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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah dewasa 

ini masih berjalan klasikal artinya seorang guru didalam kelas menghadapi 

sejumlah besar siswa (antara 30 – 40 orang) dalam waktu yang sama 

menyampaikan bahan yang sama pula. Bahkan metodenya pun satu metode 

yang sama untuk seluruh siswa satu tersebut. Dalam pengajaran klasikal ini 

guru beranggapan bahwa seluruh siswa mempunyai kemampuan (ability), 

kesiapan dan kematangan (matury), dan kecepatan belajar yang sama. 

Hal tersebut mendorong belajar tidak efektif dan tidak menyenangkan 

karena guru tidak memperdulikan adanya perbedaan individual pada siswa – 

siswanya. Anak yang cepat dalam memahami pelajaran (pandai) akan 

terhambat kemajuannya oleh kawan – kawannya yang lain sebab mereka 

sekelas itu harus maju bersama – sama. Sebaliknya, anak yang lambat (kurang 

pandai ) seolah – olah dipaksakan untuk berjalan cepat, melangkah maju suatu 

bahan pelajaran yang belum mereka kuasai, sedangkan guru sudah melangkah 

memberikan bahan baru yang merupakan kelanjutannya. 

Teknik penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara 

mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Pengertian lain adalah 

sebagai teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan 

bahan pelajaran kepada siswa didalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat 

ditangkap, dipahami, dan digunakan oleh siswa dengan baik. Didalam 
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kenyataannya cara atau metode mengajar atau teknik penyajian yang 

digunakan guru dalam menyampaikan informasi kepada siswa berbeda 

dengan cara yang ditempuh untuk memantapkan siswa dalam menguasai 

pengetahuan, keterampilan serta sikap. Metode yang digunakan guru dalam 

memotivasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuannya untuk 

memecahkan suatu masalah yang dihadapi atau menjawab suatu pertanyaan 

akan berbeda dengan metode yang digunakan untuk tujuan agar siswa mampu 

berpikir dan mengemukakan pendapatnya sendiri didalam menghadapi segala 

persoalan. 

Matematika merupakan salah satu diantara mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah dengan prosentase jam pelajaran yang lebih 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Ironisnya, matematika 

termasuk pelajaran yang tidak disukai. Banyak siswa yang takut akan 

pelajaran matematika karena menurut mereka matematika itu suatu pelajaran 

yang sulit untuk dipahami. Ketakutan – ketakutan tersebut tidak hanya dari 

dalam diri siswa akan tetapi juga dari ketidakmampuan guru dalam 

menciptakan situasi yang dapat membawa siswa tertarik pada matematika. 

Mengingat pentingnya matematika dalam menumbuhkan generasi 

dengan kemampuan mengadopsi dan mengadakan inovasi sains dan teknologi 

di era globalisasi, maka tidak boleh dibiarkan adanya anak – anak muda yang 

buta matematika. Kebutaan yang dibiarkan akan menjadi suatu kebiasaan, 

membuat masyarakat kehilangan kemampuan berpikir secara disiplin dalam 

menghadapi masalah – masalah nyata. 
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Pada hakekatnya belajar matematika merupakan suatu kegiatan 

psikologis untuk memahami hubungan antara obyek – obyek atau konsep 

dalam suatu struktur matematika serta berbagai hubungan antara struktur – 

struktur tersebut melalui manipulasi simbol –  simbol sehingga diperoleh 

pengetahuan baru. Dalam prakteknya harus memperhatikan tahap – tahap 

perkembangan psikologi yang terjadi pada siswa, sehingga  mereka tidak 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran (Muslihah Nur Aini, 2002).   

Keberhasilan pembelajaran dapat diukur dari kemampuan siswa dalam 

memahami dan menerapkan berbagai konsep untuk memecahkan masalah. 

Sampai saat ini perolehan hasil belajar matematika siswa dari jenjang 

pendidikan terendah sekolah dasar sampai perguruan tinggi masih tergolong 

rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lainya. Rata –  rata nilai 

matematika hasil ujian nasional tahun ajaran 2000/2001 s/d 2003/2004 untuk 

SMP Negeri dan Swasta Gorontalo masing – masing adalah 3.79, 4.75, 4.31, 

dan 5.11 (Muslihah Nur Aini, 2002).    

Sebelum menyelesaikan suatu soal siswa harus memahami soal 

tersebut secara menyeluruh. Sehingga dapat mengetahui langkah – langkah 

apa saja yang harus dilakukan. Untuk itu, penyelesaiannya seorang ahli 

matematika yang bernama George Polya menggaris bawahi untuk pemecahan 

masalah yang berhasil harus disertakan upaya – upaya khusus yang 

dihubungkan dengan jenis – jenis persoalan tersendiri serta pertimbangan – 

pertimbangan mengenai isi yang dimaksud. 
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Peningkatan kemampuan siswa diperlukan suatu latihan pemecahan 

masalah. Hal  ini diupayakan suatu metode pembelajaran yang tepat dan 

berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan 

matematika mengenai bangun ruang. Berarti guru dituntut untuk dapat 

memberikan latihan – latihan yang tidak lepas dari kesulitan – kesulitan yang 

dipelajari. Setelah mengetahui kesulitan siswa guru dapat mengambil manfaat 

untuk mengadakan perbaikan.  

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dan hasil belajar diperlukan 

suatu metode pembelajaran yang benar –  benar cocok agar mampu menjawab 

semua permasalahan dalam menyelesaikan persoalan matematika, sehingga 

siswa dapat menyelesaikan soal – soal tersebut dengan baik. 

Menjawab permasalahan yang ada tersebut peneliti mencoba 

menerapkan suatu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Dimana dengan 

model pembelajaran ini siswa diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk 

menentukan langkah – langkah dalam menyelesaikan soal matematika. 

Dalam pembelajaran ini siswa akan dikelompokkan dan mereka 

berdiskusi tentang materi yang diberikan kepada mereka. Dari masing – 

masing kelompok pastinya terdapat siswa yang mempunyai tingkat 

kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan siswa yang lain. Dari siswa yang 

mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih itu akan ditunjuk sebagai anggota 

tim ahli yang mempunyai tugas menerangkan materi yang diberikan guru 

kepada siswa dalam kelompoknya sehingga teman kelompoknya jelas. 

Kemudian dari tiap – tiap kelompok akan mempresentasikan materi hasil 

diskusinya. Dengan diterapkannya model pembelajaran ini diharapkan 
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kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan matematika dapat 

meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti terdorong untuk menyusun 

pelelitian yang akan diujicobakan melalui penelitian tindakan kelas dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan mengambil 

judul Upaya Peningkatan Kemampuan Memecahkan Masalah Matematika 

Pada Pokok Bahasan Lingkaran Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw. 

 

B. Identifikasi Masalah   

Dari latar belakang masalah  diatas yang telah diuraikan dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1.  Masih rendahnya kemampuan siswa dalam memahami permasalahan 

matematika. 

2.  Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

bukan hanya bersumber pada kurangnya kemampuan siswa tetapi juga 

dipengaruhi oleh adanya kelemahan metode pembelajaran yang digunakan 

guru. 

3.  Kurangnya variasi metode yang digunakan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, 

efisien dan terarah. Adapun hal – hal yang membatasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1.  Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal –  soal matematika pada 

pokok bahasan lingkaran. Kemampuan siswa dalam penelitian ini dibatasi 

pada kemampuan afektif dan kemampuan kognitif. Kemampuan afektif 

yaitu minat belajar siswa, sedangkan kemampuan kognitifnya meliputi: 

a. Ingatan  : mencakup kemampuan mengenal atau mengingat 

materi yang sudah dipelajari 

b. Pemahaman : mencakup kemampuan menterjemahkan atau  

memahami 

c. Penerapan : mencakup kemampuan menerapkan pengetahuan 

yang telah diperoleh. 

d. Analisis  : mencakup kemampuan mengkaji atau menguraikan 

sesuatu ke dalam bagian yang lebih spesifik 

e. Sintesis : mencangkup kemampuan menyusun rencana. 

f. Evaluasi : mencangkup kemampuan mengoreksi kembali.  

2.  Model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian adalah model 

pembelajaran koopertif tipe Jigsaw. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan dicari jawabannya melalui 

penelitian tindakan kelas ini dirumuskan sebagai berikut : 

Secara umum permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 



 7 

yang dilakukan di SMP Negeri 2 Jaten ? Dan bagaimana hasil belajar melalui 

peningkatan kemampuan matematika  siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jaten ?. 

Secara khusus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Apakah terdapat peningkatan kemampuan siswa dalam memahami soal 

matematika ? 

2.  Apakah terdapat peningkatan kemampuan siswa dalam membuat kalimat  

matematika ? 

3. Apakah terdapat peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

kalimat matematika ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum untuk mendiskripsikan proses pembelajaran 

matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang 

dilakukan guru matematika SMP Negeri 2 Jaten dan untuk mengetahui hasil 

belajar matematika siswa. Selain itu untuk mengetahui tindakan yang 

dilakukan guru SMP Negeri 2 Jaten pada proses pembelajaran dalam 

meningkatkan kemampuan matematika siswa 

Secara khusus penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jaten dalam : 

1.  Memahami soal matematika. 

2.  Membuat kalimat matematika. 

3.  Menyelesaikan kalimat matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

konseptual, utamanya pada pembelajaran matematika disamping itu juga  

kepada penelitian peningkatan mutu proses dan hasil belajar matematika 

siswa. 

1.  Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu 

memberikan sumbangan terhadap pembelajaran matematika pada 

peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah atau 

persoalan matematika 

2.  Manfaat Praktis  

Pada tatanan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

motivasi guru dalam pembelajaran matematika. Terutama dalam 

penyampaian materi pelajaran yang diajarkan guru sehingga dapat tercipta 

suasana pembelajaran matematika yang aktif dan menyenangkan. 

 

 

 

 

 




