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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pemahaman Konsep

Pemahaman merupakan perangkat standar program pendidikan yang

merefleksikan kompetensi sehingga dapat mengantarkan siswa untuk

menjadi kompeten dalam berbagai ilmu pengetahuan. Pemahaman

(comprehension) dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran.1

Menurut Benyamin S.Bloom, dkk yang dikutip oleh Zainal Arifin

menyatakan bahwa pemahaman adalah jenjang kemampuan yang

menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi

pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus

menghubungkannya dengan hal-hal lain.2

Konsep adalah kategori-kategori yang mengelompokkan objek,

kejadian, dan karakteristik berdasarkan properti umum.3 Konsep

membantu murid menyederhanakan dan  meringkas informasi, dan

meningkatkan efisiensi memori, komunikasi, dan penggunaan waktu

mereka. Kemampuan manusia dalam membedakan mengelompokkan dan

menanamkan sesuatu akan meneyebabkan munculnya sebuah konsep.

Menurut Gagne belajar pembentukan konsep dilakukan dengan cara

mengenal sifat bersama benda-benda konkrit atau peristiwa untuk

1 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, Rajawali Pers, 2010,
h. 43.

2Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012,  h. 21.
3John W. Santrock, Op.Cit., h. 352.
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dijadikan suatu kelompok.4 Murid membentuk konsep melalui pengalaman

langsung dengan objek atau kejadian dalam dunia mereka.  Dalam

sejumlah hal, guru bisa membantu murid untuk mengenali dan membentuk

konsep yang efektif. Prosesnya dimulai dengan mengenali ciri-ciri dari

suatu konsep tertentu. Jadi manusia mengkategorikan suatu konsep

berdasarkan ciri-ciri yang dimiliknya. Atas dasar pandangan tersebut maka

kemampuan siswa dalam memahami sebuah konsep menjadi bagian

fundamental dari sistem persekolahan.5

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan pemahaman

konsep matematika menginginkan siswa mampu memahami konsep materi

pelajaran matematika dengan mendefenisikan secara jelas dan memberikan

contoh yang cermat serta mampu mengaplikasikan apa yang telah

dipahaminya kedalam kegiatan belajar.

Suatu konsep diperoleh melalui tiga tahap. Pertama adalah tahap

kategorisasi, yaitu upaya mengkategorikan sesuatu yang sama atau tidak

sesuai dengan konsep yang diperoleh. Kemudian masuk ke tahap

selanjutnya (kedua) yaitu kategori yang  tidak sesuai disingkirkan, dan

kategori yang sesuai digabungkan sehingga membentuk sebuah konsep.

Setelah itu suatu konsep tertentu baru dapat disimpulkan (tahap ketiga)

sehingga diperolehlah suatu konsep.6

4Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru, Suska Press, 2008, h.25.
5Hamzah B.Uno, Op.Cit., h. 10.
6Ibid. h. 11.
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Departemen Pendidikan Nasional dalam model penilaian kelas

dalam satuan SMP menyebutkan indikator-indikator yang menunjukkan

pemahaman konsep antara lain:7

1) Menyatakan ulang suatu konsep.
2) Mengklasifikasikan objek-objek menurut 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 dan syarat cukup suatu konsep.
6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi

tertentu.
7) Mengoperasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dari

kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan berbagai konsep

untuk memecahkan masalah. Guru akan berhasil dalam mengajar apabila

siswa dapat menguasai dan memahami konsep dengan baik sehingga dapat

mengaitkan konsep tersebut dengan masalah lain dan mampu

menyelesaikannya dengan baik dan benar.

Keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika dipengaruhi oleh

berbagai faktor,  seperti yang diungkapkan Ngalim Purwanto bahwa

berhasil atau tidaknya belajar tergantung pada bermacam-macam faktor.

Adapun faktor-faktor itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 8

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

7Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, Jakarta,
Depdiknas, 2006, h.59.

8 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007, h.
102.
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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.

Selain faktor-faktor tersebut, pemahaman konsep juga dipengaruhi

oleh faktor psikologis peserta didik. Kendala psikologis terjadi karena

kurangnya pemahaman konsep terhadap materi yang dipelajari sehingga

peserta didik tidak dapat memecahkan masalah matematika. Siswa hanya

mengharapkan penyelesaian dari guru tanpa adanya usaha yang dilakukan

siswa untuk memecahkan masalah matematika, hal ini dikarenakan

pemahaman konsep siswa masih rendah.

Peningkatan pemahaman konsep matematika siswa ditunjukkan

dengan adanya peningkatan pada hasil belajar siswa dengan maksimal.

Nana Sudjana menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam

tiga kategori, yaitu: tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai

dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan

menerapkan prinsip-prisip. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran

yaitu menghubungkan bagian-bagian dengan yang diketahui berikutnya

atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian,

membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok. Tingkat ketiga

merupakan tingkat pemahaman ektrapolasi.9

9Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009, h.24.
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2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II

Pembelajaran kooperatif bukanlah gagasan baru dalam dunia

pendidikan, tetapi sebelum masa belakangan ini, metode ini hanya

digunakan oleh beberapa guru untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tugas-

tugas atau laporan tertentu. Namun demikian penelitian selama dua puluh

tahun terakhir telah mengidentifikasikan metode pembelajaran kooperatif

yang dapat digunakan secara efektif pada setiap tingkatan kelas dan untuk

mengajarkan berbagai macam mata pelajaran. Mulai dari matematika,

membaca, menulis, sampai pada ilmu pengetahuan ilmiah, mulai dari

kemampuan dasar sampai pemecahan masalah-masalah yang kompleks.

Lebih dari pada itu, pembelajaran kooperatif juga dapat digunakan sebagai

cara utama dalam mengatur kelas untuk pengajaran.10

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan

mengggunakan sistem pengelompokan/ tim kecil, yaitu antara empat

sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan

akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda (heterogen).11 Dalam

pembelajaran kooperatif siswa pandai mengajarkan siswa yang kurang

pandai tanpa merasa dirugikan. Siswa yang kurang pandai dapat belajar

dalam suasana yang menyenangkan karena banyak teman yang membantu

dan memotivasinya. Siswa yang sebelumnya terbiasa bersikap pasif

10Robert E Slavin. Cooperative Learning:Theory, Research And Practice. Bandung,
Nusa Media, 2005, h. 4

11Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan, Jakarta,
Prenada Media Group, 2009, h. 240.
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setelah menggunakan pembelajaran kooperatif akan terpaksa berpartisipasi

secara aktif agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya.12

Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas

beberapa tahap, yaitu: 13

a. Penjelasan materi

b. Belajar dalam kelompok

c. Penilaian

d. Pengakuan tim

Di samping keunggulan pembelajaran kooperatif sebagai suatu

strategi pembelajaran diantaranya:14

a. Siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat
menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan
informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain.

b. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan
dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-
ide orang lain.

c. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang cukup untuk
meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial.

d. Meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan
kemampuan belajar abstrak menjadi nyata.

Pembelajaran kooperatif juga memiliki keterbatasan diantaranya:15

a. Pembelajaran kooperatif membutuhkan waktu yang lama.
b. Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan

kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari
bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi
setiap individu siswa.

12Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta, Bumi Aksara,
2011, h.189.

13Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 246
14Ibid., h. 247-248.
15Ibid., h. 248.
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c. Bisa saja terjadi tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak pernah
dicapai oleh siswa karena siswa yang saling membelajarkan.

Untuk meminimalisir keterbatasan pembelajaran kooperatif

tersebut, ada tiga hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam

pengelolaan kelas model pembelajaran koooperatif, yaitu (1)

pengelompokan, (2) semangat pembelajaran kooperatif, dan (3) penataan

ruang kelas.16 Ketiga faktor tersebut harus diperhatikan dan dijadikan

pijakan dasar oleh guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif

dalam kelas. Salah satu pembelajaran kooperatif adalah tipe jigsaw II.

Arti 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.17

Kelas jigsaw dikembangkan oleh psikolog sosial Eliot Aronson

ketika masih menjadi profesor di university of texas di Austrian guna

megurangi peningkatan ketegangan rasial di kelas. Di kelas ini murid dari

berbagai latar belakang kultural yang berbeda diminta bekerja sama untuk

mengerjakan beberapa bagian yang berbeda dari suatu tugas untuk meraih

16Made Wena, Op. Cit., h. 192.
17Rusman, Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru,

Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011, h.217.
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tujuan yang sama.18 Kelas jigsaw ini menggunakan pendekatan

pembelajaran kooperatif dimana enam anggota tim mengerjakan material

yang dipecah menjadi bagian-bagian. Setiap anggota tim bertanggung

jawab atas satu bagian. Anggota tim yang berbeda yang mempelajari

bagian yang sama akan berkumpul, mendiskusikan bagiannya, dan

kemudian kembali ke timnya masing-masing, dimana mereka mengajarkan

bagiannya kepada anggota timnya yang lain.19

Pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang menarik

untuk dilaksanakan jika materi yang dipelajari dapat dibagi-bagi menjadi

beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan

penyampaian. Kelebihan model ini adalah dapat melibatkan seluruh siswa

dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain.20

Ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan dalam penerapan
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, yaitu sebagai berikut:21

a. Pembentukan kelompok asal
Setiap kelompok asal terdiri dari 4-5 orang anggota dengan
kemampuan yang heterogen.

b. Pembelajaran pada kelompok asal
Setiap anggota dari kelompok asal mempelajari submateri
pelajaran yang akan menjadi keahliannya, kemudian masing-
masing mengerjakan tugas secara individual.

c. Pembentukan kelompok ahli
Ketua kelompok asal membagi tugas kepada masing-masing
anggotanya untuk menjadi ahli dalam satu submateri pelajaran.
Kemudian masing-masing ahli submateri yang sama dari
kelompok yang berlainan bergabung membentuk kelompok baru
yang disebut kelompok ahli.

18John W. Santrock, Op.Cit., h. 188.
19Ibid. h. 399.
20Hartono, dkk, Paikem pembelajaran aktif inovatif kreatif efektif dan

menyenangkan, Pekanbaru, Zanafa Publishing, 2008, h. 98.
21Made Wena, Op. Cit., h. 194-195.



18

d. Diskusi kelompok ahli
Anggota kelompok ahli mengerjakan tugas dan saling berdiskusi
tentang masalah-masalah yang menjadi tanggung jawabnya.
Setiap anggota kelompok ahli belajarmateri pelajaran sampai
mencapai taraf merasa yakin mampu menyampaikan dan
memecahkan persoalan yang menyangkut submateri pelajaran
yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Diskusi kelompok asal (induk)
Anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal masing-
masing. Kemudian setiap anggota kelompok asal menjelaskan
dan menjawab pertanyaan mengenai submateri pelajaran yang
menjadi keahliannya kepada anggota kelompok asal yang lain.
Ini berlangsung secara bergilir sampai seluruh anggota
kelompok asal telah mendapatkan giliran.

f. Diskusi kelas
Dengan dipandu oleh guru diskusi kelas membicarakan konsep-
konsep penting yang menjadi bahan perdebatan dalam diskusi
kelompok ahli. Guru berusaha memperbaiki salah konsep pada
siswa.

g. Pemberian kuis
Kuis dikerjakan secar individu. Nilai yang diperoleh masing-
masing anggota kelompok asal dijumlahkan untuk memperoleh
jumlah nilai kelompok.

h. Pemberian penghargaan kelompok
Kepada kelompok yang memperoleh jumlah nilai tertinggi
diberikan penghargaan berupa piagam dan bonus nilai.

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini dikenal juga dengan

kooperatif para ahli. Karena anggota setiap kelompok dihadapkan pada

permasalahan yang berbeda. 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 aggota kelompoknya. Jigsaw

semakin berkembang seiring berkembangnya dunia pendidikan dan

membentuk jigsaw II.
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Jigsaw dan jigsaw II sebenarnya sama, namun ada beberapa aspek

yang membedakannya. Jigsaw II adalah adaptasi dari teknik teka-teki

Elliot Arronson (1978). Dalam teknik ini, siswa bekerja dalam anggota

kelompok yang sama, yaitu empat orang dengan latar belakang yang

berbeda22. Jigsaw II dalam hal ini juga membantu siswa belajar dalam

setiap mata pelajaran, mulai dari keterampilan dasar sampai pemecahan

masalah yang kompleks. Seperti halnya pada jigsaw , setiap siswa menjadi

ahli dalam materi yang  dipelajarinya dan bertanggung jawab atas materi

yang ditugaskan.

Jigsaw II sudah dikembangkan oleh Slavin. Ada perbedaan

mendasar antara pembelajaran Jigsaw dan Jigsaw II, kalau pada Jigsaw,

awalnya siswa hanya belajar konsep tertentu yang akan menjadi

spesialisasinya sementara konsep-konsep yang lain ia dapatkan melalui

diskusi dengan teman segrupnya. Pada Jigsaw II ini setiap siswa

memperoleh kesempatan belajar secara keseluruhan konsep (scan read)

sebelum ia belajar spesialisasinya untuk menjadi exspert. Hal ini untuk

memperoleh gambaran menyeluruh dari konsep yang akan dibicarakan.23

Modifikasi langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw II:

1. Guru menulis topik pembicaraan.
2. Guru menulis tujuan pembelajaran.
3. Peserta didik dikelompokkan, masing-masing kelompok terdiri

dari 4 orang.
4. Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan materi yang sama

tentang macam-macam klasifikasi.

22 Robert E Slavin, Cooperative Learning: Teori, Riset dan praktik, Bandung, Nusa
Media, 2005, h. 14.

23 Trianto, op. cit., h. 75.
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5. Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan masalah/
pertanyaan yang berbeda yang berkaitan dengan macam-
macam klasifikasi.

6. Anggota dari tim yang mendapatkan masalah yang berbeda
bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk
mendiskusikan tugas mereka.

7. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke
kelompok asal dan bergantian menyampaikan jawaban dari
pertanyaan yang telah didiskusikan di kelompok ahli. Tiap
anggota lainnya mendengarkan dan memberikan tanggapan.

8. Guru meminta kepada tiap kelompok tim ahli untuk
mempresentasikan hasil diskusi.

9. Peserta didik melaksanakan diskusi kelas.
10. Guru memberikan penguatan pada hasil diskusi.
11. Guru membimbing peserta didik mengambil kesimpuulan.

Sepintas sintaks model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II

hampir sama dengan jigsaw, tetapi ada beberapa perbedaan penting. Salah

satunya dalam jigsaw II, siswa membaca semua materi karena dapat

membantu mereka untuk mendapatkan gambaran besar sebelum mereka

membaca kembali untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan

topik yang ditugaskan. Kelebihan dari jigsaw II adalah bahwa semua siswa

membaca semua materi yang akan membuat konsep-konsep yang telah

disatukan menjadi lebih mudah dipahami. Dalam jigsaw I, siswa menerima

penjelasan potongan materi dari teman dari kelompok asal. Hal ini sangat

mengkhawatirkan karena bisa jadi siswa tersebut belum memahami materi.

Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan

jigsaw II :

1) Orientasi
Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
diberikan. Memberikan penekanan tentang manfaat penggunaan
metode Jigsaw dalam proses belajar mengajar. Mengingatkan
senantiasa percaya diri, kritis, kooperatif dalam model
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pembelajaran ini. Peserta didik diminta belajar konsep secara
keseluruhan secara untuk memperoleh gambaran keseluruhan
dalam konsep. (bisa juga pemahaman konsep ini menjadi tugas
yang sebelumnya harus dibaca di rumah).

2) Pengelompokan
Misalkan dalam kelas ada 20 orang siswa, yang kita tahu
kemampuan matematikanya dan sudah diranking (siswa tidak
perlu tahu), kita bagi dalam 25% (ranking 1-5) kelompok sangat
baik, 25% (ranking 6-10) kelompok baik, 25% selanjutnya (11-
15) kelompok sedang, 25% (ranking 16-20) rendah.
Selanjutnya kita akan membaginya menjadi 5 grup (A-E) yang
isi tiap-tiap grupnya heterogen dalam kemampuan matematika,
berilah indeks 1 untuk siswa dalam kelompok sangat baik,
indeks 2 untuk kelompok baik, indeks 3 untuk kelompok sedang
dan indeks 4 untuk kelompok rendah. Misalkan (A1 berarti grup
A dari kelompok sangat baik, ... , A4 grup A dari kelompok
rendah).
Tiap grup akan berisi
Grup A { A1, A2, A3, A4}
Grup B { B1, B2, B3, B4 }
Grup C { C1, C2, C3, C4 }
Grup D { D1, D2, D3, D4}
Grup E {  E1, E2, E3, E4 }

3) Pembentukan dalam pembinaan kelompok expert selanjutnya
grup itu dipecah menjadi kelompok yang akan mempelajari
materi yang kita berikan dan dibina supaya jadi expert,
berdasarkan indeksnya.
Kelompok 1 {A1, B1, C1, D1, E1}
Kelompok 2 {A2, B2, C2, D2, E2}
Kelompok 3 {A3, B3, C3, D3, E3}
Kelompok 4 {A4, B4, C4, D4, E4}
Tiap kelompok ini diberikan konsep matematika sesuai dengan
tingkatan kemampuannya. Setiap kelompok diharapkan bisa
belajar topik yang diberikan dengan sebaik-baiknya sebelum ia
kembali ke dalam grup sebagai tim ahli “expert”. Tentunya
peran pendidik cukup penting dalam fase ini.

4) Diskusi (pemaparan) kelompok ahli dalam grup
Expertist (peserta didik ahli) dalam konsep tertentu ini, masing-
masing kembali ke dalam grup semula. Pada fase ini kelima
grup (1-5) memiliki ahli dalam konsep-konsep tertentu.
Selanjutnya pendidik mempersilahkan anggota grup untuk
mempresentasikan keahliannya kepada grupnya masing-masing,
satu persatu. Proses ini diharapkan akan terjadi charing
pengetahuan antara mereka. Aturan dalam fase ini adalah :

a) Siswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap
anggota tim mempelajari tim yang diberikan
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b) Memperoleh pengetahuan baru adalah tanggung jawab bersama,
jadi tidak ada yang selesai belajar sampai setiap anggota
menguasai konsep

c) Tanyakan pada anggota grup sebelum tanya pada pendidik
d) Pembicaraan dilakukan secara pelan agar tidak menggangu grup

lain
e) Akhiri diskusi dengan “merayakannya” agar memperoleh

kepuasan.
5) Tes (penilaian)

Pada fase ini guru memberikan tes tertulis untuk dikerjakan oleh
siswa yang memuat seluruh konsep yang didiskusikan. Pada tes
ini siswa tidak diperkenankan untuk bekerjasama. Jika mungkin
tempat duduknya akan dijauhkan.

6) Pengakuan  Kelompok
Penilaian pada pembelajaran kooperatif berdasarkaan skor
peningkatan individu, tidak didasarkan pada skor akhir yang
diperoleh siswa, tetapi didasarkan pada seberapa jauh skor itu
melampaui rata-rata skor sebelumnya. Setiap siswa dapat
memberikan kontribusi poin maksimum pada kelompoknya
dalam sistem skor kelompok. Siswa memperoleh skor untuk
kelompoknya didasarkan pada skor kuis mereka melampaui skor
dasar mereka.24

3. Hubungan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II terhadap
Pemahaman Konsep

Penyelenggaraan pembelajaran merupakan salah satu tugas guru,

guru diharapkan mampu membelajarkan siswa dengan cara mengajar

dengan efektif dan berbagai inovasi baru. Peserta didik merupakan pusat

dari suatu kegiatan belajar, hal ini dikenal dengan istilah CBSA (cara

belajar siswa aktif) yang maknanya adalah Proses pembelajaran akan lebih

berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan secara

langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah

ditetapkan.25

24 Ibid., h. 75-78.
25Hamzah B Uno, Op. Cit., h.6.
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Kegiatan belajar bersama dapat membantu memacu belajar aktif.

Kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan kerja sama kelompok-

kelompok kecil memungkinkan siswa untuk memperoleh pemahaman dan

penguasaan materi pelajaran. Jigsaw merupakan salah satu metodenya.

Pemberian tugas yang berbeda kepada siswa akan mendorong mereka

untuk tidak hanya belajar bersama namun juga mengajarkan satu sama

lain.26

Menurut pandangan piaget dan vigotsky adanya hakikat sosial dari

sebuah proses belajar dan juga pengguanaan kelompok-kelompok belajar

dengan kemampuan anggotanya heterogen, sehingga terjadi perubahan

konseptual. Piaget menekankan bahwa belajar adalah sebuah proses aktif

dan pengetahuan disusun di dalam pikiran siswa. Oleh karena itu belajar

adalah tindakan kreatif dimana konsep dan kesan dibentuk dengan

memikirkan objek dan bereaksi pada peristiwa tersebut.27

Slavin mengemukakan dua kelebihan dari pembelajaran kooperatif,

pertama, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa 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

26 Melvin L Silberman, Aktive Learning, Bandung, Nusa Media, 2006, h. 31.
27Rusman, Op. Cit., h.202.
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merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar berfikir, memecahkan

masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan.28

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif adalah tipe Jigsaw II.

Jigsaw II merupakan salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif yang

mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi

pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Prestasi maksimal

akan diperoleh jika siswa mampu memahami konsep matematika dan

mengaplikasikannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan Model Pembelajaran

Kooperatif  Tipe Jigsaw II dapat mempengaruhi kemampuan pemahaman

konsep matematika siswa karena model pembelajaran aktif tersebut dapat

menekankan kepada kerjasama siswa dalam kelompok terhadap bahan

akademik dan siswa juga dituntut untuk memahami semua materi

pelajaran.

B. Penelitian yang Relevan

Sebagaimana yang telah diteliti oleh Suraji dengan judul

“Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Jigsaw Learning dengan

Sistem Turnamen untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa

Kelas VIII IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten

Indragiri Hulu.29 Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh adalah bahwa

dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw dapat

28Wina sanjaya, Op.Cit, h. 242.
29 Suraji, Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Jigsaw Learning dengan

Sistem Turnamen untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI IPA SMA
Negeri 1 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, 2010.
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meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs Nurul

Hidayah Sungai Salak kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Retno Widati di SD

Negeri 01 Malangjiwan yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Konsep

Sifat-sifat Bangun Ruang (Matematika) Melalui Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 Malangjiwan

Tahun Pelajaran 2009/2010”, menunjukkan bahwa Penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berpengaruh dalam peningkatan

pemahaman konsep matematika siswa.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis mencoba meneliti

tentang pengaruh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II terhadap

pemahaman konsep matematika siswa SMPN 1 Tambang Kampar.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk

memberi batasan terhadap konsep-konsep teoretis agar jelas dan terarah

penelitian ini. Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini

meliputi penerapan strategi kooperatif tipe jigsaw II dengan model

pembelajaran SSCS dan pemahaman konsep matematika siswa.

1. Pemahaman Konsep Matematika Siswa Sebagai Variabel Terikat

Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa khususnya

pemahaman konsep matematika siswa akan dilihat dari hasil tes yang

dilakukan sesudah menggunakan Pembelajaran Kooperatif  Tipe

Jigsaw II Penelitian dilakukan di dua kelas yang salah satu kelas
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digunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II dan satu kelasnya

lagi tetap menggunakan pembelajaran yang konvensional, dari tes ini

hasilnya dilakukan uji beda dengan menggunakan test-t setelah itu

baru dapat disimpulkan apakah ada atau tidaknya pengaruh yang

positif pada penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Indikator

yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep
b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu

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

matematis
e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep
f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau

operasi tertentu
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

30

Untuk penilaian, peneliti menetapkan penskoran soal untuk tes

pemahaman konsep matematika berdasarkan kriteria seperti pada tabel

II.1 berikut :

30Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Op.Cit, h.59.
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TABEL II.1
PENSKORAN INDIKATOR PEMAHAMAN KONSEP

MATEMATIKA

Skor
Pemahaman

Soal
Penyelesaian

Soal Menjawab soal

0

Tidak ada usaha
memahami soal

Tidak ada usaha Tanpa menjawab atau
jawaban salah yang
diakibatkan prosedur
penyelesaian tidak
tepat

1
Salah interpretasi
soal secara
keseluruhan

Perencanaan
penyelesaian yang
tidak sesuai

Salah komputasi, tiada
pernyataan jawab,
pelabelan salah

2

Salah interpretasi
pada sebagian
besar soal

Sebagian
prosedur benar
tetapi masih
terdapat
kesalahan

Penyelesaian benar

3

Salah interpretasi
pada sebagian
kecil soal

Prosedur
substansial benar,
tetapi masih
terdapat
kesalahan

4

Interpretasi soal
benar seluruhnya

Prosedur
penyelesaian
tepat, tanpa
kesalahan
aritmatika

Skor maksimal =
4

Skor maksimal =
4

Skor maksimal = 2

Sumber: 31

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II Sebagai Variabel Bebas

Operasionalisasi konsep pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II

dipedomani melalui langkah-langkah penerapannya. Adapun

langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan yang

akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

31 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru, Daulat
Riau,  2012, h.40
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1) Tahap Persiapan

a) Membuat rancangan pembelajaran (RPP)

b) Menyiapkan lembar ahli

c) Membuat soal-soal

2) Penyajian di kelas

Pembukaan(± 5 menit)

a) Guru membuka pelajaran

b) Guru memberi motivasi pada siswa sebelum proses belajar

mengajar dimulai.

c) Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai

Kegiatan Inti (± 70 menit)

a) Guru menjelaskan materi pelajaran.

b) Guru menginstruksikan kepada siswa agar duduk

berkelompok sesuai dengan kelompok yang  telah di

tentukan pada  pertemuan   terdahulu.

c) Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan materi yang sama

dari guru dan siswa membaca semua materi.

d) Guru memberikan lembaran soal kepada setiap anggota

kelompok yang akan menjadi keahliannya.

e) Siswa berkumpul untuk membentuk kelompok baru yang

disebut dengan kelompok ahli sesuai dengan kode yang

tertera pada lembar soal siswa sebelumnya.



29

f) Selanjutnya guru memberikan lembaran ahli kepada setiap

anggota kelompok dalam satu kelompok dengan materi yang

berbeda. Lembaran ahli  tersebut berkaitan dengan soal yang

telah diberikan sebelumnya dan akan membantu siswa

mengerjakan soal yang telah diberikan.

g) Kepada kelompok ahli, guru mengarahkan untuk benar-

benar menguasai materi dan mengerjakan soal serta

bertanggung jawab terhadap materinya.

h) Kelompok ahli kembali ke kelompok asal kemudian

menjelaskan materi kepada anggota kelompok secara

bergiliran serta menjelaskan soal yang telah diberikan

sebelumnya. Dengan catatan setiap anggota kelompok

mendapat giliran dalam menjelaskan.

i) Guru memberikan kuis diakhir pembelajaran . pada kuis ini

siswa tidak diperkenankan untuk bekerjasama. Jika mungkin

tempat duduk agak dijauhkan

Penutup (± 5 menit)

a) Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran

b) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca

materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan

memberikan PR

c) Guru menutup pembelajaran.
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3) Penghargaan Kelompok

Untuk menentukan kelompok asal mana yang paling

berhasil, maka skor dari masing-masing kelompok dibandingkan

berdasarkan skor peningkatan individu , tidak didasarkan pada

skor akhir yang diperoleh siswa. Kelompok asal yang paling

berhasil selanjutnya diberikan penghargaan.

D. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan cara

membandingkan nilai thitung dengan ttabel, dengan ketentuan jika thitung< ttabel,

maka H0 diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika thitung> ttabel, maka H0

ditolak dan Ha diterima. Hipotesis pada penelitian ini dirumuskan menjadi

H0 (Hipotesis Nihil) dan Ha (Hipotesis Alternatif) yaitu sebagai berikut :

H0 : Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dengan dengan siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional di SMP Negeri 1 Tambang

Kabupaten Kampar. H0 jika =
Ha : Terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa

yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw II dengan siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional di SMP Negeri 1 Tambang Kabupaten

Kampar. Ha jika ≠


