
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran matematika adalah kegiatan yang melibatkan siswa dengan aktif 

mengkonstruksi ilmu pengetahuan matematika (Fitri, Helma, & Syarifuddin, 2014). 

Lebih lanjut dikatakan pembelajaran matematika lebih baik jika siswa bisa 

mengkonstruksi dari pengalaman yang dimiliki mereka. Proses pembelajaran adalah 

kegiatan aktualisasi yang telah direncanakan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, 

inti, dan penutup (Sugiyanto, Kartowagiran, & Jailani, 2015). Proses pembelajaran 

memberikan penekanan pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 

dalam rangka menggali dan memahami lingkungan belajar ilmiah (Haryono, 2015). 

Dengan proses pembelajaran, siswa dapat mencari pengalaman sendiri, memupuk 

kerjasama yang harmonis, bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri, 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta dapat mengembangkan seluruh 

aspek pribadi siswa (Masita, Musdi, & Subhan, 2012).  

Bagian yang terkandung dalam matematika salah satunya adalah konsep (Murizal, 

Yarman, & Yerizon, 2012). Lebih lanjut dikatakan bahwa siswa harus memahami 

konsep untuk dapat menuju ke proses pembelajaran yang lebih tinggi. Pemahaman 

konsep matematika merupakan faktor yang penting untuk berpikir dalam menuntaskan 

permasalahan matematika dan permasalahan sehari-hari (Hadi & Kasum, 2015). 

Pemahaman konsep matematis penting dalam pembelajaran matematika, diharapkan 

pencapaian siswa dalam pemahaman konsep ini tidak terbatas karena pemahaman 

bersifat dapat saling menghubungkan (Murizal et al., 2012). Kebanyakan siswa hanya 

menghafalkan   konsep  dan   tidak   memahami  dengan  benar arti  dari  konsep  yang 
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dipelajari (Fadzillah & Wibowo, 2015). Hal ini sependapat dengan (Ompusunggu, 

2014) bahwa pemahaman konsep matematika sangat penting, jika tidak adanya 

pemahaman konsep dasar yang dikuasai siswa maka tidak bisa menguasai pemahaman 

konsep yang diberikan.  

Pemahaman konsep terbagi 3, yaitu pengubahan (translation), menafsirkan 

(interpretation), dan menghitung (ekstrapolation) (Ompusunggu, 2014). Pemahaman 

translasi merupakan penyampaikan informasi dengan mengubah kalimat yang 

menyangkut pemberian makna dari suatu informasi yang bervariasi misalnya, 

interpolasi merupakan kemampuan menjelaskan maksud dari bacaan, tidak hanya 

dengan kata-kata dan frasa, tetapi juga mencakup pemahaman informasi dari sebuah 

ide, dan adapun ekstrapolasi yaitu kemampuan mencakup estimasi dan prediksi yang 

didasarkan pada sebuah pemikiran, gambaran dari suatu informasi, juga mencakup 

pembuatan kesimpulan dengan konsekuensi yang sesuai dengan informasi (Yusri, 

2017). Pemahaman konsep matematika yang baik yaitu siswa akan mudah dalam hal 

mengingat, menyusun, menggunakan kembali konsep yang sebelumnya telah dipelajari 

dan dapat menyelesaikan berbagai soal matematika (Hadi & Kasum, 2015). 

Menyelesaikan berbagai soal matematika berarti mampu memecahkan masalah dari 

soal matematika. Pemecahan masalah adalah jantungnya matematika, dimana 

kemampuan pemecahan masalah yaitu kemampuan yang mendasar dalam pembelajaran 

matematika (Sariningsih & Purwasih, 2017). Kemampuan pemecahan masalah ini akan 

menjadi modal siswa dalam menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang dalam 

memecahkan berbagai permasalahan yang ada dikehidupan nyata (Ulvah & Afriansyah, 

2016). 

Berdasarkan analisis tes dan wawancara Mutia (2017) mengenai kesulitan 

menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok dimana siswa sulit memecahkan 
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suatu soal. Siswa juga kesulitan menguasai konsep kubus dan balok yang terdiri dari 

kesulitan menunjukkan dan menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok pada gambar, 

kesulitan membedakan mana konsep sisi pada bangun datar dan bidang sisi pada 

bangun ruang dan kesulitan memberikan pengertian kubus dan balok. Nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa pada materi geometri kelas VII lebih tinggi yaitu 53 daripada 

materi geometri kelas VIII yaitu 42. 

Berdasarkan observasi terhadap siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kalitengah pada 

tanggal 19 Februari 2018 pukul 09.00 WIB hal pertama yang dilakukan guru adalah 

menanyakan dan mereview kembali materi sebelumnya. Dari proses awal tersebut 

terlihat siswa masih kurang menguasai materi sebelumnya karena hanya 2 siswa yang 

menjawab sedangkan siswa lain yang saya lihat hanya diam saja tanpa respon. 

Selanjutnya  guru meminta siswa untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan 

dipelajari pada hari itu selama lebih kurang 5 menit. Selama guru menjelaskan materi 

yang menggunakan metode ceramah, guru mengikutsertakan siswa dalam proses 

pembelajaran. Guru memberikan contoh soal mengenai materi, kemudian guru 

memberikan latihan soal sebanyak 2.  Lalu 2 siswa mengerjakan latihan soal yang 

diberikan didepan. Kemudian guru memberi tugas berupa soal-soal latihan dan 

memperbolehkan siswa untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. Dipenghujung 

pembelajaran soal tersebut dikumpulkan dan langsung dicek oleh guru, hasilnya hanya 

beberapa siswa yang mampu mengerjakan tugas tersebut. Setelah selesai proses 

pembelajaran, guru menanyakan kembali konsep dari materi yang telah dipelajari. 

Namun disini hanya beberapa siswa yang merespon. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru matematika di SMP Negeri 1 

Kalitengah, metode pembelajaran yang dilakukan adalah metode ceramah dan diskusi. 

Selama proses pembelajaran guru selalu memberi contoh agar siswa memahami konsep 
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materi. Guru memberikan soal yang hanya mempunyai solusi tunggal dan soal rutin 

biasa. Akibatnya siswa sulit memahami konsep materi dan sulit mengerjakan soal yang 

berbeda dengan contoh. Dari penjelasan guru, juga dikatakan bahwa belum ada model 

pembelajaran tertentu yang digunakan. Guru menyatakan bahwa siswa hanya sementara 

dalam memahami konsep dan untuk kelanjutannya siswa terkadang lupa dengan materi 

sebelumnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu model pembelajaran yang mampu 

mengembangkan pemahaman konsep siswa dan mampu memecahkan masalah. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas adalah permasalahan terhadap 

pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah masih rendah. Belajar 

matematika dengan sendiri siswa bisa melakukannya, tetapi dengan adanya belajar 

kelompok lebih menghasilkan ilmu yang berdaya guna tinggi (Monalisa & 

Trapsilasiwi, 2015). Menurut Paivio (2013) yang dikutip oleh Salim & Tiawa (2015) 

bahwa kondisi pembelajaran yang dilakukan siswa hanya menerima materi dari guru, 

catatan, dan menghafalnya harus diubah ke pengetahuan baru mencari, melihat melalui 

panduan (penyelidikan terstruktur), menemukan pengetahuan secara aktif sehingga 

meningkat pemahaman tidak hanya memori itu. Oleh karena itu, upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran yang efektif dan sesuai untuk mengembangkan pemahaman konsep siswa 

serta mampu memecahkan permasalahan soal. Untuk  mengembangkan pemahaman 

konsep siswa serta mampu memecahkan permasalahan soal dapat diterapkan salah satu 

model pembelajaran Problem Based Learning dan Jigsaw. 

Model Problem Based Learning merupakan pembelajaran yang memfokuskan 

pada pengalaman pembelajaran yang meliputi penyelidikan dan pemecahan masalah 

khususnya masalah yang ada dikehidupan sehari-hari (Paloloang, 2014). Pembelajaran 

berbasis masalah (PBL) adalah pilihan pedagogis yang cocok dengan kebutuhan 
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modern saat ini (Blundell & Berardi, 2016). Model Problem Based Learning melatih 

siswa dalam memecahkan masalah dengan ilmu pengetahuan yang dikuasainya 

(Gunantara, Suarjana, & Riastini, 2014). Pembelajaran berbasis masalah bertujuan 

untuk memberikan pola pikir yang bebas kepada siswa agar mampu menyelesaikan 

masalah yang terkait dengan materi dan mencari konsep materi yang disampaikan oleh 

guru (Fahrudin, 2017). Dalam proses pembelajaran, guru memberikan masalah berupa 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) lalu siswa melakukan kegiatan untuk menyelesaikan 

masalah dan guru mengawasi kinerja siswa (Royani & Saufi, 2016). Hal ini sependapat 

dengan (Paloloang, 2014) guru berkeliling kelas mengawasi diskusi, memberikan 

pertanyaan, dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dengan mengarahkan 

siswa.  

 Hasil penelitian yang dilakukan Sariningsih & Purwasih (2017) peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa yang pembelajarannya 

menggunakan Problem Based Learning lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa 

yang menggunakan pembelajaran ekspositori. Secara keseluruhan kemampuan 

pemecahan masalah matematis mahasiswa calon guru meningkat secara signifikan. Hal 

ini karena penerapan model pembelajaran Problem Based Leraning melibatkan 

mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran.  

 Salah satu model pembelajaran yang mampu melibatkan siswa menjadi aktif 

yaitu model pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) (Monalisa & Trapsilasiwi, 

2015). Pembelajaran berbasis kooperatif sangat memusatkan perhatian pada siswa 

dengan menggunakan proses kelompok (Rattanatumma, 2016). Lebih lanjut dikatakan 

bahwa meskipun pembelajaran berbasis kooperatif tidak hanya membiarkan peserta 

didik bekerja dalam kelompok, tapi juga membuat mereka menyiapkan laporan, 

melakukan kegiatan kreatif baru, diskusi, melakukan eksperimen. Salah satu model 
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yang mempunyai implemetasi yang sama dengan Problem Based Learning yaitu model 

Jigsaw.  

Model Jigsaw yaitu model yang mengembangkan kerjasama dan ketergantungan 

dengan efektif (Karacop & Diken, 2017). Dengan menggunakan model Jigsaw dapat 

memberikan siswa kesempatan mempelajari materi melalui diskusi (Monalisa & 

Trapsilasiwi, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa diskusi terbagi dua, pertama yaitu 

berdiskusi dengan kelompok ahli untuk memecahkan masalah yang telah diberikan, 

kedua yaitu berdiskusi dengan kelompok asal untuk mempertanggungjawabkan hasil 

dari diskusi kelompok ahli. Pada model pembelajaran kooperatif Jigsaw, siswa belajar 

dibagi dengan kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen, 

bertanggung jawab secara mandiri, dan bekerja sama yang saling ketergantungan positif 

(Hijrihani & Wutsqa, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa setiap anggota kelompok 

memiliki tanggung jawab kepada anggota kelompok lain dalam menyampaikan materi 

serta penyelesaian masalah yang didapat. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan Hadijah, Hasratuddin, & Napitupulu (2017) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematik siswa. Disamping itu pencapaian 

hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematik siswa yang diajarkan dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

diajarkan dengan pembelajaran konvensional. Hal tersebut karena dalam pembelajaran 

dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, proses pembelajaran bukan hanya untuk 

memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga untuk memberikan tanggungjawab kepada 

siswa, melatih berpikir intelektual dan merangsang keingintahuan siswa, memaksa 

siswa berusaha untuk mendapatkan pengetahuan sehingga materi pembelajaran yang 

dipelajari akan lebih mudah diterima, diingat dan dipahami secara mendalam. 
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Berdasarkan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian Nawir (2015) yang 

menggunakan kolaborasi model pembelajaran Jigsaw dan Problem Based Learning. 

Yang membedakan yaitu penggunaan model Jigsaw dan kolaborasi dari dua model 

tersebut dapat meningkatkan aktivitas, motivasi dan hasil belajar siswa. Model 

pembelajaran Problem Based Leraning dirasa sangat relevan dengan model Jigsaw 

sebagaimana mempunyai tujuan sama dan mampu mengembangkan pemahaman 

konsep siswa serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kebanyakan 

peneliti terdahulu lebih mengedepankan masalah aktivitas siswa. Sehingga untuk 

membedakan dengan peneliti sebelumnya yaitu kombinasi antara model Jigsaw dan 

Problem Based Leraning dalam pembelajaran matematika untuk mengukur 

pemahaman konsep siswa yang terbagi tiga yaitu pengubahan (translation), 

menafsirkan (interpretation), dan menghitung (ekstrapolation) serta kemampuan 

pemecahan masalah. 

Penerapan model Jigsaw dengan Problem Based Leraning dalam proses 

pembelajaran yaitu meningkatkan keaktifan dalam diskusi yang mengakibatkan siswa 

memahami konsep materi serta mampu memecahkan masalah. Hal ini dikarenakan 

model Jigsaw menuntut siswa mampu memahami materi yang diberikan lalu 

bertanggungjawab atas materi yang akan disampaikan nanti. Model diatas jika 

digabungkan maka kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran model Jigsaw dengan membagikan kelompok asal dan ahli. Agar 

efektif pembagian kelompok hanya dengan 3-4 orang. Yang membedakan disini hanya 

dibagian pembagian materi. Dimana setiap kelompok akan diberikan materi dasar yang 

bersangkutan dengan kehidupan nyata atau sehari-hari yang sesuai dengan model 

pembelajaran Problem Based Leraning. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan 

sebuah penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw dan Problem 
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Based Learning  Terhadap Pemahaman Konsep Matematika dan Kemampuan 

Pemecahan Masalah”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang peneliti merumuskan masalah yang dapat diambil 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana validitas RPP penerapan model pembelajaran Jigsaw dan Problem 

Based Learning  ? 

2. Bagaimana pemahaman konsep matematika (translation, interpretation, 

extrapolation) pada penerapan model pembelajaran Jigsaw dan Problem Based 

Learning  ? 

3. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah pada penerapan model pembelajaran 

Jigsaw dan Problem Based Learning ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mengantisipasi adanya kesalahan penafsiran yang berbeda dari 

permasalahan yang sebenarnya, sehingga perlu adanya batasan masalah. Adapun 

batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Materi yang dipilih pada penelitian ini adalah statistika 

2. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII A2 SMP N 1 Kalitengah 

3. Penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VIII A2 SMP N 1 Kalitengah 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Validitas RPP penerapan model pembelajaran Jigsaw dan Problem Based Learning 

2. Pemahaman konsep matematika (translation, interpretation, extrapolation) pada 

penerapan model pembelajaran Jigsaw dan Problem Based Learning 
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3. Kemampuan pemecahan masalah pada penerapan model pembelajaran Jigsaw dan 

Problem Based Learning 

1.5 Manfaat Penelitian 

Jika tujuan peneliti tercapai, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pihak-

pihak berikut : 

1. Bagi guru diharapkan dengan adanya model pembelajaran Problem Based 

Learning dan Jigsaw dapat menjadi referensi dalam proses pembelajaran dengan 

upaya meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lain dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dan Jigsaw dalam 

upaya menumbuhkan kemampuan-kemampuan yang lain pada siswa pada 

pembelajaran matematika. 

1.6 Defenisi Operasional 

Berikut ini beberapa istilah penting yang perlu diberikan penegasan yang bertujuan 

untuk mengantisipasi kesalahan penafsiran mengenai beberapa istilah tersebut. Istilah 

yang dimaksud adalah : 

1. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Model pembelajaran Problem Based Learning merupakan model pembelajaran 

yang berkaitan dengan masalah kehidupan nyata dimana siswa berdiskusi secara 

berkelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

2. Model Pembelajaran Jigsaw 

Model pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran yang memiliki 

kelompok asal dan kelompok ahli dimana setiap kelompok ahli harus menguasai 

materi dan kembalin ke kelompok asal untuk menjelaskan materi tersebut yang 

telah dikuasai dengan bahasa siswa sendiri namun tetap pada konsep yang sama. 

3. Pemahaman Konsep 
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Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam memahami materi yang 

telah dipelajari dimana siswa mampu menjelaskan kembali materi tersebut dengan 

bahasanya sendiri. 

4. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu soal 

yang berbasis masalah dimana soal berkaitan dengan kehidupan nyata serta soal 

yang dikerjakan yaitu soal non rutin. 

 


