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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan perlu melakukan pembaharuan dari waktu ke waktu tanpa

henti dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu

pendidikan  dapat dilakukan dengan cara menjadikan siswa lebih cerdas, lebih

berpengetahuan luas, serta mampu mempelajari segala jenis informasi baru.

Informasi baru tersebut dapat diperoleh siswa salah satunya dengan cara

belajar memahami konsep. Pemahaman konsep akan digunakan siswa untuk

menyelesaikan masalah jika mereka menemui masalah dalam kehidupan

nyata yang berhubungan dengan konsep tersebut. Salah satu aplikasinya

adalah pada mata pelajaran matematika.

Kemampuan pemahaman konsep matematika merupakan tujuan

pertama dalam pembelajaran matematika di sekolah. Kemampuan

pemahaman konsep matematika diperlukan untuk memahami kemampuan-

kemampuan matematika yang lain. Pelajaran matematika yang baru perlu

dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada sehingga konsep-konsep

baru tersebut benar-benar terserap dengan baik. Memahami konsep

matematika dari konsep yang sederhana menuju konsep yang tinggi, berjalan

sesuai dengan perkembangan intelektual anak.

Belajar matematika dalam konsep  “matematika” tidak dapat

dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan pemahaman yang holistis dari
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berbagai unit yang ada dalam matematika.1 Hal ini sesuai dengan tujuan dari

pembelajaran matematika dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI

Nomor 22 tahun 2006, dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika di

sekolah 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
yaitu memiliki perasaan ingin tahu, memiliki perhatian dan minat
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri
dalam pemecahan masalah.

Menyadari pentingnya peranan pemahaman konsep dalam

pembelajaran matematika, maka pembelajaran matematika disetiap jenjang

pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pihak

yang terkait salah satunya adalah guru. Belajar matematika akan mendapat

hasil yang baik salah satunya harus memenuhi aspek kemampuan

pemahaman konsep yang baik. Pemahaman konseptual adalah aspek kunci

dari pembelajaran. Salah satu tujuan pengajaran yang penting adalah

1Hamzah B.Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang
Kreatif dan Efektif, Jakarta, Bumi Aksara, 2011, h. 136.

2Depdiknas, Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan, 2006, h. 416.
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membantu siswa memahami konsep utama dalam suatu subjek,  bukan

sekedar mengingat fakta yang terpisah-pisah3.

Siswa yang yang telah memahami konsep dengan baik dalam proses

pembelajaran dimungkinkan memiliki prestasi belajar yang tinggi karena

lebih mudah mengikuti pembelajaran sedangkan siswa yang pasif cenderung

lebih sulit mengikuti pembelajaran. Pada kenyataannya, tidak sedikit

dijumpai siswa berprestasi tinggi namun memiliki kemampuan pemahaman

konsep yang  rendah. Hal ini dikarenakan banyak siswa yang mencapai

keberhasilan akademis tetapi hanya sedikit menunjukkan kemampuan

pemahamannya dalam proses pembelajaran.

Salah satu tugas sekolah adalah memberikan pengajaran kepada siswa.

Mereka harus memperoleh kecakapan dan pengetahuan dari sekolah selain

dalam bidang pegembangan dirinya. Proses pembelajaran dilakukan oleh

guru di sekolah dengan menggunakan cara-cara atau metode tertentu. Guru

dituntut untuk selalu berusaha memilih metode pengajaran yang setepat-

tepatnya, yang dipandang lebih efektif daripada metode-metode lainnya

sehingga kecakapan dan pengetahuan yang diberikan oleh guru itu benar-

benar menjadi milik murid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi matematika di

SMP Negeri 1 Tambang yaitu Bapak Martis Koto S.Pd. bahwa proses

pembelajaran selama ini umumnya menggunakan metode tanya jawab, dan

pemberian tugas. Namun untuk mendapatkan hasil yang baik guru juga telah

3John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, h. 351.
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melakukan berbagai usaha diantaranya melakukan diskusi berkelompok dan

lebih banyak memberikan pekerjaan rumah. Dari berbagai usaha yang telah

dilakukan oleh guru bidang studi tersebut tetap saja belum maksimal untuk

meningkatkan hasil belajar matematika siswa, hal ini terlihat dari banyaknya

nilai siswa semester ganjil tahun ajaran 2013/2014 yang belum memenuhi

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 65

untuk setiap materi pokok. Hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Pada saat diberikan soal latihan, hanya sebagian siswa yang mampu

menyelesaikan atau mengerjakan latihan.

2. Siswa tidak dapat  menyelesaikan soal-soal matematika yang berbeda

dari contoh yang diberikan dan hanya berpatokan pada satu cara.

3. Sebagian siswa belum dapat menggunakan rumus atau konsep

matematika yang diperlukan dalam pemecahan masalah suatu pokok

bahasan tertentu.

4. Pada saat siswa diajak untuk menyatakan ulang suatu konsep, banyak

siswa yang dapat menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap

materi yang diterimanya, tetapi pada kenyataan mereka sering kali

tidak dapat menjelaskan secara mendalam konsep atau materi yang

dihafalnya.

Berdasarkan gejala tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan dari

pembelajaran  matematika belum tercapai dengan baik. Ketidakberhasilan

suatu proses belajar matematika bukan hanya disebabkan karena matematika
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yang sulit, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi siswa

itu sendiri, guru, media/metode pembelajaran, maupun lingkungan belajar

yang saling berhubungan satu sama lain.4 Hasil belajar matematika yang

rendah juga disebabkan karena siswa kurang memahami konsep matematika

pada materi pelajaran tersebut. Untuk itu, peneliti menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II di SMPN 1 Tambang kabupaten

kampar. Model pembelajaran ini diharapkan dapat menambah pemahaman

konsep matematika siswa dalam belajar dan membuat siswa tertarik dan

menyukai pelajaran matematika sehingga dapat menjadi solusi pemecahan

masalah di SMPN 1 Tambang.

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II termasuk pembelajaran

kooperatif dimana siswa ditempatkan kedalam tim beranggotakan 4-6 orang

untuk mempelajari akademik yang telah dipecah menjadi bagian-bagian

untuk setiap anggota.5 Pembelajaran dengan metode jigsaw diawali dengan

pengenalan topik yang akan dibahas oleh guru. Guru bisa menuliskan topik

yang akan dipelajari pada papan tulis, white board, penayangan power point

dan sebagainya.6 Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan

bagian dari pembelajaran aktif, karena model pembelajaran ini lebih

mengedepankan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran.

4 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Sistem Pembelajaran, Jakarta, Kencana, 2008, h. 15
5 Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, Sidoarjo, Masmedia Buana Pustaka,

2009, h. 53.
6 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem,Yogyakarta, Pustaka

Pelajar, 2009, h. 89.
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Pemahaman konsep akan berkembang apabila guru dapat membantu

murid mengeksplorasi topik secara mendalam dan memberi mereka contoh

yang tepat dan menarik dari suatu konsep. Dengan demikian model

pembelajaran kooperatif  tipe jigsaw II diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II pada proses pembelajaran matematika

di SMPN 1 Tambang untuk melihat peningkatan pemahaman konsep

matematika dengan melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II Terhadap

Pemahaman Konsep Matematika Siswa SMPN 1 Tambang Kabupaten

Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka ada

beberapa istilah yang perlu didefinisikan, yaitu:

1. Pembelajaran kooperatif adalah sebuah kelompok strategi pengajaran yang

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan

bersama.7 Pembelajaran kooperatif memiliki sistem pembelajaran yang

memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa

dalam tugas-tugas terstruktur, dan dalam sistem ini guru bertindak sebagai

fasilitator.

7 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Bandung. Kencana,
2010, h. 58.
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2. Jigsaw II adalah salah satu dari metode-metode kooperatif yang paling

fleksibel.8 Jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang

mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi

pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal, siswa belajar dalam

kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai enam orang secara

heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif serta

bertanggung jawab secara mandiri.

3. Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam

memahami suatu konsep melalui suatu prosedur, (algoritma) secara luwes,

akurat, efisien, dan tepat.9

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang dipaparkan pada latar belakang,

maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika masih

rendah.

b. Pendekatan yang sering digunakan guru adalah pendekatan

konvensional yang kegiatan proses pembelajarannya didominasi oleh

guru.

c. Strategi yang diterapkan guru dalam pembelajaran belum dapat

mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.

8 Robert E slavin, Cooperative Learning:Theory, Research And Practice, Bandung,
Nusa Media, 2005, h. 246.

9 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, Jakarta,
Depdiknas, 2006, h.59.
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d. Siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang berbeda

dengan contoh.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang,

maka untuk lebih terarahnya apa yang akan dibahas dalam penelitian ini,

maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu pada

usaha meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa SMPN 1

Tambang dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II.

Dikarenakan pemahaman konsep merupakan suatu dasar untuk

melanjutkan ke materi pokok lainnya. Apabila siswa tidak memahami

konsep dasar dalam proses pembelajaran matematika dan permasalahan

pemahaman konsep di sekolah ini dibiarkan terlalu lama, maka untuk

tahap selajutnya siswa akan lebih sulit disebabkan materi yang satu dengan

yang lainnya berkaitan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu: apakah

terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa yang

belajar menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dengan siswa

yang memperoleh pembelajaran konvensional di SMPN 1 Tambang

Kabupaten Kampar?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya

perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran kooperatif  tipe jigsaw II dengan siswa yang

belajar menggunakan pembelajaran konvensional, sehingga dapat dilihat

adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh strategi tersebut terhadap

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa di SMP Negeri 1

Tambang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi guru matematika pengaruh pembelajaran kooperatif  tipe jigsaw

II dapat dijadikan salah satu model pembelajaran yang dapat

diterapkan dalam pembelajaran matematika

b. Bagi Sekolah, tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam rangka

memperbaiki mutu proses pembelajaran matematika sehingga dapat

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.

c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan

memperluas wawasan peneliti tentang pengaruh pembelajaran

kooperatif  tipe jigsaw II serta dapat dijadikan landasan dalam rangka

menindaklanjuti penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas.


