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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di negara Indonesia dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu 

masyarakat.  Keberhasilan suatu pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan proses 

pembelajaran. semakin tinggi tingkat keberhasilan proses pembelajaran maka 

mutu masyarakat di negara tersebut semakin baik.  Hal ini sesuai dengan 

Permendiknas No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdas-

an, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

 

Dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 dijelaskan bahwa pendidikan nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, sedangkan fungsinya untuk mengembangkan kemampuan dan mem-

bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka men-

cerdaskan kehidupan bangsa.  Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembang-

kan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional disusunlah kurikulum yang 

mencangkup rencana, tujuan, isi, bahan, dan metode pembelajaran.  Dalam kuri-

kulum pendidikan dasar dan menengah, matematika merupakan salah satu mata 

ajar yang wajib dipelajari oleh siswa.  

 

Matematika merupakan ilmu murni yang sangat bermanfaat, terutama dalam 

kehidupan sehari-hari.  Tujuan pembelajaran matematika di sekolah, dikutip dari 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 adalah agar siswa memiliki kemampuan dalam: 

1. Memahami konsep matematis 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat 

3. Memecahkan masalah 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

 

Pada tujuan pembelajaran matematika tersebut di atas dapat terlaksana dengan 

baik jika siswa memiliki pemahaman konsep yang baik.  Sehingga dapat disim-

pulkan kita dapat mencapai tujuan pembelajaran matematika yang lainnya apabila 

pemahaman konsep matematis telah tercapai dengan baik. 

 

Pencapaian tujuan pembelajaran matematika di sekolah tentunya tidak lepas dari 

peran guru.  Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator pembelajaran dituntut kreatif. 

Berdasarkan hasil wawancara guru matematika kelas VII di SMP Negeri 20 

Bandar Lampung, siswa kelas VII SMP Negeri 20 Bandar Lampung memiliki 

kemampuan yang masih rendah dalam belajar matematika, sehingga berdampak 

pada rendahnya pemahaman konsep matematis pada pelajaran matematika.  Dapat 

dilihat dari nilai rata-rata kelas ujian semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 

yaitu 46,48 yang masih di bawah KKM.  Hal ini seperti hasil survey Trend in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011, yang menya-
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takan bahwa kemampuan sains dan matematika Indonesia menempati urutan 38 

dari 45 negara. 

 

Salah satu penyebab rendahnya pemahaman konsep matematis pada pelajaran 

matematika adalah guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik.  

Pembelajaran yang selama ini digunakan adalah konvensional, yaitu peran guru 

mendominasi dalam proses pembelajaran.  Guru berfokus pada materi yang di-

sampaikan, sehingga proses pembelajaran terlaksana dengan tepat sesuai dengan 

perangkat pembelajaran.  Dalam dalam pembelajaran siswa hanya terfokus pada 

guru yang mengakibatkan siswa cenderung pasif dan kurang aktif berinteraksi 

untuk memahami, bertukar pendapat serta menjelaskan pemahaman materi antar 

sesama teman.  

 

Metode pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran sangat 

berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman belajar bagi siswa.  Pengalaman 

belajar yang memperhatikan skema atau latar belakang pengalaman siswa dan 

memberikan siswa kesempatan untuk mempelajari keseluruhan isi tentunya dapat 

efektif menghasilkan pemahaman konsep matematis siswa yang baik.  Pengala-

man belajar tersebut dapat diperoleh melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.  

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, menurut Lie (2003: 69), guru 

memperhatikan skema atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa 

mengaktifkan skema ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna.  Siswa 

dapat berperan aktif pada proses pembelajaan serta dapat belajar bersama teman-

temannya secara berkelompok dan saling menghargai pendapat untuk menemu-

kan, bertukar pikiran, merancang, serta merepresentasikan materi yang didapat.  
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Dalam proses pembelajaran setiap anggota kelompok harus benar-benar 

memahami materi sebab setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk 

menjelaskan materi sub bab yang diperoleh kepada anggota kelompok asal.  

Sehingga siswa dapat memahami materi pembelajaran secara maksimal sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

“Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berpengaruh terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa?” 

Masalah ini akan dijawab melalui pertanyaan: 

“Apakah pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih baik dari pemahaman konsep matematis 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran koopera-

tif tipe jigsaw terhadap pemahaman konsep matematis siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, sebagai acuan atau refrensi untuk penelitian yang sejenis. 
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2. Bagi guru, diharapkan dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan kreativitas 

dan pemahaman matematis siswa melalui model pembelajaran yang menarik 

dan diharapkan dapat memperluas wawasan untuk mempertimbangkan faktor 

pendukung dalam keberhasilan proses belajar mengajar melalui model 

pembelajaran yang bervariatif. 

 

E. Ruang Lingkup 

 

1. Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang dapat membentuk atau merubah watak.  Pada penelitian ini akan dilihat 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap pemahaman 

konsep matematis siswa.  Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dikatakan berpe-

ngaruh jika pemahaman konsep matematis siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih baik daripada pemahaman konsep 

matematis siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

 

2. Model pembelajaram kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

didalamnya siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran atau 

menyelesaikan masalah.  Dalam model pembelajaran ini, saat diberi tugas 

siswa diarahkan untuk berdiskusi dengan teman satu kelompok.  Dengan demi-

kian siswa dapat berinteraksi saling mengemukakan pendapat dengan anggota 

kelompok serta dapat mengembangkan kemampuan individu secara maksimal.  

Pada akhir pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk menyajikan hasil 

kelompok masing-masing dan bersama guru menganalisis serta mengevaluasi 

hasil pembelajaran. 
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3. Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil.  

Pada pembelajaran tipe jigsaw ini setiap siswa menjadi anggota dari 2 

kelompok, yaitu anggota kelompok asal dan anggota kelompok ahli.  Anggota 

kelompok asal terdiri dari 4-6 siswa yang setiap anggotanya diberi nomor 

kepala 1-6.  Nomor kepala yang sama pada kelompok asal berkumpul pada 

suatu kelompok yang disebut kelompok ahli.  Setiap kelompok ahli ditugaskan 

mempelajari materi yang berbeda-beda yang nantinya akan diajarkan dengan 

teman kelompok asal.  Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa 

dikenai beberapa tagihan individu atau kelompok.  Diakhir pembelajaran bebe-

rapa kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

 

4. Model pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang biasa 

disebut metode ceramah.  Dalam model pembelajaran ini hanya terjadi satu 

arah interaksi antara siswa dan guru.  Guru bertindak sebagai fasilitator yang 

aktif menjelaskan materi kepada siswa, sedangkan siswa hanya mendengarkan 

serta menyimak.  Kemudian siswa diberi tugas yang dikerjakan secara individu 

atau kelompok yang nantinya akan dibahas oleh guru.  Pembelajaran diakhiri 

dengan refleksi, beberapa siswa diminta menyimpulkan materi pembelajaran. 

 

5. Pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan dasar siswa dalam 

mengartikan, menjelaskan, serta menyimpulkan suatu konsep pembelajaran 

sesuai kemampuan yang dimiliki siswa tersebut.  Adapun indikator pemaham-

an konsep matematis dalam penelitian ini dikutip dari Peraturan Dirjen 

Disdakmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004 adalah sebagai berikut: 

a. Menyatakan ulang suatu konsep.  

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu.  
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c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep.  

d. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep.  

e. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

f. Mengaplikasikan konsep.  


