menurut Nurulhayati yang dikutip oleh Rusman, pembelajaran

kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa

dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam pembelajaran

kooperatif ini siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar

untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk

8 Muhibbin Syah, “Psikologi Belajar”, ( Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009), h. 186
9Ibid., h.186
10 Wina Sanjaya, “Kurikulum dan Pembelajaran”, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 309
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belajar. Siswa belajar bersama dalam sebuah kelompok kecil dan mereka

dapat melakukannya seorang diri.11

Model pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan model

pembelajaran langsung. Di samping model pembelajaran kooperatif

dikembangkan untuk mencapai hasil belajar kompetensi akademik, model

pembelajaran kooperatif juga efektif untuk mengembangkan kompetensi

sosial siswa. Menurut Vygotsky yang dikutip oleh David W. Johnson, dkk

mengatakan bahwa :12

“Pengetahuan itu bersifat sosial, dan dikonstruksikan dari berbagai usaha
kooperatif untuk belajar, memahami, dan menyelesaikan masalah. Para
anggota kelompok saling bertukar informasi dan pemahaman, menemukan
titik kelemahan dari strategi masing-masing, saling mengoreksi, dan
menyesuaikan pemahaman mereka dengan berdasarkan pada pemahamn
satu sama lain.”

Disamping itu, Daeng Ayub dan Yustini Yusuf juga mengatakan

bahwa pembelajaran kooperatif mempunyai tujuan belajar berupa hasil

belajar akademik, yaitu unggul dalam membantu siswa memahami

konsep-konsep yang sulit.13 Maka dapat dipahami bahwa pembelajaran

kooperatif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep. Karena

dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama, memahami bersama

serta menyelesaikan persoalan bersama dengan saling mengoreksi dan

menyesuaikan pemahaman mereka dengan berdasarkan pada pemahaman

satu sama lain.

11 Rusman, Op.Cit. h.203
12 David W. Johnson, dkk, “Colaborative Learning”, (Bandung : Nusa Media,

2010), h. 24
13 Daeng Ayuf dan Yustini Yusuf, “Pengantar Menjadi Guru”, (Pekanbaru: UNRI

PRESS, 2004), h.131
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Dalam pembelajaran kooperatif ini, ada beberapa model atau tipe,

tetapi pada dasarnya semua model atau tipe dalam pembelajaran kooperatif

tersebut memiliki prinsip dasar yang sama. Salah satu tipe atau model

pembelajaran kooperatif, yaitu tipe jigsaw. Model jigsaw ini

dikembangkan dan diujicoba oleh Elliot Aronson dan teman-temannya di

Universitas texas. Jigsaw dalam bahasa inggris adalah gergaji ukir dan ada

juga yang menyebutnya dengan istilah puzzle yaitu sebuah teka-teki

menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif model jigsaw ini

mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji (zigzag), yaitu siswa

melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa

lain untuk mencapai tujuan bersama.14

Pada dasarnya, dalam model ini guru membagi satuan informasi

yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya guru

membagi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari

empat orang sampai enam orang siswa sehingga setiap anggota

bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen/subtopik yang

ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Siswa ini bekerja sama untuk

menyelesaikan tugas kooperatifnya dalam: (a) belajar dan menjadi ahli

dalam subtopik bagiannya; (b) merencanakan bagaimana mengajarkan

subtopik bagiannya kepada anggota kelompoknya semula. Setelah itu,

siswa tersebut kembali lagi ke kelompok masing-masing sebagai “ahli”

dalam subtopiknya dan mengajarkan informasi penting dalam subtopik

14Rusman, Op.Cit, h. 217
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tersebut kepada temannya. Ahli dalam subtopik lainnya juga bertindak

serupa. Sehingga seluruh siswa bertanggung jawab untuk menunjukkan

penguasaannya terhadap seluruh materi yang ditugaskan oleh guru.

Dengan demikian, setiap siswa dalam kelompok harus menguasai topik

secara keseluruhan.

Dalam model jigsaw ini, siswa bekerja kelompok selama dua kali,

yakni dalam kelompok mereka sendiri (kelompok asal) dan dalam

kelompok ahli. Dalam kelompok ahli siswa saling berdiskusi dan

memahmi pelajaran atau tugas yang diberikan. Mereka juga saling

memberikan pendapat satu sama lain. Begitu juga dikelompok asal, mreka

dituntut untuk menjelaskan bagiannya (materi yang mereka kuasai di

kelompok ahli) masing-masing kepada teman-teman satu kelompoknya,

saling berdiskusi dan bertukar pendapat satu sama lain sehingga terbentuk

satu pemahaman yang utuh terhadap materi pelajaran yang mereka

pahami. Dalam al-qur’an juga dijelaskan tentang cara belajar dengan

berdiskusi, yaitu surah Al-Nahl (16) ayat 125 :














“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari
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jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk.”

Dalam ayat di atas ada tiga metode yang dapat digunakan dalam

pembelajaran, yaitu al-hikmah, maw’izah al-hasanah, dan al-mujadalah.

Metode mujadalah sama dengan mudhakarah atau debat atau diskusi.

Dalam tradisi pesantren metode ini sering digunakan, dimana seorang atau

sekelompok santri, bahkan bisa juga ustadz, mengemukakan pendapat

sebagai hasil pengkajiannya.15

Menurut Ibrahim, dkk yang dikutip oleh Abdul Majid menyebutkan

bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw memiliki

kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihannya adalah :16

1. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bekerjasama dengan siswa lain;

2. Siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan;
3. Setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompoknya;
4. Dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan

positif;
5. Setiap siswa dapat saling mengisi satu sama lain.

Sedangkan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini

adalah :

1. Membutuhkan waktu yang lama;
2. Siswa yang pandai cenderung tidak mau disatukan dengan

temannya yang kurang pandai, dan yang kurang pandai pun
merasa minder apabila digabungkan dengan temannya yang
pandai, walaupun lama kelamaan perasaan itu akan hilang
dengan sendirinya.

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini

adalah sebagai berikut :

15 Kadar M. Yusuf, “Tafsir Tarbawi”,(Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2012), h. 121
16 Abdul Majid, “Strategi Pembelajaran”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.

184
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a) Siswa dikelompokkan dengan anggota ± 4 orang;
b) Tiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda;
c) Anggota dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama

membentuk kelompok baru (kelompok ahli);
d) Setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali ke

kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota kelompok
tentang subbab yang mereka kuasai;

e) Tiap tim ahli mempersentasikan hasil diskusi;
f) Pembahasan;
g) Penutup.17

Gambaran pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini adalah sebagai

berikut :

Gambar II.1 Kelompok Asal

Gambar II.2 Kelompok Ahli

17 Rusman, Op.cit, h. 218
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Dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini siswa

memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan

mengolah informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan

berkomunikasi. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini telah banyak

diteliti oleh para-para ahli dan hasilnya konsisten menunjukkan bahawa

siswa yang terlibat di dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini

memperoleh prestasi lebih baik, mempunyai sikap yang lebih baik dan

lebih positif terhadap pembelajaran, dan juga bisa menumbuhkan sikap

saling menghargai perbedaan dan pendapat orang lain.18

3. Metode Inkuiri

Metode mengajar merupakan suatu cara mengajar yang dilakukan

guru untuk mengajarkan suatu bahan pelajaran. Metode mengajar ialah

cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa

pada saat berlangsungnya pengajaran.19 Sedangkan inkuiri merupakan

suatu metode mengajar yang yang bersifat penemuan. Jadi metode inkuiri

merupakan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan induktif

siswa untuk dapat menemukan sesuatu secara coba-coba atau trial and

error. Dengan mempelajari kasus-kasus, siswa akan menemukan prinsip-

prinsip dari pengetahuan yang dipelajari.20

Pembelajaran berbasis inkuiri merupakan suatu rangkaian kegiatan

pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan

18 Ibid, h.218
19 Nana Sudiana, Op.Cit., h. 76
20 Benny A. Pribadi, “Model Desain Sistem Pembelajaran “, (Jakarta: Dian Rakyat,

2011), h. 45
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analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah

yang dipertanyakan. Dalam pembelajaran inkuiri ini siswa di dorong untuk

terlibat aktif menemukan dan memahami konsep-konsep atau prinsip-

prinsip matematika secara individu untuk diri mereka sendiri.

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam pembelajaran

berbasis inkuiri ini, yaitu pertama, pembelajaran inkuiri menekankan

kepada aktifitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan,

artinya siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran siswa

tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru

secara verbal, akan tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti

dari materi pelajaran itu sendiri. Kedua, seluruh aktifitas yang dilakukan

siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri yang

sifatnya sudah pasti dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan

dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Dengan demikian,

guru bukan lagi sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan

motivator belajar siswa.

Ketiga, tujuan dari pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan

kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau

mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses

mental. Dengan demikian, siswa bukan hanya dituntut sekedar menguasai

materi pelajaran akan tetapi siswa juga dituntut bagaimana mereka dapat

menggunakan potensi yang dimilikinya.21

21 Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 303-304
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Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dimana pembelajaran inkuiri yang

menekankan kepada aktifitas siswa secara maksimal untuk mencari dan

menemukan sendiri pelajarannya, yang berarti pula siswa bukan lagi

sebagai objek belajar tetapi sebagai subjek belajar. Hal ini sesuai dengan

Firman Allah Surah Al-baqarah (2) ayat 30-31 :















,










ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Dan
Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu
mamang benar orang-orang yang benar!"

Menurut Kadar M. Yusuf ada dua sosok peserta didik yang

diperbincangkan dalam ayat ini, yaitu malaikat dan Nabi Adam.

Pendidiknya adalah Allah; Dia mengajar malaikat dan juga mengajar
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Adam. Malaikat diberi hak berbicara mengenai apa yang akan Allah

lakukan, yaitu penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan

Nabi Adam sebagai peserta didik tidak hanya menerima transfer ilmu

tanpa usaha dari Allah. Tetapi Allah memberikan daya kepadanya, berupa

indera, akal dan atau kalbu, sehingga membuat adam aktif dan

memperoleh ilmu mengungguli malaikat; malaikat tidak menguasai ilmu

yang dikuasai Adam. Kemudian Kadar M. Yusuf juga mengatakan bahwa

hal tersebut menggambarkan petunjuk untuk para tenaga pendidik, bahwa

janganlah mereka hendaknya melihat atau memperlakukan para peserta

didik sebagai objek semata. Tetapi, perlakukan jugalah sebagai subjek.

pendidik tidak boleh memperlakukan peserta didiknya  sebagai wadah

yang siap menerima apa saja yang disampaikannya. Tetapi, pendidik

semestinya memformat proses pembelajaran sedemikian rupa agar peserta

didik lebih aktif mencari dan menemukan sendiri ilmu pengetahuan yang

dituntutnya.22

Inkuiri merupakan salah satu komponen inti dari kegiatan

pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang

diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta

tetapi hasil dari menemukan sendiri. Untuk itu, ketika guru menerapkan

komponen inkuiri dalam pembelajaran, guru harus memegang prinsip-

prinsip sebagai berikut :

a. Berorientasi pada pengembangan intelektual

22 Kadar M. Yusuf, Op.cit, h. 75
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Tujuan utama dari strategi inkuiri adalah pengembangan kemampuan

berfikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi

kepada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar.

b. Prinsip interaksi

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik

interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan

interaksi siswa dengan lingkungan.

c. Prinsip bertanya

Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi

pembelajaran inkuiri adalah guru sebagai penanya. Sebab, kemampuan

siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah

merupakan sebagian proses dari berfikir.

d. Prinsip belajar untuk berfikir

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar

merupakan proses berfikir (learning how think), yakni proses

mengembangkan potensi otak, baik otak kiri maupun otak kanan; baik

otak reptil, otak limbik, maupun otak neokortek. Pembelajaran berfikir

adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal.

e. Prinsip keterbukaan

Belajar adalah suatu proses mencoba berbagai kemungkinan. Segala

sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh sebab itu anak perlu diberikan
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kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan

otak dan nalarnya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk

memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan

secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang disajikannya.23

Kegiatan pembelajaran melalui metode inkuiri ini memiliki

dampak positif yang meliputi :

a. Dapat membangkitkan potensi intelektual siswa karena seorang hanya

dapat belajar dan mengembangkan pikirannya jika menggunakan

potensi intektualnya untk berpikir;

b. Peserta didik yang semula memperoleh ekstrinsic reward dalam

keberhasilan belajar (seperti mendapat nilai baik dari pengajar) dalam

metode inqury ini dapat memperoleh instrinsic reward. Diyakini

bahwa jika seorang peserta didik berhasil mengadakan kegiatan

mencari sendiri (mengadakan penelitian), maka ia akan memperoleh

kepuasan untuk dirinya sendiri;

c. Peserta didik dapat mempelajari heuristik (mengelola pesan atau

informasi) dari penemuan, artinya bahwa cara untuk mempelajari

teknik penemuan ialah dengan jalan memberikan kesempatan pada

peserta didik untuk mengadakan penelitian sendiri;

d. Dapat menyebabkan ingatan bertahan lama sampai terinternalisasi

pada diri peserta didik.24

23Ibid, h. 197-198
24 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Log.cit. h. 31
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Selain beberapa hal diatas, motivasi lain yang mendorong

penggunaan metode inquiry dalam proses pembelajaran adalah karena

proses pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses yang (a)

berpusat pada peserta didik (student centered) artinya peserta didiklah

yang harus memproses pengetahuan dan berperan aktif mencari dan

menemukan sendiri pengetahuannya, (b) dapat membentuk konsep diri

positif, karena peserta didik dilatih untuk bersifat terbuka, sabar, dan

kreatif dalam proses perolehan pengalaman dan pengetahuan, (c) dapat

meningkatkan derajat pengharapan peserta didik, karena melalui

pengalaman penelitian yang secara mandiri, (d) dapat mencegah terjadinya

verbalisme, mengingat metode ini menekankan pada penemuan sendiri,

dan (e) memungkinkan peserta didik sebagai subjek belajar, yaitu dapat

mensimulasikan dan mengakomodasikan informasi mental seperti

tindakan belajar yang sebenarnya.25

4. Hubungan Pendekatan Cooperative Learning Tipe Jigsaw dengan

Metode Inkuiri terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep

Pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah sebuah

model belajar kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok siswa

dalam bentuk kelompok kecil. Seperti diungkapkan oleh Lie dalam

Rusman bahwa pembelajaran kooperatif tipe 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

25 Ibid, h. 32
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sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara

mandiri.26

Dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, siswa akan dihadapkan

pada permasalahan yang berbeda-beda, tetapi permasalahan yang dihadapi

setiap kelompok sama, setiap utusan dalam kelompok yang berbeda

membahas materi yang sama, kita sebut sebagai tim ahli yang bertugas

membahas permasalahan yang dihadapi, selanjutnya hasil pembahasan itu

dibawa ke kelompok asal dan disampaikan pada anggota kelompoknya.

Menurut Rusman dalam kegiatan ini, siswa mempunyai dua tanggung

jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama

anggota untuk belajar.27

Berdasarkan hal tersebut, ketika siswa belajar untuk dirinya sendiri

(inquiry) dalam memahami tugas yang diberikan dalam kelompok ahli,

artinya ketika siswa berada pada kelompok ahli, mereka akan belajar

sendiri, menemukan sendiri konsep pelajarannya. Sehingga dalam keadaan

tersebut motivasi siswa untuk memahami tugas yang diberikan akan lebih

meningkat, karna siswa diberikan tanggungjawab yang sama untuk

mengajarkan apa yang mereka pahami dikelompok ahli ke temannya yang

ada di kelompok asal.

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini telah banyak diteliti oleh

para ahli, dan hasilnya konsisten menunjukkan bahwa siswa yang terlibat

di dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini memperoleh prestasi

26Rusman, Op.cit, h. 218
27 Ibid, h.203
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yang lebih baik, hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Jhonson

and Jhonson yang dikutip oleh Teti Sobari dalam Rusman tentang

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang hasilnya menunjukkan bahwa

interaksi kooperatif memiliki berbagai pengaruh positif terhadap

perkembangan anak. Pengaruh positif tersebut diantaranya, meningkatkan

hasil belajar, meningkatkan daya ingat, dapat digunakan untuk mencapai

tarap penalaran tingkat tinggi, dan mendorong tumbuhnya motivasi

intrinsik (kesadaran individu);28

Berdasarkan pendapat tersebut, yaitu pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw dapat digunakan untuk mencapai tarap penalaran tingkat tinggi. Hal

ini mengarah kepada pembelajaran berbasis inkuiri yang merupakan

pembelajaran yang memerlukan penalaran tingkat tinggi dimana

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari

dan menemukan sendiri inti dari materi pelajaran. Selanjutnya,

pembelajaran berbasis inkuiri juga mampu mengembangkan kemampuan

berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan

kemampuan intelektual siswa sebagai bagian dari proses mental.

Menurut Trianto, dalam menanamkan konsep, pembelajaran akan

lebih bermakna jika siswa diberi kesempatan untuk tahu dan terlibat secara

aktif dalam menemukan konsep dari fakta-fakta yang dilihat dari

lingkungan dengan bimbingan guru.29 Dengan demikian dalam

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan metode inkuiri akan mampu

28 Ibid., h.219
29Trianto, log.cit, h. 171
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menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan

keterampilan berpikir matematis siswa yang menuju kepada peningkatan

hasil belajar khususnya terhadap kemampuan pemahaman konsep

matematika siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Lies Andriani dengan judul

“Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Melalui

Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri

9 Pekanbaru” menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. Hal tersebut

dapat dilihat dari rata-rata hasil tes matematika siswa pada aspek pemecahan

masalah: sebelum tindakan 61,11% , siklus I 66,67% , siklus II 72,22% dan

siklus III 80,56%.30

Selain itu, hasil  penelitian yang dilakukan oleh M. Kamal dengan

judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw II

dengan Model Pembelajaran Search Solve Create and Share (SSCS) Terhadap

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs Nurul Hidayah Sungai Salak

kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir” juga mengalami

peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan rata-rata kelas eksperimen

dengan kelas kontrol yaitu berturut-turut 77,0833	dan 63,9286. 31

30Lies Andriani, “Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika
Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 9
Pekanbaru”, 2010

31M.Kamal, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw II
dengan Model Pembelajaran Search Solve Create and Share (SSCS) Terhadap Hasil Belajar
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Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas,

pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan pembelajaran inkuiri

telah diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan

pemecahan masalah matematika. Sedangkan pada penelitian ini, yaitu

pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan metode inkuiri

terhadap pemahaman konsep matematika siswa dalam bentuk penelitian kuasi

eksperimen.

C. Konsep Operasional

1. Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dengan Metode

Inkuiri

Pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan metode

inkuiri merupakan variabel bebas yang mempengaruhi pemahaman konsep

matematika siswa. Adapun langkah-langkah penyajian pendekatan

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan metode inkuiri yang disiapkan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

2) Peneliti mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok

b. Tahap Pelaksanaan

Matematika Siswa Kelas VIII MTs Nurul Hidayah Sungai Salak kecamatan Tempuling
Kabupaten Indragiri Hilir”, 2010
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1) Peneliti memperkenalkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

dengan metode inkuiri kepada siswa dan menjelaskan teknik

pelaksanaannya.

2) Peneliti menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.

3) Peneliti menyampaikan materi yang akan di bahas.

4) Peneliti memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada

yang tidak mereka pahami mengenai materi yang telah disampaikan.

5) Peneliti menerapkan proses pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

dengan metode inkuiri. Adapun langkah-langkahnya adalah :

a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-

6 orang, dimana siswa dikelompokkan berdasarkan tingkatan

kemampuannya.

b) Setelah siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing siswa

diberikan nomor sesuai tingkatan kemampuannya, yang terlebih

dahulu dirangking oleh peneliti berdasarkan peringkat siswa.

yaitu (A1, A2, A3, A4, A5), (B1, B2, B3, B4, B5),...

c) Kemudian, peneliti memberikan materi pelajaran yang disajikan

dalam bentuk LKS berbasis penemuan (inquiry) dan beberapa

soal tentang materi pelajaran, dimana dalam setiap kelompok

mendapatkan materi yang sama. LKS berbasis inkuiri ini

berbentuk pemahaman materi dimana menggunakan penenmuan

terbimbing, yaitu siswa dituntun memahami materi dengan

mengisi titik-titik yang kosong agar dapat menyelesaikan soal-
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soal yang diberikan. Kemudian materi tersebut dibagi lagi

menjadi beberapa bagian-bagian atau subtopik yang masing-

masing anggota dalam suatu kelompok mendapatkan materi yang

berbeda.

d) Selanjutnya, siswa membentuk kelompok baru (kelompok ahli),

yaitu, siswa yang mendapat  subtopik yang sama berkumpul

dalam satu kelompok baru, (A1, B1, C1, D1, E1), (A2, B2, C2,

D2, E2),... membahas dan memahami materi serta mengerjakan

tugas yang diberikan secara kooperatif.

e) Setelah itu, masing-masing anggota kelompok ahli kembali ke

kelompok asal untuk menjelaskan kepada teman-temannya apa

yang mereka dapat di kelompok ahli.

f) Siswa mempersentasikan apa yang mereka pahami dari materi

pelajaran, yang ditunjuk secara random dari masing-masing

kelompok.

6) Peneliti mengamati cara kerja siswa dalam pelaksanaan

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan metode inkuiri.

c. Penutup

1) Peneliti bersama dengan siswa membuat kesimpulan dari materi

yang telah dibahas.

2) Peniliti memberikan siswa tugas atau pekerjaan rumah sebagai

tindak lanjut dari materi yang dipelajari.
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2. Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep matematika siswa merupakan variabel terikat

yang dipengaruhi oleh penerapan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw dengan metode inkuiri. Untuk mengetahui pemahaman konsep

matematika siswa akan dilihat dari hasil tes soal yang berisi pemahaman

matematika siswa yang dilakukan setelah penerapan pendekatan

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan metode inkuiri pada salah satu

kelas yaitu pada kelas eksperimen. Kemudian membandingkan hasil tes

pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Perbedaan hasil tes yang

signifikan dari kedua kelas tersebut akan memperlihatkan pengaruh dari

penerapan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan metode

inkuiri. Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain:

1. Menyatakan ulang sebuah konsep
2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu

(sesuai dengan konsepnya)
3. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep
4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi

matematis
5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep
6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau

operasi tertentu
7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.32

Tabel II.1 Penskoran Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep
Penskoran indikator Pemahaman Konsep Matematika

Indikator 3 dan 5
(0%-10%)

0       = tidak ada jawaban
2,5 = ada jawaban tetapi salah
5 = ada jawaban tetapi benar sebagian kecil
7,5 = ada jawaban, benar sebagian  besar
10 = ada jawaban, benar semua

Indikator 1,2,4 dan 6 0       = tidak ada jawaban

32Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Op.Cit, h. 59
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(0%-15%) 3,75  = ada jawaban, tetapi salah
7,5 = ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil
11,25 = ada jawaban, benar sebagian besar
15    = ada jawaban, benar semua

Indikator 7
(0%-20%)

0      = tidak ada jawaban
5 = ada jawaban, tetapi salah
10 = ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil
15 = ada jawaban, benar sebagian besar
20 = ada jawaban, benar semua

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai

berikut:

Ha : Ada perbedaan pemahaman konsep matematika siswa antara siswa yang

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan cooperatif learning tipe

jigsaw dengan metode inkuiri dan siswa yang mengikuti pembelajaran

secara konvensional di SMAN 1 Kampar Timur.

Ho : Tidak Ada perbedaan pemahaman konsep matematika siswa antara

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan cooperatif

learning tipe jigsaw dengan metode inkuiri dan siswa yang mengikuti

pembelajaran secara konvensional di SMAN 1 Kampar Timur.


