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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran harus direncanakan, didesain, dan dievaluasi secara 

sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien 

(Indriana, Arsyad, & Mulbar, 2015). Dengan adanya tujuan pembelajaran dapat 

bermanfaat bagi guru maupun siswa yakni dalam mengkomunikasikan maksud 

kegiatan pembelajaran. Selain itu dapat memudahkan guru dalam membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan menentukan metode yang pas untuk 

digunakan. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah menurut Permendiknas 

Nomor 54 Tahun 2013 yaitu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika serta dapat 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram untuk memperjelas 

keadaan atau masalah.  

Kemampuan penalaran merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pembelajaran matematika. Penalaran merupakan serangkaian proses berpikir yang 

dilakukan dengan satu cara untuk mendapatkan kesimpulan (Thalhah, 2013). 

Adanya kegiatan bernalar, maka siswa akan mendapatkan kesimpulan yang benar 

mengenai materi yang dipelajari karena telah melalui proses berpikir yang logis 

ketika belajar (Amir, 2014). Melalui penalaran, siswa dapat mengajukan dugaan, 

menyusun bukti kemudian melakukan manipulasi terhadap permasalahan (soal) 

matematika dan dapat menarik kesimpulan dengan benar dan tepat (Handayani, 

2013). 
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Disamping kemampuan penalaran matematis, kemampuan komunikasi 

juga sangat diperlukan dalam pembelajaran. Komunikasi merupakan aktivitas 

manusia dalam mengutarakan pendapat atau pesan baik secara lisan maupun 

tulisan (Ubaidah, 2016). Kemampuan komunikasi matematis merupakan 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam menyatakan suatu gagasan matematika 

baik secara lisan, tertulis, atau mendemonstrasikan apa yang ada dalam soal 

matematika (Amir, 2014). Dengan mengkomunikasikan hasil belajar yang mereka 

dapatkan baik secara lisan maupun tulisan, secara tidak langsung mereka sedang 

belajar menjelaskan pada temannya dan mendengarkan penjelasan dari temannya, 

hal ini diharapkan dapat menambah pemahaman materi mereka.  

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan di SMP Taman Harapan Malang 

pada tanggal 11 September 2017 di kelas VII A, setelah membuka pembelajaran 

guru menanyakan tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. Beberapa 

siswa ada yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan sehingga guru meminta 

buku tugas untuk dikumpulkan di meja guru kemudian guru membagi buku tugas 

kepada siswa secara acak. Guru meminta beberapa siswa yang dipilih secara 

random untuk mengerjakan hasil pengerjaannya dan menjelaskannya di depan 

kelas. Sedangkan siswa yang lain mencocokan hasil pengerjaan teman yang 

dipegangnya dengan hasil pengerjaan yang ada di papan tulis. Namun ketika 

proses pembelajaran berlangsung masih terdapat siswa yang bergurau dan 

bermain sendiri, tidak mendengarkan teman yang menjelaskan didepan. Setelah 

semua dicocokkan kemudian buku tugas dikumpulkan lalu dinilai oleh guru, dan 

dibagikan kembali pada siswa. Guru memberikan penjelasan dan review tentang 
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hasil pengerjaan siswa sebelum meninggalkan kelas. Guru juga memberikan tugas 

rumah berupa membuat rangkuman materi selanjutnya untuk pertemuan depan.  

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika SMP 

Taman Harapan Malang di kelas VII A guru sering menggunakan model ceramah 

dalam pembelajaran, selain itu guru juga sudah pernah menggunakan berbagai 

model pembelajaran seperti tanya jawab dan diskusi, namun model tersebut dirasa 

kurang efektif. Model-model yang pernah digunakan sebenarnya sudah berpusat 

pada siswa, menuntut siswa untuk lebih aktif lagi namun guru masih mendapat 

hasil yang kurang baik. Kemampuan pemahaman siswa untuk memahami maksud 

dari soal masih tergolong kurang, jika tingkat kesulitan soal ditambah maka siswa 

merasa bingung dan merasa kesulitan dalam mengerjakannya. Hal ini dikarenakan 

selain kemampuan siswa yang bersifat heterogen, pemahaman konsep siswa pada 

materi matematika ditingkatan sekolah sebelumnya masih tergolong kurang. Maka 

dari itu guru masih berusaha mencari model dan metode yang tepat untuk kegiatan 

pembelajarannya.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dikelas sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi 

karena kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa masih tergolong 

kurang. Hal ini terlihat dari hasil pekerjaan tugas mereka dimana masih banyak 

siswa yang salah memahami maksud dari soal, selain itu siswa juga tidak 

menuliskan langkah-langkah matematis dalam pengerjaannya. Dari beberapa soal 

yang diberikan, hanya 5 siswa yang menggunakan penalarannya dalam menjawab 

soal selebihnya mengerjakan dengan asal. Serta kemampuan komunikasi siswa 

yang masih kurang terlihat dari ketika menjelaskan hasil pekerjaannya didepan 
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kelas, mereka masih terlihat bingung dan hanya beberapa siswa yang dapat 

menjelaskan dan menuliskan hasil pekerjaannya secara sistematis. Hal ini 

didukung dengan hasil wawancara guru bahwa sebagian besar siswa merasa 

bingung dan tidak dapat mengerjakan soal yang tingkatannya lebih rumit, hal ini 

juga mungkin disebabkan karena  mereka baru lulus dari Sekolah Dasar, dimana 

di Sekolah Dasar soal latihan yang diberikan tidak terlalu membutuhkan 

pemikiran yang rumit. Selain itu hasil wawancara dengan salah satu siswa bahwa 

mereka merasa kesulitan dan kebingungan dalam mengerjakan soal yang 

berbentuk panjang. Hal ini menunjukkan bahawa kurangnya kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematis siswa SMP Taman Harapan Malang.  

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut 

yaitu dengan menggunakan model atau metode pembelajaran. Pemilihan metode 

pembelajaran yang baik dan tepat akan mempermudah guru dalam menyampaikan 

materi, yang akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menguasai 

materi pembelajaran yang diberikan (Munahar, 2016). Dalam kegiatan 

pembelajaran penggunaan model tipe kooperatif lebih efektif untuk 

mengembangkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa 

(Thalhah, 2013). Salah satu model pembelajaran kooperatif yang diharapkan dapat 

menumbuhkembangkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw (Thalhah, 2013). Pemilihan 

model ini karena model pembelajaran jigsaw lebih mengarah dan memfokuskan 

pada proses diskusi kelompok. Pada saat kegiatan diskusi berlangsung akan 

terjadi komunikasi antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa lainnya. 

Komunikasi yang terjalin akan menghasilkan gagasan, ide dan juga penyampaian 
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pesan tentang materi. Model ini mengharuskan siswa untuk bertanggungjawab 

atas materi atau tugas yang diberikan oleh kelompoknya. 

Model Jigsaw ini menekankan kerjasama antara siswa, siswa akan lebih 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami suatu konsep materi (Basuki, 2015). Selain itu model 

ini menjamin agar setiap siswa memilkul tanggung jawab yang khusus dalam 

kelompoknya dengan kata lain siswa akan lebih bertanggungjawab dengan dirinya 

sendiri dan tugasnya (Thalhah, 2013). Tipe Jigsaw dinilai bisa membangun 

pengetahuan siswa karena siswa harus saling bekerja sama dan berdiskusi tentang 

materi yang disajikan serta menjadikan siswa untuk lebih disiplin (Hidayati, 

Mardiyana, & Riyadi, 2014).  

Menurut Shoimin (2014) terdapat beberapa tahapan yang ada pada model 

jigsaw antara lain: 1) tahap pembentukan kelompok kecil yang heterogen, 2) tim 

“ahli” membahas materi dengan tim “ahli” dari kelompok lain, 3) tim “ahli” 

kembali kepada kelompok asal dan menjelaskan hasil kerjanya kepada anggota 

kelompok, 4) tahap pemberian kuis atau tes individu, 5) tahap pemberian skor 

individual, dan 6) tahap pemberian penghargaan kelompok. Kondisi ini 

diharapkan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi siswa sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memahami 

pelajaran atau permasalahan yang di berikan oleh guru. 

Penelitian oleh Syaripah (2014) menunjukkan bahwa penerapan model 

jigsaw mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Penelitian lain oleh  Pratiwi A. N. W., Budiyono, 

dan Sujadi (2015) mengatakan bahwa pada kategori kemampuan penalaran tinggi, 
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sedang, maupun rendah, prestasi belajar siswa yang dikenai model Jigsaw lebih 

baik dari siswa yang dikenai model pembelajaran langsung. Penelitian lain oleh 

Meilawati (2013) menunjukkan bahwa dengan melalui pembelajaran model 

Jigsaw memberikan dampak yang positif terhadap meningkatnya hasil belajar 

siswa dalam memecahkan masalah matematika.  

Model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan kemampuan penalaran 

matematis dan kemampuan komunikasi matematis siswa. Namun pada 

penerapannya model jigsaw masih mempunyai kekurangan yaitu kurang dalam 

pemberian latihan-latihan soal karena pada proses diskusi hanya mempelajari 

materi saja. Maka dari itu diperlukan metode pembelajaran yang menekankan 

pada latihan-latihan soal. Metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

metode pembelajaran missouri mathematics project. Dimana metode ini 

merupakan metode yang didesain untuk membantu guru dalam hal efektivitas 

penggunaan latihan-latihan soal. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa penggunaan 

latihan-latihan yang diberikan dapat memperbaiki komunikasi matematika, 

penalaran, hubungan interpersonal, keterampilan membuat keputusan dan 

keterampilan menyelesaikan masalah (Rahmi & Rahmi, 2015). 

Metode Missouri Mathematic Project lebih menekankan pada latihan-

latihan soal, yang diharapkan mampu mendorong siswa untuk menyelesaikan 

latihan dengan menggunakan kemampuan penalaran dan komunikasinya. Salain 

itu metode ini juga mengasah kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan 

pengetahuan yang dimilikinya dalam bentuk tulisan melalui lembar kerja proyek. 

Penggunaan latihan-latihan juga meningkatkan kemampuan penalaran siswa 

karena siswa dituntut untuk berpikir dan bernalar untuk memecahkan soal yang 
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diberikan. Siswa juga diberikan kesempatan juga keleluasaan untuk berpikir 

secara berkelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Marliani (2015) menyatakan bahwa metode MMP terdiri atas lima tahap 

kegiatan yaitu (1) review, guru dan siswa membahas PR dan meninjau ulang 

pelajaran lalu yang berkaitan dengan materi hari ini (2) pengembangan, guru 

menyajikan materi dengan menanamkan konsep dan ide baru serta penjelasan dan 

diskusi interaktif antara guru dan siswa (3) pembentukan kelompok, pada tahap 

ini siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil (4) latihan terkontrol, siswa 

diminta merespon suatu rangkaian soal berupa lembar kerja proyek sambil guru 

mengamati jika terjadi miskonsepsi (5) seatwork, dalam langkah ini siswa diminta 

untuk bekerja secara mandiri sebagai latihan sehingga dapat melihat sejauh mana 

kemampuan pemahaman yang dimiliki siswa (6) penugasan, pada tahap ini siswa 

membuat rangkuman materi, dan diberikan pekerjaan rumah agar siswa juga 

belajar di rumah dan PR yang diberikan  harus memuat beberapa soal review. 

Metode ini dirasa cukup efektif untuk membantu penerapan model pembelajaran 

jigsaw karena jigsaw memiliki kekurangan yakni dalam proses pembelajaran 

sering terjadi miskonsepsi materi pada siswa. Dengan adanya metode MMP ini 

siswa lebih banyak mengerjakan latihan soal yang dapat menajamkan pemahaman 

siswa dan meminimalisir miskonsepsi siswa. 

Penelitian oleh Rahmi & Rahmi (2015) menunjukkan bahwa ada 

perbedaan antara kemampuan komunikasi matematika siswa SMK Dwi Sejahtera 

Pekanbaru antara siswa yang diterapkan metode Missouri Mathematics Project 

dan siswa yang diterapkan pembelajaran konvensional. Penelitian lain oleh 
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Kurniasari, Susanto, dan Setiawan (2015) menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode 

pembelajaran Missouri Mathematics Project. Begitu pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniasari et al. (2015) mengemukakan bahwa pemberian metode 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) mempunyai pengaruh 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dengan penerapan model pembelajaran tipe Jigsaw dengan metode 

Missouri Mathematics Project diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

penalaran matematis dan kemampuan komunikasi matematis siswa sehingga 

tujuan pembelajaran matematika yang tertera pada Permendiknas Nomor 54 

Tahun 2013 dapat tercapai dengan baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Jigsaw dengan metode Missouri 

Mathematics Project pada pembelajaran matematika? 

2. Bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa pada pembelajaran 

matematika menggunakan  model pembelajaran Jigsaw dengan metode 

Missouri Mathematics Project? 

3. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran 

matematika menggunakan  model pembelajaran Jigsaw dengan metode 

Missouri Mathematics Project? 
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1.3 Batasan Masalah 

1. Kemampuan komunikasi yang diukur hanya kemampuan tertulis saja. 

2. Materi yang diajarkan yaitu bentuk aljabar. 

3. Jumlah pertemuan yaitu sebanyak 4 kali pertemuan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan : 

1. Penerapan model pembelajaran Jigsaw dengan metode Missouri 

Mathematics Project  

2. Kemampuan penalaran matematis siswa pada pembelajaran matematika 

dengan model Jigsaw dengan metode Missouri Mathematics Project 

3. Kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran matematika 

dengan  model Jigsaw dengan metode Missouri Mathematics Project 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak antara 

lain : 

1. Bagi guru 

Diharapkan semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

acuan para pengajar di sekolah, untuk proses belajar mengajar yang lebih 

efektif dan efisien. Sehingga pembelajaran akan lebih terasa 

menyenangkan dan tidak monoton. 
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2. Bagi siswa 

Diharapkan dengan penggunaan model pembelajaran Jigsaw dengan 

metode Missouri Mathematics Project ini dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran dan komunikasi siswa. 

3. Bagi peneliti 

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat digunakan dan diaplikasikan 

dalam proses belajar mengajar kelak ketika menjadi seorang pendidik. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengartikan 

kata-kata tersebut, maka perlu diberikan beberapa batasan definisi sebagai berikut: 

1. Kemampuan penalaran matematis adalah aktivitas berfikir yang dimiliki 

oleh siswa dalam berpikir secara logis dan sistematis untuk menarik 

kesimpulan dari beberapa penyataan yang sudah dibuktikan kebenarannya. 

2. Kemampuan komunikasi matematis merupakan kecakapan yang dimiliki 

oleh siswa dalam mengungkapkan gagasan atau ide yang diperolehnya 

dalam bentuk matematis berupa simbol-simbol, diagram dan angka secara 

tertulis. 

3. Jigsaw merupakan model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar 

siswa dengan cara siswa belajar dalam kelompok-kelompok yang berbeda. 

Model ini mengharuskan siswa untuk bertanggungjawab mempelajari dan 

menguasai materi atau tugas yang diberikan oleh kelompoknya. 

4. Missouri Mathematics Project merupakan metode pembelajaran yang 

menerapkan rencana kerja berupa Lembar Kerja Project (LKP). Dimana 
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dapat membantu guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan-latihan soal 

agar siswa mencapai peningkatan yang luar biasa. 

5. Model pembelajaran Jigsaw dengan metode Missouri Mathematics Project 

merupakan pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa untuk 

saling berdiskusi dalam kelompok-kelompok yang berbeda untuk 

memecahkan suatu masalah dengan penggunaan latihan-latihan soal berupa 

Lembar Kerja Proyek (LKP). 


