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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah   

Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan 

dibidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat penting dan 

menentukan dalam pembinaan sumber daya manusia. Oleh karena itu bidang 

pendidikan perlu dan harus mendapatkan perhatian, penangganan dan prioritas 

secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, masyarakat pada umumnya 

dan para pengelola pendidikan pada khususnya. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kualitas manusia indonesia yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

pakerti yang luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, 

produktif serta sehat jasmani dan rohani. 

Pendidikan matematika merupakan salah satu fondasi dari kemampuan 

sains dan teknologi. Pemahaman terhadap matematika, dari kemampuan yang 

bersifat keahlian sampai kepada pemahaman yang bersifat apresiatif akan 

berhasil mengembangkan kemampuan sains dan teknologi yang cukup tinggi 

(MocBuchori, 2001:120-121). Mengingat pentingnya matematika dalam 

pengembangan generasi melalui kemampuan mengadopsi maupun 

mengadakan inovasi sains dan teknologi di era globalisasi, maka tidak boleh 

dibiarkan adanya anak-anak muda yang buta matematika. Kebutaan 

matematika yang dibiarkan menjadi suatu kebiasaan, membuat masyarakat 

1  



 2

kehilangan kemampuan berpikir secara disipliner dalam menghadapi masalah 

– masalah nyata. 

 Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki peranan penting 

dalam pendidikan. Terlihat dari jumlah jam pelajaran matematika di sekolah 

yang banyak. Matematika diberikan pada semua jenjang pendidikan mulai dari 

Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Matematika dapat diartikan sebagai 

ilmu yang bertujuan untuk mendidik anak agar berfikir logis, kritis dan ulet 

serta percaya pada pada diri sendiri ( Herman Hudoyo,1990:2). 

Kritis tidaklah suka membantah atau mengeritik, serta suka menentang 

atau menantang, melainkan berfikir dulu, mengidentifikasi duduk perkaranya, 

menyelidiki dan tidak begitu saja menerima suatu pendapat atau penjelasan-

penjelasan  seakan-akan sudah pasti benar, atau tergesa-gesa mengambil 

keputusan yang berlaku umum ( Poespropojo dan Gilarso, 1999 : 29-30). 

Berfikir kritis dapat juga diartikan sebagai kemampuan menganalisa suatu 

masalah. Pada dasarnya setiap anak memiliki sifat dasar, yaitu rasa ingin tahu 

dan imajinasi. Kedua sifat tersebut merupakan dasar untuk pengembangan 

sikap kritis dan kreatif. Cara berfikir seperti itu dapat dikembangkan melalui 

belajar matematika, karena metematika memiliki struktur dan kaitan yang 

jelas antar konsepnya. Aktivitas berfikir kritis dapat dilihat dari kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal dengan baik.  

Proses pembelajaran membutuhkan metode yang tepat. Kesalahan 

menggunakan metode, dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang 

diinginkan. Dampak yang lain adalah rendahnya kemampuan berfikir kritis 
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siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan karena dalam 

proses siswa kurang dilibatkan dalam situasi optimal untuk belajar, 

pembelajaran cenderung berpusat pada guru, dan klasikal. Selain itu siswa 

kurang dilatih untuk bekerja kelompok dalam menganalisis permasalahan soal 

cerita matematika, jarang sekali siswa menyampaikan ide untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana proses penyelesaian soal yang dilontarkan guru. 

Dari beberapa model pembelajaran, ada model pembelajaran yang 

menarik dan dapat memicu kemampuan berfikir kritis siswa yaitu model 

pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif siswa lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep – konsep yang sulit apabila mereka saling 

mendiskusikan masalah – masalah tersebut dengan temannya. Melalui diskusi 

dalam pembelajaran kooperatif akan terjalin komunikasi dimana siswa  saling 

berbagi ide atau pendapat. Melalui diskusi akan terjadi elaborasi kognitif yang 

baik,  keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memberi kesempatan pada 

siswa untuk mengungkapkan pendapatnya.  

Model pembelajaran kooperatif mempunyai bayak tipe, diantaranya 

tipe Jigsaw. Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson Et. Al 

sebagai metode cooperatif learning. Teknik ini dapat digunakan dalam 

pengajaran membaca, menulis, mendengar ataupun berbicara. Pembelajaran 

ini dapat digunakan dalam beberapa mata pelajaran,seperti; ilmu pengetahuan 

alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama, dan bahasa. Teknik 

pendekatan ini cocok untuk semua kelas atau tingkatan ( Anita, Lie, 2002:68). 

Penerapan pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw siswa dibagi ke dalam 
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kelompok – kelompok. Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk 

teks. Setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari bagaian tertentu 

bahan yang diberikan. Anggota dari kelompok lain yang mendapatkan tugas 

topik yang sama berkumpul dan berdiskusi tentang topik tertentu. Kelompok 

ini disebut kelompok ahli. Selanjutnya anggota tim ahli ini kembali ke 

kelompok asal dan mengajarkan materi yang telah dipelajari dan di diskusikan 

dalam kelompok ahlinya untuk diajarkan kepada anggota kelompoknya, dalam 

hal ini, Siswa melakukan interaksi sosial  untuk mempelajari materi yang 

diberikan kepadanya, dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada 

anggota kelompoknya. Jadi, siswa dilatih untuk berani berinteraksi dengan 

teman – temannya.  

Mel Silberman (2001:160) dalam bukunya yang berjudul ‘Active 

Learning’ menyebutkan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian dan tidak mengharuskan urutan penyampaiannya maka 

strategi pembelajaran Jigsaw ini menarik untuk digunakan dalam KBM. 

Strategi ini melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan sekaligus mengajarkan 

kepada orang lain.  

Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian tentang penerapan pendekatan belajar kooperatif tipe Jigsaw dalam 

pembelajaran matematika sebagai upaya peningkatan kemampuan berfikir 

kritis siswa dalam pembelajaran matematika. 
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B. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan masalah-

masalah yang ada.. Beberapa masalah yang terjadi  dalam mengerjakan soal 

matematika yang teridentifikasi sebagai berikut:  

1. Rendahnya kemampuan dan keaktifan siswa dalam belajar matematika  

terutama dalam menyelesaikan soal-soal latihan. 

2. Siswa cenderung kurang mampu menggunakan rumus / konsep yang 

diperlukan dalam pemecahan masalah  

3. Siswa cenderung kurang mampu mengorganisasikan ketrampilan – 

ketrampilan untuk menyelesaikan masalah 

4. kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan gagasan untuk pemecahan    

masalah sangat terbatas. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah agar 

hasil yang dicapai lebih terarah, dan dapat dikaji secara mendalam. Penelitian 

dibatasi hal-hal sebagai berikut. 

1. Peningkatan kemampuan berfikir kritis siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

Kemampuan berfikir kritis  siswa dalam pembelajaran matematika 

yang akan ditingkatkan adalah kemampuan siswa yang berupa: (1) 

keaktifan bertanya siswa dan (2) Kemampuan pemecahan masalah soal 

matematika.  
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2. Pendekatan pembelajaran kooperatif  

Melalui pembelajaran dengan pendekatan kooperatif, yaitu 

sekelompok siswa belajar dengan porsi utamanya mendiskusikan tugas-

tugas matematika, dalam arti saling membantu menyelesaikan tugas 

maupun memecahkan masalah, guru sebagai fasilitator menciptakan 

belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

 

D. Perumusan dan Pemecahan Masalah 

1.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 

Apakah tindakan guru dalam pembelajaran matematika melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir kritis siswa yang dilihat dari  

a. keaktifan bertanya siswa  

b. Kemampuan pemecahan masalah soal matematika mencapai 75 % ? 

2.   Pemecahan Masalah 

Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa adalah dengan 

menggunakan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw, dengan tahap tindakan , 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Pengajar menjelaskan proses belajar mengajar yang akan diterapkan 

secara singkat dan menyampaikan tujuan umum dan khusus 

pembelajaran serta memotivasi para siswa. 

b. Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok – keompok belajar 

berdasarkan perbedaan prestasi belajar matematika 

c. Pengajar membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi 

beberapa bagaian ( disesuaikan dengan materi pelajaran). 

d. Sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan pengenalan 

mengenai topik yang akan dibahas. 

e. Membagi materi pelajaran pada kelompok – kelompok yang ada. 

f. Siswa yang mendapatkan bagaian yang sama bergabung dalam 

kelompok ahli untuk mempelajari bersama- sama. 

g. Dari kelompok ahli yang sudah paham, siswa kembali ke kelompok 

asal untuk menerangkan materi yang telah dipelajari dan didiskusikan 

dalam kelompok ahli. 

h. Guru melaksanakan evaluasi dan memberi penilaian, baik secara 

kelompok maupun individu untuk melihat keampuan berfikir kritis 

siswa yang dilihat dari kemampuan pemecahan masalah soal 

matematika dan keaktifan bertanya siswa. 

Sebelum melakukan tindakan pembelajaran, peneliti membuat 

rencana pembelajaran yang diarahkan pada perubahan peran guru sebagai 

fasilitator, dan menanamkan persepsi pada siswa bahwa belajar nerupakan 
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suatu keharusan yang wajib dipelajari serta meningkatan kreativitas 

pemacahan masalah dalam menyelesaikan soal matematika. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan diatas maka secara garis besar penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui pendekatan pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw. Peningkatan kemampuan berfikir kritis secara khusus dilakukan 

dengan mengaktifkan siswa untuk lebih kritis dalam bertanya dan 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah soal matematika.  

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum, studi ini memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika, utamanya pada layanan peningkatan 

kemampuan berfikir kritis  siswa dalam pembelajaran matematika.  

Secara khusus, studi ini memberikan kontribusi kepada strategi 

pembelajaran matematika berupa pergeseran paradigma mengajar menjadi 

paradigma belajar dalam suasana yang gembira. Telah menjadi pandangan 

yang cukup mapan bahwa paradigma belajar dalam suasana yang gembira 

untuk memecahkan masalah matematika merupakan aspek yang esensial 

dalam pembelajaran matematika (De Porter & Hernacki, 1999:48). Di sini, 
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paradigma belajar dalam suasana gembira dipertajam dengan dimensi guru 

sebagai fasilitator, sehingga stabilitas dan keterkendalian terjaga. 

2. Manfaat Praktis 

Pada tataran praktis, studi ini memberikan sumbangan kepada 

lembaga pendidikan formal LPTK dan kepada guru matematika maupun 

siswa disekolah. Lembaga pendidikan pormal LPTK, dapat memenfaatkan 

hasil studi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik 

dari sekarang. Bagi guru matematika, hasil penelitian dapat digunakan 

untuk menyelenggarakan layanan pembelajaran yang inovatif, dan proses 

berpikir untuk menarik kesimpulan matematika bisa diaplikasikan untuk 

mengembangkan model-model pembelajaran lebih lanjut. Bagi siswa, 

proses ini dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang matematika 

maupun secara umum kemampuan mengatasi permasalahan dalam 

hidupnya.  
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