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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan guru, siswa dan 

lingkungan sekitar dalam proses belajar mengajar (Wulandari, 2013). Selain itu 

menurut Arifin (2012) bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang terstruktur yang 

bersifat interaktif dan komunikatif antara guru, siswa, sumber belajar dan 

lingkungan sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar. Mengacu pada beberapa 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

antara siswa dengan siswa yang lain, siswa dengan guru, dan siswa dengan 

lingkungannya untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif.  

Menurut Aningsih (2012) menyatakan bahwa matematika merupakan 

ilmu, cara berfikir, metode, alat untuk memprediksi, memecahkan masalah, serta 

dapat dikatakan sebagai bahasa sebab matematika mampu mengkomunikasikan 

sebuah gagasan abstrak ke bahasa simbol yang dituangkan dalam model 

matematika. Sedang menurut Amir (2014) matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang didapat dari proses0bernalar menelaah bentuk, 

struktur,0susunan, besaran, dan konsep-konsep yang abstrak yang saling berkaitan 

satu sama lain. Mengacu pada pendapat diatas maka matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang abstrak berupa simbol-simbol yang mempunyai beberapa 

makna yang diperoleh dari proses bernalar, berkomunikasi, dan pemecahan 

masalah. 

Pembelajaran matematika merupakan aktivitas siswa secara aktif untuk 

memahami dan membentuk pengetahuan matematika, dalam hal ini dapat 
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dikatakan pembelajaran matematika merupakan pembentukan pola pikir dalam 

menalar suatu hubungan antar konsep (Fitri, Helma, & Syarifuddin, 2014). 

Mengacu pada pendapat diatas maka pembelajaran matematika adalah proses 

belajar dan interaksi siswa dengan siswa lain, siswa dengan guru, siswa dengan 

lingkungannya untuk menelaah bahasa simbol dengan proses bernalar , 

berkomunikasi, dan pemecahan masalah untuk menciptakan kegiatan belajar 

mengajar yang efektif.  

2.2 Hasil Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan salah satu indikator dalam melihat ketercapaian 

tujuan pembelajaran matematika di sekolah (Fitri, Helma, & Syarifuddi, 2014). 

Susanto (2013) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Lebih lanjut Mansur (2015) 

menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang hasilnya diperoleh 

dari proses belajar di sekolah, yang diukur berdasarkan tes dalam bentuk angka 

yaitu berupa nilai. Selain itu Bloom mengemukakan bahwa hasil belajar dibagi ke 

dalam 3 ranah yaitu: ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik 

(Nuriyah, 2014).  

Selain itu sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, penilaian hasil belajar 

siswa diharapkan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan ketiga ranah 

utama penilaian yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan dan ranah keterampilan 

(Subagia & Wiratma, 2016). Aspek pengetahuan dengan kualifikasi kemampuan 

memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang 
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tampak mata. Aspek sikap memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaaannya. Aspek keterampilan memiliki kemampuan pikir 

dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis (Kemendikbud, 2013). 

Mengacu pada pendapat diatas hasil belajar merupakan kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran di sekolah, yang dituangkan 

dalam bentuk angka yaitu berupa nilai. Dimana penilaian tersebut diambil 

berdasarkan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa. Dari ketiga aspek 

diatas aspek pengetahuanlah yang sering dinilai oleh guru, hal ini karena 

berhubungan langsung dengan kemampuan siswa dalam memahami materi.   

Dalam proses pembelajaran ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya perbedaan prestasi belajar siswa baik yang berasal dari dalam diri siswa 

maupun yang berasal dari luar dirinya (Putri & Neviyarni, 2013). Seperti yang 

dikemukakan oleh Slameto (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang datang dari dalam 

diri siswa itu sendiri seperti, kecerdasan, kesehatan, cara belajar, bakat, minat, dan 

motivasi. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa seperti, 

fasilitas belajar, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, keadaan lingkungan 

keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar, serta media pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. 

Mengacu pada pendapat para ahli diatas faktor yang sangat mempengaruhi 

hasil belajar siswa berasal dari faktor eksternal yaitu metode, strategi, teknik 
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pembelajaran serta sarana dan prasarana sekolah. Penggunaan metode dan strategi 

pembelajaran yang tepat dan diimbangi dengan fasilitas sekolah yang memadai 

akan dapat meningkatkan minat belajar dan motivasi siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pemilihan model dan 

metode pembelajaran yang digunakan harus tepat. Model pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah model pembelajaran jigsaw dengan metode Missouri 

Mathematics Project, karena dengan menggunakan model jigsaw dengan metode 

Missouri Mathematics Project siswa saling bekerjasama dan berdiskusi dengan 

kelompok-kelompok yang berbeda untuk memecahkan masalah, dengan 

pemberian latihan-latihan soal. Pemberian latihan soal yang terus menerus dapat 

menambah dan melatih ketajaman penalaran siswa dalam memahami dan 

memecahkan masalah. Selain itu dalam kelompok diskusi siswa memiliki banyak 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang 

diperolehnya yang dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasinya, sehingga 

dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa agar hasil belajar siswa 

dapat meningkat. 

2.3 Model Pembelajaran Jigsaw 

2.3.1 Definisi Model Pembelajaran Jigsaw 

Model pembelajaran jigsaw merupakan model pembelajaran inovatif yang 

menekankan kerjasama secara berkelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(Pratiwi, Adi, & Octoria, 2014). Monalisa dan Trapsilasiwi (2015) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran jigsaw merupakan model 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berdiskusi 

guna mempelajari pokok bahasan yang diberikan. Diskusi terbagi menjadi dua, 
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yang pertama adalah diskusi dengan kelompok ahli untuk memecahkan masalah 

yang ada, kemudian yang kedua adalah diskusi kelompok asal untuk 

mempertanggungjawabkan hasil diskusi di kelompok ahli. Selain itu (Hidayati, 

Mardiyana, & Riyadi, 2014) mengemukakan bahwa model pembelajaran jigsaw 

bisa membangun pengetahuan siswa karena siswa diharuskan untuk saling bekerja 

sama dalam mendiskusikan materi yang telah disajikan. 

Mengacu pada pendapat ahli diatas model pembelajaran jigsaw merupakan 

model pembelajaran yang menitik beratkan kepada kerja kelompok dalam bentuk 

kelompok kecil. Dimana siswa saling bekerja sama memecahkan suatu 

permasalahan untuk menghasilkan sebuah hasil akhir yang nantinya akan 

dipertanggungjawabkan pada kelompok lain. Sehingga siswa memiliki rasa 

tanggungjawab dengan tugas yang diberikan.  

2.3.2 Karakteristik Model Pembelajaran Jigsaw 

Mengacu pada pengertian model pembelajaran jigsaw diatas, maka model 

pembelajaran jigsaw memiliki karakteristik tersendiri. Hadijah, Hasratuddin, & 

Napitupulu (2016) mengemukakan bahwa karakteristik model pembelajaran 

jigsaw yaitu melibatkan siswa pada diskusi tim ahli dan diskusi tim asal, 

keterampilan bekerja sama, pembelajaran secara tim dan berpusat pada siswa, 

pembentukan kelompok secara heterogen, siswa bertanggungjawab mempelajari 

materi dan menyampaikan materi pada kelompok lain.  

Menurut Rusman (dalam Hadijah, Hasratuddin, & Napitupulu, 2016) pada 

pembelajaran model jigsaw siswa dituntut untuk berperan aktif di dalam 

pembelajaran terutama ketika dalam proses diskusi karena siswa dituntut untuk 

mengemukakan pendapatnya dan mengolah informasi yang didapatnya yang akan 
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dipersentasikan kembali ketika kembali kepada kelompok asal. Hal ini dapat 

meningkatkan keterampilan berkomunikasinya. Selain itu siswa diharapkan 

bertanggung jawab terhadap tugas, keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan 

bagian materi yang dipelajarinya.  

2.3.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Jigsaw  

Menurut  I. A. Pratiwi, Kanzunnudin, dan Rondli (2016), langkah-langkah 

model pembelajaran jigsaw adalah sebagai berikut : 

1. Pembentukan kelompok asal 

Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang anggotanya terdiri dari 4-6 

siswa secara heterogen. 

2. Membaca materi 

Siswa membaca materi ajar dari modul atau bahan ajar yang sudah disiapkan 

guru, bahan ajar yang diberikan berbeda untuk tiap kelompok namun ada 

beberapa kelompok yang mendapat materi ajar yang sama. 

3. Pembentukan dan diskusi kelompok ahli 

Siswa yang berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda yang 

mendapatkan bagian materi yang sama berkumpul menjadi satu kelompok 

baru. Disini para siswa membahas materi ajar dengan kelompok baru. 

4. Pelaporan kelompok asal 

Siswa kembali pada kelompok asal, kemudian secara bergantian siswa 

menjelaskan materinya kepada teman dalam kelompoknya, siswa yang lain 

memberi tanggapan atas penjelasannya tersebut.  
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5. Evaluasi dan penghargaan kelompok 

Berdiskusi menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah mereka pelajari dan 

mengakui itulah hasil kerja kelompok mereka secara bersama-sama. Semua 

siswa dievaluasi secara individual mengenai semua materi yang telah 

dipelajari. Setelah dilakukan evaluasi, diadakan pemberian skor dan 

penghargaan kelompok. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran  Jigsaw dalam 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Langkah Model Pembelajaran Jigsaw 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 

 

Membentuk kelompok asal yang terdiri 

dari 4-6 orang secara heterogen 

Mempersiapkan diri untuk diskusi 

kelompok 

2 Memberikan modul berupa bahan ajar 

untuk dipelajari 

Berdiskusi dengan anggota kelompok 

mempelajari modul yang diberikan 

3 Membentuk kelompok ahli yang 

anggotanya dari kelompok-kelompok 

asal  

Berkumpul dengan kelompok baru dan 

mendiskusikan materi masing-masing 

4 Mengamati kegiatan diskusi Kembali ke kelompok asal menjelaskan 

materi yang didapat di kelompok ahli 

5 Mengevaluasi hasil kerja kelompok dan 

memberikan pengharagaan kepada 

kelompok 

Bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah dipelajari 

2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Jigsaw 

Berbagai macam model pembelajaran sudah banyak diterapkan di sekolah, 

hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi siswa dalam memahami 

materi. Namun dalam penerapannya banyak kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki oleh model pembelajaran tersebut.  Shoimin (2014) mengemukakan 

bahwa kelebihan model pembelajaran jigsaw yaitu memungkinkan siswa dapat 

mengembangkan kreativitas, kemampuan komunikasi dan daya pemecahan 

masalah, melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat 

sehingga diskusi tidak didominasi oleh siswa-siswa tertentu, selain itu dapat 
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menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap tugas yang 

diberikan.  

Selain itu model jigsaw juga mempunyai kekurangan yaitu membutuhkan 

waktu yang lebih lama, apalagi bila penataan ruang belum terkondisi dengan baik 

sehingga perlu waktu untuk mengondisikannya. Bagi guru metode ini 

memerlukan kemampuan lebih karena setiap kelompok membutuhkan 

penanganan yang berbeda. Siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri akan 

kesulitan dalam menyampaikan materi ketika berdiskusi didalam kelompok. 

Untuk mengantisipasi kekurangan dari model pembelajaran jigsaw ini maka 

pengelompokan siswa harus bersifat heterogen. Sebelum pembelajaran dimulai 

diberikan sosialisai terlebih dahulu tentang prosedur pembelajarannya.  

2.4 Metode Pembelajaran Missouri Mathematics Project 

2.4.1 Definisi Metode Pembelajaran Missouri Mathematics Project 

Metode pembelajaran Missouri Mathematic Project adalah metode 

pembelajaran yang terstruktur dengan mengembangkan ide dan perluasan konsep 

matematika dengan penggunaan latihan-latihan soal baik itu berkelompok maupun 

individu (Kurniasari et al., 2015). Krismiati (2013) mengemukakan bahwa metode 

pembelajaran MMP merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada 

penggunaan latihan-latihan soal untuk membantu guru agar siswa dapat mencapai 

peningkatan yang luar biasa. Selain itu metode ini memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bekerja dalam kelompok yaitu dalam latihan terkontrol dan 

mengaplikasikan pemahaman yang sudah didapat dengan cara bekerja mandiri 

dalam seatwork (Fauziah & Sukasno, 2015). 
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Mengacu pada pendapat ahli diatas metode pembelajaran Missouri 

Mathematic Project merupakan metode pembelajaran yang dapat diaplikasikan 

pada bentuk diskusi kelompok dan individu, yang menekankan pada penggunaan 

latihan-latihan soal dalam pembelajarannya. Pemberian latihan soal yang terus 

menerus memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir dan bernalar dalam 

menyelesaikan permasalahan, dan pembelajaran secara berkelompok memberikan 

kesempatan pada siswa untuk saling bertukar pikiran dan mengemukakan 

pendapatnya. Hal ini diharapkan dapat  meningkatkan kemampuan penalaran dan 

komunikasi matematis siswa.  

2.4.2 Karakteristik Metode Pembelajaran Missouri Mathematics Project 

Mengacu pada pengertian metode pembelajaran Missouri Mathematics 

Project diatas, maka metode pembelajaran Missouri Mathematics Project 

memiliki karakteristik tersendiri. Marliani (2015) mengemukakan bahwa 

karakteristik metode pembelajaran Missouri Mathematics Project adalah adanya 

lembar tugas proyek (lembar kerja siswa), dimana lembar tugas ini diberikan 

setiap pertemuan dengan soal-soal yang berbeda. Dengan adanya tugas proyek 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa, lembar tugas 

proyek tersebut dapat diselesaikan secara kelompok maupun individu. 

Mengerjakan lembar kerja secara berkelompok akan membuat siswa saling 

membantu kesulitan masing-masing dan saling bertukar pikiran. Dalam metode 

pembelajaran MMP, siswa tidak hanya belajar di dalam kelas saja karena siswa 

diberikan pekerjaan rumah sehingga siswa mempunyai waktu belajar yang lebih 

banyak. 
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2.4.3 Langkah-langkah Metode Pembelajaran Missouri Mathematics Project 

Langkah-langkah penerapan Metode Pembelajaran Missouri Mathematics 

Project (MMP) menurut Marliani (2015) dijelaskan secara rinci, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Review 

Pada tahap ini, guru dan siswa membahas PR dan membahas ulang pelajaran 

lalu yang berkaitan dengan materi baru. 

2. Pengembangan  

a) Guru menyajikan materi dengan menanamkan konsep dan ide baru. 

b) Penjelasan dan diskusi interaktif antara guru dan siswa. Pengembangan 

akan lebih bijaksana bila dikombinasikan dengan latihan terkontrol untuk 

meyakinkan bahwa siswa mengikuti pembelajaran dengan baik.  

3. Pembentukan kelompok 

Pada tahap ini siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil. 

4. Latihan Terkontrol  

Pada tahap ini siswa merespon rangkaian soal secara berkelompok dengan 

pengawasan dari guru agar tidak terjadi miskonsepsi. Pada latihan terkontrol 

ini respon setiap siswa sangat menguntungkan bagi guru. 

5. Kerja Mandiri/ Seatwork  

Dalam langkah ini siswa diminta untuk bekerja secara mandiri sebagai latihan 

sehingga dapat melihat sejauh mana kemampuan pemahaman yang dimiliki 

siswa yang diperoleh dari langkah pengembangan dan kerja kelompok.  
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6. Penugasan/ Homework  

Pada tahap ini, siswa membuat rangkuman materi, dan diberikan pekerjaan 

rumah atau homework agar siswa juga belajar di rumah dan PR yang 

diberikan  harus memuat beberapa soal review. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan metode pembelajaran Missouri 

Mathematics Project dalam pembelajaran matematika adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Langkah Metode Pembelajaran Missouri Mathematics Project 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 

 

Membahas ulang materi yang telah 

dipelajari pada pembelajaran 

sebelumnya dengan pertanyaan-

pertanyaan pancingan 

Mengingat kembali materi yang 

telah dipelajari sebelumnya yang 

berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari 

2 Menyampaikan materi yang diajarkan 

dengan menanamkan konsep dan ide 

baru secara interaktif 

Mendengarkan penjelasan dari guru 

sambil mengembangkan ide yang 

dimiliki 

3 Membagi kelas dalam beberapa 

kelompok 

Mendengarkan instruksi dari guru 

4 Memberikan soal latihan berupa lembar 

kerja proyek, kemudian melakukan 

pengamatan apabila terjadi miskonsepsi 

Merespon soal berupa lembar kerja 

proyek  yang diberikan guru secara 

berkelompok 

5 Memberikan post test yang dikerjakan 

secara mandiri 

Mengerjakan post test secara 

mandiri 

6 Memberikan PR berupa lembar kerja 

penugasan sebagai pendalaman terhadap 

materi yang telah dipelajari  

Merangkum materi yang telah 

diajarkan untuk membantu 

menyelesaikan PR yang diberikan 

2.4.4 Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Missouri 

Mathematics Project 

Marliani (2015) menyebutkan kelebihan metode pembelajaran Missouri 

Mathematics Project yaitu siswa diberikan banyak latihan-latihan soal sehingga 

siswa menjadi terampil dalam mengerjakan berbagai macam soal. Selain itu 

banyak materi bisa tersampaikan kepada siswa karena tidak memakan banyak 

waktu, artinya penggunaan waktu relatif lebih ketat. Selain itu kelemahan dari 

metode ini yaitu kurang menempatkan peserta didik pada posisi yang aktif, 

mungkin peserta didik akan cepat bosan karena lebih banyak mendengar. Untuk 
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mengatasi kekurangan dari metode Missouri Mathematics Project yaitu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang mereka 

anggap sulit atau kurang bahkan tidak dipahami, memperbanyak latihan soal 

sehingga siswa mudah terampil mengerjakan beragam soal, dan memberikan 

bimbingan kepada siswa yang masih mengalami kesulitan.  

2.5 Model Pembelajaran Jigsaw dengan Metode Missouri Mathematics 

Project (MMP) 

Langkah-langkah pembelajaran Model Jigsaw dengan metode Missouri 

Mathematics Project adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Langkah Model Pembelajaran Jigsaw dengan Metode Missouri 

Mathematics Project 

Model Pembelajaran Jigsaw Metode Missouri Mathematics Project 

1. Pembentukan kelompok asal 

2. Membaca materi 

3. Pembentukan dan diskusi 

kelompok ahli 

4. Pelaporan kelompok asal 

5. Evaluasi dan penghargaan 

kelompok 

1. Review 

2. Presentasi guru 

3. Diskusi interaktif guru dan siswa  

4. Pembentukan kelompok 

5. Latihan Terkontrol  

6. Kerja Mandiri/ Seatwork  

7. Penugasan/ Homework  

 

No Aktivitas Pembelajaran 
Model Pembelajaran 

Jigsaw 

Metode Missouri 

Mathematics 

Project 

1 Review - √ 

2 Presentasi guru - √ 

3 Diskusi interaktif guru dan siswa  - √ 

4 Pembentukan kelompok asal √ √ 

5 Membaca materi √ √ 

6 Latihan terkontrol - √ 

7 Pembentukan dan diskusi kelompok 

ahli 

√ - 

8 Pelaporan kelompok asal √ √ 

9 Kerja mandiri - √ 

10 Evaluasi √ - 

11 Penghargaan  kelompok √ - 

12 Penugasan - √ 
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Mengacu pada tabel diatas, dapat diuraikan langkah-langkah penerapan 

model pembelajaran jigsaw dengan metode missouri mathematics project sebagai 

berikut: 

1. Review 

Pada tahap ini, guru dan siswa membahas PR dan membahas ulang pelajaran 

lalu yang berkaitan dengan materi baru. 

2. Pengembangan  

a) Guru menyajikan materi dengan menanamkan konsep dan ide baru. 

b) Penjelasan dan diskusi interaktif antara guru dan siswa. Pengembangan 

akan lebih bijaksana bila dikombinasikan dengan latihan terkontrol untuk 

meyakinkan bahwa siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. 

3. Pembentukan kelompok asal 

Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang anggotanya terdiri dari 4-6 

siswa secara heterogen. 

4. Membaca materi 

Siswa membaca materi ajar dari modul atau bahan ajar yang sudah disiapkan 

guru, bahan ajar yang diberikan berbeda untuk tiap kelompok namun ada 

beberapa kelompok yang mendapat materi ajar yang sama. 

5. Latihan terkontrol  

Pada tahap ini siswa merespon rangkaian soal secara berkelompok dengan 

pengawasan dari guru agar tidak terjadi miskonsepsi. Pada latihan terkontrol 

ini respon setiap siswa sangat menguntungkan bagi guru. 
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6. Pembentukan dan diskusi kelompok ahli

Siswa yang berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda yang

mendapatkan bagian materi yang sama berkumpul menjadi satu kelompok

baru. Disini para siswa membahas materi ajar dengan kelompok baru.

7. Pelaporan kelompok asal

Siswa kembali pada kelompok asal, kemudian secara bergantian siswa

menjelaskan materinya kepada teman dalam kelompoknya, siswa yang lain

memberi tanggapan atas penjelasannya tersebut.

8. Kerja Mandiri/ Seatwork

Dalam langkah ini siswa diminta untuk bekerja secara mandiri sebagai latihan

sehingga dapat melatih sejauh mana kemampuan pemahaman yang dimiliki

siswa yang diperoleh dari langkah pengembangan dan kerja kelompok.

9. Evaluasi dan penghargaan kelompok

Berdiskusi menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah mereka pelajari dan

mengakui itulah hasil kerja kelompok mereka secara bersama-sama. Semua

siswa dievaluasi secara individual mengenai semua materi yang telah

dipelajari. Setelah dilakukan evaluasi, diadakan pemberian skor dan

penghargaan kelompok.

10. Penugasan/ Homework

Pada tahap ini, siswa membuat rangkuman materi, dan diberikan pekerjaan

rumah atau homework agar siswa juga belajar di rumah dan PR yang

diberikan  harus memuat beberapa soal review.
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Dari penjelasan langkah-langkah diatas maka kegiatan guru dan siswa 

dalam pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran jigsaw dengan 

metode missouri mathematics project secara terperinci disajikan sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Kegiatan Guru dan Siswa dalam Pembelajaran dengan Model Jigsaw 

dengan Metode Missouri Mathematics Project 

No Kegiatan guru Kegiatan siswa 

A Kegiatan awal  

 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan alur pembelajaran agar tidak 

terjadi miskonsepsi  

1. Mendengarkan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru  

 2. Membahas kembali materi lalu yang 

berkaitan dengan pelajaran hari ini 

2. Membahas materi pelajaran 

sebelumnya bersama guru  

B Kegiatan inti  

 1. Membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang heterogen yang 

disebut kelompok asal 

1. Mendengarkan instruksi yang diberikan 

oleh guru dan berkumpul dengan 

kelompoknya 

 2. Membagikan bahan ajar modul 

berupa lembar kerja proyek pada 

masing-masing kelompok 

2. Mencermati modul/bahan ajar yang 

diberikan yaitu berupa lembar kerja 

proyek 

 3. Mengamati kegiatan diskusi siswa 

agar tidak terjadi miskonsepsi 

3. Mendiskusikan permasalahan yang ada 

pada modul berupa beberapa bentuk 

soal  

 4. Membentuk kelompok baru dengan 

ketentuan yang mendapat nomor 

soal yang sama berkumpul menjadi 

satu kelompok yaitu kelompok ahli 

4. Berkumpul bersama siswa yang 

ditentukan guru membentuk kelompok 

baru yaitu kelompok ahli 

 5. Mengamati kegiatan diskusi siswa 5. Berdiskusi dengan kelompok baru 

untuk mendiskusikan materi 

 6. Meminta siswa kembali ke 

kelompok asal dan mendiskusikan 

hasil yang didapat di kelompok ahli 

6. Kembali ke kelompok asal untuk 

menyampaikan hasil diskusi yang 

didapat di kelompok ahli 

 7. Mendampingi perwakilan setiap 

kelompok menyimpulkan hasil 

diskusi yang didapat 

7. Perwakilan setiap kelompok 

menyimpulkan hasil diskusi 

 8. Memberikan post test untuk 

dikerjakan secara mandiri 

8. Mengerjakan post test secara mandiri 

C Kegiatan penutup  

 1. Mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok  

2. Memberikan reward 

1. Merespon penjelasan dari guru 

2. Siswa yang disebutkan menerima 

reward 

 3. Memberikan tugas rumah 3. Mencatat tugas yang diberikan guru 

2.6 Kemampuan Penalaran Matematis 

2.6.1 Definisi Kemampuan Penalaran Matematis  

Penalaran merupakan suatu proses berfikir yang tinggi yang mencakup 

kemampuan berfikir secara logis dan juga sistematis (Utami, Mukhni, & 
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Jazwinarti 2014). Selain itu Aditya, Mulyana, dan Kustiawan (2012) 

mengungkapkan bahwa penalaran juga merupakan suatu proses kognitif dalam 

menarik kesimpulan berdasarkan argument yang telah dianggap valid. Mengacu 

dari pendapat diatas maka penalaran merupakan kemampuan berpikir logis dan 

sistematis untuk menarik kesimpulan dari beberapa penyataan yang sudah 

dibuktikan kebenarannya.  

Matematika dan kemampuan penalaran merupakan dua hal yang saling 

terkait, materi matematika dipahami dengan bernalar dan penalaran dipahami dan 

dilatih melalui belajar matematika (Handayani, 2013). Melalui penalaran 

matematika, siswa dapat mengajukan dugaan kemudian menyusun bukti, 

melakukan manipulasi terhadap permasalahan (soal) matematika dan menarik 

kesimpulan dengan benar dan tepat (Handayani, 2013). 

2.6.2 Indikator Kemampuan Penalaran Matematis 

Dalam mengukur kemampuan yang dimiliki seseorang diperlukan adanya 

indikator. Handayani (2013) menyebutkan indikator kemampuan penalaran 

meliputi mengajukan dugaan kemudian menyusun bukti, melakukan manipulasi 

terhadap permasalahan (soal) matematika dan menarik kesimpulan dengan benar 

dan tepat. Mengajukan dugaan yaitu kemampuan siswa dalam menduga yang 

dibuktikan dengan menuliskan berbagai konsep yang berkaitan dengan soal yang 

diberikan. Menyusun bukti yaitu kemampuan siswa memberikan bukti terhadap 

kebenaran solusi dimana bukti tersebut dapat dijelaskan menggunakan model 

yaitu berupa gambar, diagram atau grafik. Melakukan manipulasi yaitu 

kemampuan siswa untuk melakukan apapun yang menurut siswa perlu yang dapat 

membantunya mengingat kembali konsep yang telah dimengertinya. 
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Selain itu, menurut Yenni dan Aji (2016) indikator penalaran meliputi 

mengajukan dugaan, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi, 

menarik kesimpulan dari pernyataan, memeriksa kesahihan suatu argumen, 

menemukan pola atau sifat dari gejala sistematis untuk membuat generalisasi, 

melakukan manipulasi matematika. Memeriksa kesahihan suatu argumen yaitu 

siswa mampu menjawab soal dengan jawaban yang sesuai dengan langkah-

langkah matematika dan melakukan perhitungan matematika dengan benar. 

Membuat generalisasi yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah 

data yang teramati. Mengacu pada uraian-uraian diatas maka dalam penelitian ini 

indikator yang digunakan adalah: 

Table 2.5 Indikator Kemampuan Penalaran Matematis 

No. Indikator Kemampuan Penalaran 

Matematis 

Indikator Pencapaian Siswa 

1. Mengajukan dugaan Siswa mampu menuliskan berbagai konsep 

yang berkaitan dengan soal yang diberikan. 

2. Memberikan alasan atau bukti 

terhadap beberapa solusi 

Siswa mampu memberikan bukti terhadap 

kebenaran solusi dimana bukti tersebut dapat 

dijelaskan menggunakan model yaitu berupa 

gambar, diagram atau grafik 

3. Melakukan manipulasi Siswa mampu melakukan apapun yang 

menurut siswa perlu yang dapat 

membantunya mengingat kembali konsep 

yang telah dimengertinya 

4. Memeriksa kesahihan argument Siswa mampu menjawab soal dengan 

jawaban yang sesuai dengan langkah-

langkah matematika dan melakukan 

perhitungan matematika dengan benar 

5. Membuat generalisasi Siswa mampu menarik kesimpulan umum 

berdasarkan sejumlah data yang teramati 

Berdasarkan indikator kemampuan penalaran diatas, maka berikut contoh 

permasalahan dari masing-masing indikator. 

Permasalahan:  

Pak Idris memiliki kebun durian berbentuk persegi dengan panjang 𝑥 meter. Pak 

Tono memiliki kebun apel berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 + 𝑥 meter 



29 
 

𝑥 

𝑥                   𝑥 

𝑥 

dan lebar 𝑥 − 5 meter dan keliling kebun Pak Tono sebesar 34 meter. Hitunglah 

keliling kebun Pak Idris? 

Tabel 2.6 Contoh Soal Untuk Kemampuan Penalaran dan Penyelesaiannya 

Penyelesaian Indikator 

Diketahui : 

Panjang sisi kebun Pak Idris = 𝑥 

Panjang kebun Pak Tono = 8 + 𝑥 

Lebar kebun Pak Tono = 𝑥 − 5 

Keliling kebun Pak Tono = 34 

Ditanyakan : 

Keliling kebun Pak Idris 

Siswa mampu menuliskan 

berbagai konsep yang 

berkaitan dengan soal yang 

diberikan 

Jawab : 

 

 

 

 

Keliling kebun Pak Idris = 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 = 4𝑥 

 

 

 

 

 

 

Keliling kebun Pak Tono  

= (8 + 𝑥) + (8 + 𝑥) + (𝑥 − 5) + (𝑥 − 5) 
= 8 + 𝑥 + 8 + 𝑥 + 𝑥 − 5 + 𝑥 − 5 
= 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 8 + 8 − 5 − 5 
= 4𝑥 + 6 

Sedangkan kita ketahui keliling kebun Pak Tono 34 

Didapat   4𝑥 + 6 = 34 

4𝑥 + 6 − 6 = 34 − 6 
4. 𝑥 = 28 
4

4
. 𝑥 =

28

4
 

1. 𝑥 = 7 
𝑥 = 7 

Kita dapat nilai 𝑥 = 7 

Sehingga keliling kebun Pak Idris yaitu 

4𝑥 = 4.7 = 28 

 

Jadi keliling kebun Pak Idris adalah 28 meter 

Siswa mampu memberikan 

bukti terhadap kebenaran 

solusi dimana bukti tersebut 

dapat dijelaskan 

menggunakan model yaitu 

berupa gambar, diagram 

atau grafik 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mampu melakukan 

apapun yang menurut siswa 

perlu yang dapat 

membantunya mengingat 

kembali konsep yang telah 

dimengertinya 

 

Siswa mampu menjawab 

soal dengan jawaban yang 

sesuai dengan langkah-

langkah matematika 

 

Siswa mampu menarik 

kesimpulan umum 

berdasarkan sejumlah data 

yang teramati 

2.7 Kemampuan Komunikasi Matematis 

2.7.1 Definisi Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis sangat diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran matematika, karena kemampuan komunikasi matematis merupakan 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam menjelaskan ide atau gagasan matematika 

8 + 𝑥 

 

𝑥 − 5                                𝑥 − 5 

 

8 + 𝑥 
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yang sudah diperoleh dan dipelajarinya (Amir, 2014). Selain itu Sukendar (2014) 

mengemukakan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan 

kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan berupa simbol, diagram, tabel 

dan ekspresi matematik untuk memperjelas masalah. Mengacu pada pendapat ahli 

diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan 

kemampuan untuk mengungkapkan gagasan atau ide yang diperolehnya dalam 

bentuk matematis berupa simbol-simbol, diagram dan angka secara lisan ataupun 

tertulis.  

Lebih lanjut mengenai kemampuan komunikasi matematis menurut para 

ahli diatas, Sufi (2016) juga menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis perlu ditumbuh-kembangkan agar siswa dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir matematisnya dan dapat menyampaikan ide-ide atau gagasan 

matematika yang diperolehnya sehingga terjalin komunikasi yang baik antar 

siswa. Ramdani (2012) juga menambahkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis digunakan dalam kegiatan menulis, menelaah, menyimak, 

mengevaluasi dan menafsirkan ide, simbol, istilah serta informasi matematika 

yang diperoleh dari mendengar, presentasi dan diskusi. 

2.7.2 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat kemampuan komunikasi 

matematis siswa diperlukan indikator sebagai acuan. Ubaidah (2016) 

mengemukakan indikator kemampuan komunikasi matematis antara lain: 

1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan 

mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. 
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2. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis secara tertulis, maupun dalam bentuk visual lainnya. 

3. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika 

dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan 

hubungan-hubungan dengan model-model situasi. 

Mengacu pada pendapat ahli diatas maka dalam penelitian ini hanya akan 

mengukur kemampuan komunikasi tertulis saja, indikator yang digunakan antara 

lain: 

  Tabel 2.7 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

No. Indikator Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

Indikator Pencapaian Siswa 

1. Mengekspresikan ide-ide 

matematika secara tertulis 

Siswa mampu menuliskan informasi dan ide 

yang telah dipahami sesuai dengan 

permasalahan 

2. Memahami, menginterpretasikan, 

dan mengevaluasi ide-ide 

matematika secara tertulis 

Siswa mampu menuliskan ide untuk 

menyelesaikan permasalahan 

3. Menggunakan istilah-istilah, notasi 

dan struktur matematika untuk 

menyajikan ide-ide matematika 

secara tertulis 

Siswa  mampu menuliskan penyelesaian 

masalah secara sistematis dengan 

menggunakan istilah-istilah dan notasi 

matematika 

Berdasarkan indikator kemampuan komunikasi diatas, maka berikut 

contoh permasalahan dari masing-masing indikator. 

Permasalahan:  

Pak Ali memiliki kebun apel di daerah Bandung. Setiap beberapa bulan sekali Pak 

Ali memanen kebunnya. Hasil panen dijual sendiri di pasar dengan harga Rp 

23.000 untuk 2 kg apel. Jika Bu Ida ingin membeli 5 kg apel, berapakah uang 

yang harus dibayar oleh Bu Ida?  
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Tabel 2.8 Contoh Soal Untuk Kemampuan Komunikasi dan Penyelesaiannya 

No Penyelesaian Indikator 

1 Diketahui : 

Misal: 1 kg apel = 𝑥 

2 kg apel = 2𝑥 

Harga 2 kg apel = 23.000 

2𝑥 = 23.000 

Ditanyakan : 

Harga 5 kg apel atau 5𝑥 

Siswa mampu menuliskan 

informasi dan ide yang telah 

dipahami sesuai dengan 

permasalahan 

2 Jawab : 

2𝑥 =  23.000 
2

2
𝑥 =

23.000

2
 

1. 𝑥 = 11.500 

𝑥 = 11.500  

Di dapat harga 1 kg apel yaitu 11.500 

Siswa mampu menuliskan 

ide untuk menyelesaikan 

permasalahan 

 

3 Sehingga harga 5 kg apel yaitu 

5𝑥 = 5 × 11.500 = 57.500 

Jadi harga 5 kg apel yaitu Rp 57.500 

Siswa  mampu menuliskan 

penyelesaian masalah 

secara sistematis dengan 

menggunakan istilah-istilah 

dan notasi matematika 

 

 


