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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses belajar-mengajar sering dikaitkan dalam dunia pendidikan. Proses

belajar sendiri dapat diperoleh manusia dari alam semesta. Salah satu contohnya

alam semesta memuat bentuk dan konsep matematika, meskipun alam semesta

tercipta sebelum matematika itu ada. Semua yang ada di alam ini ada ukuran,

hitungan, rumus atau persamaannya. Ahli matematika atau fisika tidak membuat

suatu rumus sedikitpun, tetapi mereka hanya menemukan rumus atau persamaan

tersebut. Apabila dalam kehidupan terdapat suatu permasalahan, manusia harus

berusaha untuk menemukan selesaian atau solusinya. Ukuran atau persamaan

tersebut dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al Furqan ayat 2 :

Artinya : “Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia

tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagiNya dalam

kekuasaan(Nya), dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia

menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya”.

Alam semesta serta segala isinya diciptakan oleh Allah dengan ukuran-

ukuran yang cermat dan teliti, dengan perhitungan-perhitungan yang mapan, dan

dengan rumus-rumus serta persamaan yang seimbang dan rapi. Sebagaimana yang

di ungkapkan oleh Abdusysyakir  dalam Nana sungguh tidak salah jika
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dinyatakan bahwa Allah adalah Maha matematis.1 Allah SWT dalam ayat lain

berfirman dalam al-Qur’an surat Al Qamar ayat 49:

Artinya :”Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”.

Matematika sendiri sebagai ilmu yang tidak dipisahkan dari dunia

pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencetak Sumber

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini dikarenakan matematika adalah

ilmu yang berhubungan dengan penalaran dan pola pikir manusia. Matematika

merupakan salah satu bagian dari ilmu dasar (basic science) yang memiliki peran

penting di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan matematika

dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata sudah tidak di ragukan lagi. Dengan

matematika diharapkan akan diperoleh solusi akhir yang tepat, valid dan dapat

diterima secara ilmiah oleh dunia pengetahuan.

Dalam dunia pendidikan matematika merupakan salah satu pelajaran yang

telah diperkenalkan kepada peserta didik sejak tingkat dasar sampai ke jenjang

yang lebih tinggi, namun demikian kegunaan matematika bukan hanya

memberikan kemampuan dalam perhitungan kuantitatif, tetapi juga dalam

penataan cara berfikir, terutama dalam pembentukan kemampuan menganalisis,

membuat sintesis, melakukan evaluasi hingga kemampuan memecahkan masalah.

Dalam belajar matematika berhasil atau tidaknya seseorang dalam matematika

ditandai dengan adanya kemampuan menyelesaikan atau memecahkan masalah

yang dihadapinya. Masalah merupakan sesuatu yang tidak terlepas dari diri

1Nana Fitria. 2009. http://nanafitria.analisis-metode-desain-eksperimen-tauguchi-dalam-
optimasi-karakteristik-mutu.pdf. Offline. Diakses 17mei 2013.
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manusia, sehingga kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan

kernampuan yang dituju dalam pembelajaran matematika. Fadjar Shadiq

menyatakan bahwa pemecahan masalah akan menjadi hal yang akan sangat

menentukan keberhasilan pendidikan matematika, sehingga pengintegrasian

pemecahan masalah (problem solving) selama proses pembelajaran berlangsung

hendaknya menjadi suatu keharusan.2

Sejalan dengan hal tersebut NCTM (National Council of Teachers of

Mathematics) dalam Yuli menempatkan kemampuan pemecahan masalah sebagai

tujuan utama dari pendidikan matematika. NCTM mengusulkan bahwa

memecahkan masalah harus menjadi fokus dari matematika sekolah dan bahwa

matematika harus diorganisir di sekitar pemecahan masalah, sebagai suatu metode

dari penemuan dan aplikasi, menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk

menyelidiki dan memahami konten matematika,  dan membangun pengetahuan

matematika baru melalui pemecahan masalah.3 BSNP (Badan Satnadar Nasional

Pendidikan) juga mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran matematika dalam

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah agar peserta didik

memahami pelajaran matematika, menggunakan penalaran, memecahkan masalah,

mengkomunikasikan gagasan serta memiliki sikap menghargai kegunaan

matematika dalam kehidupan.4

2Fadjar Shadiq, PemecahanMasalah, PenalarandanKomunikasiMatematika,
DepartemenPendidikanNasional, Yogyakarta, 2004, h. 16

3Yuli Ruliyani. 2012. http://lib.umpo.ac.id/gdl/files/disk1/4/jkptumpo-gdl-yuliruliya-160-
1-abstrak-i.pdf. Online. Diakses 17 Mei 2013

4Badan Standar Nasional Pendidikan . Model Penilaian Kelas, Depdiknas Jakarta, 2006,
h. 59.
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Mengingat pentingnya pemecahan masalah dalam proses pembelajaran

matematika, maka setiap siswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam

pemecahan masalah matematika. Menurut Goos et.al. dalam Didin seseorang

dianggap sebagai pemecah masalah yang baik jika ia mampu memperlihatkan

kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi dengan memilih dan

menggunakan berbagai alternatif strategi sehingga mampu mengatasi masalah

tersebut. Cara berpikir secara matematis yang efektif dalam memecahkan masalah

meliputi tidak saja aktivitas kognitif, seperti menyajikan dan menyelesaikan tugas

serta menerapkan strategi untuk menemukan solusi, tetapi juga meliputi

pengamatan metakognisi yang digunakan untuk mengatur berbagai aktivitas serta

untuk membuat keputusan sesuai dengan kemampuan kognitif yang dimiliki.5

Ada tiga makna dari pemecahan masalah, yaitu : pemecahan masalah

sebagai tujuan pembelajaran, proses, serta sebagai kemampuan dasar. Untuk

meningkatkan pemecahan masalah siswa, tidak terlepas dari faktor kemampuan

guru dalam merancang pembelajaran dan faktor kemampuan siswa itu sendiri

dalam menerima pelajaran. Guru harus mengajarkan berbagai strategi kepada

siswa untuk dapat menyelesaikan berbagai bentuk masalah. Siswa harus dilatih

menggunakan suatu strategi untuk berbagai jenis soal, atau menggunakan

beberapa strategi untuk suatu soal. Siswa perlu dihadapkan pada masalah dengan

cara pemecahan yang belum dikuasainya (tidak biasa), dan mereka harus didorong

untuk mencoba berbagai alternatif pendekatan pemecahan. Prestasi atau

5Didin Abdul Muiz Lidnillah . 2008.
http://file.upi.edu/direktori/jurnal/pendidikan_dasar/nomor_10_oktober_2008/strategi_pembelajara
n_pemecahan_masalah_di_sekolah_dasar.pdf. Online. Diakses 17 mei 2013



5

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berhubungan dengan tahap

perkembangan siswa. Oleh karena itu, guru juga harus memperhatikan tingkat

kesukaran masalah yang diberikan kepada siswa sehingga harus sesuai/patut

dengan siswa.

Berdasarkan observasi awal pada MTs Al-huda dumai melalui wawancara

dengan guru mata pelajaran matematika, Ibu Chemdra Melly, S.Pi mengatakan

bahwa penguasaan pemecahan masalah yang dimiliki siswa masih tergolong

rendah ini, tampak dari gejala-gejala sebagai berikut.

1. Sebagian besar siswa kurang mampu memahami masalah matematika

2. Sebagian besar siswa kurang mampu manafsirkan dan membuat model

matematika dari soal berbentuk pemecahan masalah matematika

3. Sebagian besar siswa tidak bisa menyelesaikan soal-soal aplikasi atau

soal-soal pemecahan masalah.

4. Siswa tidak terbiasa mengerjakan soal yang berbentuk pemecahan masalah

yang penyelesaiannya bersifat tidak rutin.

5. Sebagian besar siswa tidak memiliki keterampilan pemecahan masalah.

Sebenarnya guru-guru di MTs Al-huda Dumai telah melakukan beberapa

usaha untuk mengatasi permasalahan ini, seperti menggiatkan sistem

pembelajaran kooperatif, memilih model pembelajaran yang sangat diperlukan

serta menarik, membiasakan siswa untuk aktif, mandiri serta memberi kesempatan

kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki secara

maksimal, hanya saja permasalahan ini belum bisa teratasi dengan baik. Oleh

karena itu, perlu dikembangkan lebih dalam lagi pendekatan pembelajaran serta
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metode mengajar inovatif yang dapat meningkatkan pemecahan masalah

matematika dan melibatkan siswa untuk mandiri, kreatif dan lebih aktif. Menurut

peneliti salah satu pendekatan pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematika adalah model Cooperative Learning

(Pembelajaran Kooperatif) tipe jigsaw serta metode mengajar yang dapat

melibatkan siswa untuk mandiri, kreatif dan aktif dalam menyelesaikn pemecahan

masalah matematika yaitu metode inkuiri.

Sebenarnya guru-guru di MTs Al-huda Dumai telah melakukan beberapa

usaha untuk mengatasi permasalahan ini, seperti menggiatkan sistem

pembelajaran kooperatif, memilih model pembelajaran yang sangat diperlukan

serta menarik, membiasakan siswa untuk aktif, mandiri serta memberi kesempatan

kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki secara

maksimal, hanya saja permasalahan ini belum bisa teratasi dengan baik. Oleh

karena itu, perlu dikembangkan lebih dalam lagi pendekatan pembelajaran serta

metode mengajar inovatif yang dapat meningkatkan pemecahan masalah

matematika dan melibatkan siswa untuk mandiri, kreatif dan lebih aktif.

Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematika adalah model Cooperative Learning

(Pembelajaran Kooperatif) tipe jigsaw. Dalam pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw, siswa-siswa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kooperatifnya dalam

: (a) belajar dan menjadi tim ahli dalam subtopik bagiannya; (b) merencanakan

bagaimana mengajarkan subtopik bagiannya kepada anggota kelompok semula.

Setelah itu, siswa tersebut kembali lagi ke kelompok masing-masing sebagai
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“ahli” dalam subtopiknya dan mengajarkan informasi penting dalam subtopik

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.6

Selain penerapan strategi yang sesuai, dalam proses pembelajaran juga

perlu diterapkan suatu metode mengajar yang mampu meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa. Metode mengajar yang merangsang siswa

belajar sendiri secara aktif menemukan dan memehami sendiri materi pelajaranya.

Salah satu metode tersebut yaitu, metode inkuiri (penemuan). Menurut Sumantri

dalam Eva metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran yang memberi

kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan

guru. Metode Inkuiri memungkinkan para siswa menemukan sendiri informasi-

informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode

inkuiri melibatkan siswa dalam proses-proses mental dengan konsep penemuan

berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. Melalui proses ini siswa

akan merasakan pentingnya belajar dan mereka akan memperoleh makna yang

mendalam terhadap apa yang akan dipelajarinya.7

Menurut Lie dalam Yofie model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok-kelompok

kecil yang terdiri dari kelompok dasar dan kelompok ahli. Model kooperatif tipe

6Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, Jakarta
:Rajawali Pers, 2012, h.217.

7Eva Suharyanti. 2012.
http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/1871/T1_202008041_BAB%20I.p
df. Online. Diakses 17 Mei 2013



8

jigsaw adalah suatu strategi belajar yang menarik untuk digunakan jika materi

yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut

tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan strategi ini adalah dapat

melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada

orang lain.8 Sedangkan menurut Eva kelebihan menggunakan metode inkuiri yaitu

: metode pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif,

afektif dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui metode

ini dianggap lebih bermakna; memberikan ruang kepada siswauntuk belajar sesuai

dengan gaya belajar mereka; metode yang dianggap sesuai dengan perkembangan

psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan

tingkah laku berkat adanya pengalaman; penemuan-penemuan yang diperoleh

siswa dapat menjadi kepemilikannya dan sulit untuk melupakannya; membuat

konsep diri siswa bertambah dengan penemuan-penemuan yang diperolehnya. 9

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti

tertarik untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model cooperative

learning tipe jigsaw dengan metode inkuiri dapat meningkatkan pemecahan

masalah matematika siswa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti akan

melakukan penelitian yang selanjutnya diberi judul

“Pengaruh Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw

dengan  Metode Inkuiri Terhadap Pemecahan Masalah Matematika Siswa di

Mts Al-huda Dumai “.

8Yofie Alifta Pratiwi. 2010.
http://library.ikippgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/78f11a6425328e3f.pdf. Offline. Diakses 17 Mei
2013

9 Eva, Op.Cit, h 12.
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B. Defenisi Istilah

1. Model Cooperative Learning

Model cooperative learning adalah kegiatan pembelajaran dengan

cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi

konsep, menyelesaikan persoalan, atau inkuiri. Menurut teori dan

pengalaman agar kelompok kohesif (kompak-partisipasif), tiap anggota

kelompok terdiri atas 4-5 orang, siswa heterogen (kemampuan, gender,

karakter), ada kontrol dan fasilitas, dan meminta tanggung jawab hasil

kelompok berupa laporan atau presentasi.10

2. Model Cooperative Learning tipe jigsaw

Model Cooperative Learning 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 model jigsaw merupakan model belajar

kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri

dari empat sampai enam orang secara heterogen dan siswa bekerja sama

saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri.11

3. Metode inkuiri

Metode inkuiri adalah suatu rangkaian kegiatan  belajar yang

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan

10Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009),
h. 51.

11 Rusman, Op.Cit  h. 218.
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menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat

merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri.12

4. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah adalah kompetensi strategik yang ditunjukkan

siswa dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan, dan

menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah.13

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut :

a. Siswa kurang mampu dalam memahami masalah.

b. Siswa kurang mampu merencanakan pemecahan masalah.

c. Siswa kurang mampu menyelesaikan masalah.

d. Siswa tidak bisa menyelesaikan soal-soal aplikasi atau soal-soal

pemecahan masalah.

e. Sebagian besar siswa tidak  memiliki keterampilan dalam pemecahan

masalah.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka dalam

penelitian ini dibatasi pada pengaruh penerapan model Cooperative

Learning Tipe Jigsaw dengan metode inkuiri terhadap pemecahan masalah

matematika siswa.

12 Made Wena, Op. Cit, h. 76.
13Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),  Op.Cit, h. 59.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah ada

perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa yang

menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw dengan metode

inkuiri dan siswa yang menggunakan pembelajaran konvenisional di MTs

Al-huda Dumai?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara siswa yang

belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan

metode inkuiri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika

dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional di

MTs Al-huda Dumai.

2. Manfaat Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi

manfaat, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi siswa

1) Dapat meningkatkan pemecahan masalah dalam belajar matematika

pada pokok bahasan trigonometri.

2) Mampu memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran

matematika.
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b. Bagi guru

1) Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih

pendekatan pembelajaran serta metode mengajar 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

dikurangi.

c. Bagi peneliti

Dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana

penggunaan pendekatan pembelajaran dan metode mangajar yang baik

dan menyenangkan.


