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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kemampuan seseorang mengkomunikasikan ide, pikiran,

ataupun pendapat sangatlah kurang. Seseorang tidak akan pernah mendapat

gelar master dan doktor sebelum dia mampu mengkomunikasikan ide dan

pendapatnya secara runtut dan sistematis baik dalam bentuk tesis ataupun

disertasi. Sejalan dengan semakin kuatnya tuntutan keterbukaan dan

akuntabilitas dari setiap lembaga, kemampuan mengkomunikasikan ide dan

pendapat akan semakin dibutuhkan. Kemampuan seseorang berkomunikasi

tentu didapat dari pengalaman dan pendidikan  yang dijalaninya hingga ia

mampu berkomunikasi secara baik dan tepat.

Untuk menunjang terbentuknya komunikasi yang baik, maka

pengalaman dan pembelajaran sangat tepat diberikan sejak dini melalui

pendidikan sekolah. Salah satu mata pelajaran yang diyakini dapat

membentuk kepribadian berkomunikasi anak didik dengan baik adalah

matematika.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamzah B. Uno, “Matematika

sebagai suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat

untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, yang unsur- unsurnya logika

dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan individualitas, dan
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mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, geometri, dan

analisis.”1

Sementara itu tentang mengapa matematika itu diajarkan kepada siswa

menurut Cockroft yang dinyatakan Mulyono Abdurrahman hal ini karena:2

1. Selalu digunakan dalam segi kehidupan
2. Semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika
3. Merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas
4. Dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara
5. Meningkatkan kemampuan berfikir logis, ketelitian, dan kesadaran

keruangan
6. Memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang

menantang.

Berbagai alasan perlunya sekolah mengajarkan matematika kepada

siswa pada hakikatnya bahwa matematika dapat berguna untuk memecahkan

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran

matematika di sekolah dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI

Nomor 22 tahun 2006, dijelaskan agar siswa memiliki kemampuan sebagai

berikut:3

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes,
akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat,melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau
menjelaskan gagasan atau pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan yang meliputi
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperolah.

1Hamzah B. Uno, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran, Bumi aksara, Gorontalo,
2009, h. 109
2Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi anak Berkesulitan Belajar, Rineka Cipta, Jakarta,
2009, h. 253
3Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Suska Press, Pekanbaru, 2008, h. 12
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4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau
media lain untuk memperjelas masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri
dalam pemecahan masalah.

Proses komunikasi juga membantu membangun makna dan

mempermanenkan ide serta proses komunikasi juga dapat mempublikasikan

ide. Ketika para siswa ditantang pikiran dan kemampuan berfikir mereka

tentang matematika dan mengkomunikasikan hasil pikiran mereka secara

lisan atau dalam bentuk tulisan, mereka sedang belajar menjelaskan dan

menyakinkan.4

Pada bagian lain Cai, Lane, dan Jakabcsin yang dinyatakan Helmaheri

mengatakan adalah mengejutkan bagi siswa ketika mereka diminta untuk

memberikan pertimbangan atau penjelasan atas jawabannya dalam belajar

matematika. Hal ini terjadi sebagai akibat dan sangat jarangnya para siswa

dituntut untuk menyediakan penjelasan dalam pelajaran matematika, sehingga

sangat asing bagi mereka untuk berbicara tentang matematika.

Untuk mengurangi terjadinya hal seperti ini, siswa perlu dibiasakan

mengkomunikasikan secara lisan maupun tulisan idenya kepada orang lain

sesuai dengan penafsirannya sendiri. Sehingga orang lain dapat menilai dan

memberikan tanggapan atas penafsirannya itu.5 Melalui kegiatan seperti ini

siswa akan mendapatkan pengertian yang lebih bermakna tentang apa yang

4Melly Andriani, Komunikasi Matematika.
http://mellyirzal.blogspot.com/2008/12/ komunikasi-matematika.html, diakses pada tanggal
1 April 2012

5Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Suska Press, Pekanbaru, 2008, h. 12
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sedang ia lakukan. Ini berarti guru perlu mendorong kemampuan siswa dalam

berkomunikasi pada setiap pembelajaran.

Dari hasil wawancara6 dan pendahuluan studi yang dilakukan peneliti

di SMP Negeri 35 Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa kemampuan

komunikasi matematika siswa masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan,

sebagian besar siswa kurang mampu merespon suatu permasalahan yaitu

tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya pada soal,

kurang mampu mengubah ke model matematika dengan benar, sehingga

mengalami kesalahan dalam menerapkan rumus dan menunjukkan jawaban

yang sesuai dengan permasalahan yang ada, siswa yang mampu merespon

dan menyelesaikan masalah tidak mampu dan kurang percaya diri untuk

memberikan bukti dan penjelasan kebenaran jawaban mereka.

Selain itu, sebagian besar siswa kurang terampil dalam

mengkonstruksi masalah ke model matematika atau bentuk gambar. Hal ini

disebabkan siswa kurang terbiasa mengerjakan soal-soal pemecahan masalah

yang menuntut mereka untuk bernalar dan mengkomunikasikan idenya serta

kurangnya motivasi dari guru saat pembelajaran berlangsung. Melakukan

komunikasi matematika bukan hal yang mudah bagi siswa. Untuk itu

diperlukan proses model pembelajaran yang mendukung atau mengarahkan

siswa pada kemampuan komunikasi matematika.

Salah satu model yang diterapkan adalah model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw. Dalam model kooperatif tipe jigsaw ini siswa memiliki

6 Suryadi, S.Pd. Pada 25 maret 2013
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banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi

yang didapat serta dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, anggota

kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya dan

ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan

informasinya kepada kelompok lain7.

Untuk menunjang siswa memahami materi keterampilan komunikasi

matematika, maka diperlukan alat bantu pembelajaran guna merangsang

pikiran dan perasaan siswa untuk lebih mendorong terjadinya proses

pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat

dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan

atau ketrampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar8.

Media kartu masalah adalah salah satu alat bantu yang dapat

digunakan. Dalam pembelajaran, kartu masalah digunakan sebagai aktivitas

kelanjutan bagi siswa dalam pembelajaran yang diberikan sebagai tugas

kelompok yang harus diselesaikan dan dipresentasikan solusi. Dengan

demikian pembelajaran Kooperatif tipe jigsaw dengan bantuan media kartu

masalah ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk aktif dan lebih berani

mengemukakan pendapat atau ide saat pembelajaran berlangsung, sehingga

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa di dalam

kelas.

Sehubungan dengan rendahnya kemampuan komunikasi matematika

siswa di SMP 35 Pekanbaru, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian

7Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, Rajawali
Pers.Jakarta, h. 18
8Arsyad, Media Pembelajaran. http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran



6

yang berjudul “Pengaruh Penerapan Cooperative Learning Tipe Jigsaw

Berbantuan Kartu Masalah terhadap Komunikasi Matematika Siswa

SMP Negeri 35 Pekanbaru”.

B. Definisi Istilah

1. Model Pembelajaran Kooperatif tipe jigsaw

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah sebuah model belajar

kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri

dari 4 sampai 6 orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling

ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri.9

2. Kemampuan Komunikasi Matematika

Kemampuan komunikasi matematika merupakan kemampuan dalam hal

menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah,

kemampuan siswa mengkonstruksi dan menjelaskan sajian fenomena

dunia nyata secara grafik, kata-kata atau kalimat, persamaan, tabel dan

sajian secara fisik atau kemampuan siswa memberikan dugaan tentang

gambar geometri.10

3. Kartu Masalah

Media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak

maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras11. Dalam

pembelajaran, kartu masalah adalah media digunakan sebagai aktivitas

9Rusma. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. Rajawali
Pers.Jakarta, h. 218

10Fadjar Shadiq, Kemahiran matematika, Diklat Instruktur Pengembangan matematika
tidak diterbitkan, Departemen Pendidikan nasional Yogyakarta,  2009, h. 12

11Arsyad, Media Pembelajaran. http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-
pembelajaran
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kelanjutan bagi siswa dalam pembelajaran yang diberikan sebagai tugas

kelompok yang harus diselesaikan dan dipresentasikan solusi

pemecahannya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah:

a. Komunikasi matematika siswa tergolong rendah, hal ini ditunjukkan

dengan:

1) Siswa kurang mampu merespon suatu permasalahan yaitu tidak

dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya pada

soal.

2) Siswa kurang mampu mengubah ke model matematika dengan

benar, sehingga mengalami kesalahan dalam menerapkan rumus

dan menunjukkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan

yang ada.

3) Siswa yang mampu merespon dan menyelesaikan masalah tidak

mampu dan kurang percaya diri untuk memberikan bukti dan

penjelasan kebenaran jawaban mereka.

4) Sebagian besar siswa kurang terampil dalam mengkonstruksi

masalah ke model matematika atau bentuk gambar.

b. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru belum efektif

sehingga membuat siswa masih kurang dalam mengkomunikasikan

matematika.
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2. Batasan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan pada latar belakang,

penulis menemukan banyak masalah yang teridentifikasi. Dari masalah-

masalah yang teridentifikasi tersebut, masalah rendahnya kemampuan

komunikasi matematika siswa SMP Negeri 35 Pekanbaru perlu diteliti

karena kemampuan komunikasi matematika memiliki potensi yang besar

dalam ketercapaian hasil belajar yang tinggi. Alasan pengambilan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dikarenakan model pembelajaran ini

memberikan  kesempatan yang banyak kepada siswa untuk

mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat serta

dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Anggota kelompok

bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan

bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan informasinya

kepada kelompok lain. Sehingga diharapkan dengan model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw ini kemampuan komunikasi matematika siswa di

SMP Negeri 35 Pekanbaru dapat meningkat. Untuk itu penulis

membatasi masalah hanya pada rendahnya kemampuan komunikasi

matematika siswa SMP Negeri 35 Pekanbaru dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan kartu masalah sebagai

alternatif penyelesaian.

3. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penerapan model
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cooperative learning tipe jigsaw berbantuan kartu masalah terhadap

kemampuan komunikasi matematika siswa SMPN 35 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai

pada penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh

penerapan cooperative learning tipe jigsaw berbantuan kartu masalah

terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa SMP Negeri 35

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat,

antara lain sebagai berikut:

a) Bagi sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang

bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat

meningkatkan kualitas sekolah.

b) Bagi guru

1) Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih

strategi pembelajaran yang sesuai dan bervariasi.

2) Dapat mengetahui pendekatan pembelajaran yang dapat

memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran di kelas sehingga

permasalahan yang dihadapi oleh siswa maupun oleh guru dapat
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dikurangi.

c) Bagi peneliti

Dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana

penggunaan strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan

dan akan peneliti jadikan sebagai landasan berpijak untuk

penelitian ketahap selanjutnya.

d) Bagi siswa

1) Dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa  dalam

belajar matematika.

2) Mampu memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran

matematika.


