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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan IPTEK dari waktu ke waktu semakin pesat dan canggih 

didukung oleh arus globalisasi yang semakin hebat. Fenomena merupakan 

suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bertanah air. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan 

kreativitas pendidikan bangsa itu sendiri dan kompleknya masalah kehidupan 

menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu 

berkompetisi. Selain itu pendidikan merupakan wadah kegiatan yang dapat 

dipandang sebagai pencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu 

tinggi. 

Pendidikan matematika merupakan salah satu fondasi dari kemampuan 

sains dan teknologi. Pemahaman terhadap matematika, dari kemampuan yang 

bersifat keahlian sampai kepada pemahaman yang bersifat apresiasi akan 

berhasil mengembangkan kemampuan sains dan teknologi yang cukup tinggi. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah dengan prosentase jam pelajaran yang lebih dibandingkan dengan 

mata pelajaran yang lain. Ironisnya, matematika termasuk mata 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 
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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 berfikir secara 

disiplin dalam menghadapi masalah–masalah nyata. 

Russefendi  (1991: 138) menemukakan bahwa konsep di dalam 

matematika  adalah ide atau gagasan yang memungkinkan  kita untuk 

mengelompokkan  obyek ke dalam contoh, dan bukan contoh. Atau dapat 

diartikan konsep matematika abstrak yang memungkinkan kita untuk 

mengelompokkan obyek atau kejadian. Sedangkan tujuan  pembelajaran 

matematika adalah terbentuknya kemampuan bernalar pada diri siswa yang 

tercermin melalui kemampuan berpikir kritis,logis, sistematis, memiliki sifat 

obyektif, jujur, disiplin dalam memecahkan permasalahan baik dalam bidang 

matematika, bidang lain, maupun dalam kehidupan sehari- hari. 

Namun kenyataan  di lapangan saat ini belum  sesuai dengan yang 

diharapkan. Hasil studi menyebutkan bahwa, meski adanya peningkatan mutu 

pendidikan yang cukup menggembirakan namun pembelajaran dan 

pemahaman siswa pada beberapa materi pelajaran termasuk matematika 

menunjukkan hasil yang masih kurang.  



Pembelajaran yang cenderung textbook oriented serta metode ceramah 

yang merupakan metode konvensional memang cenderung abstrak dan kurang 

terkait dengan kehidupan sehari- hari sehingga konsep-konsep materi 

pelajaran kurang bisa untuk dipahami oleh peserta didik.  

Pendekatan atau model belajar yang tepat dalam proses pembelajaran 

termasuk faktor-faktor yang turut menentukan tingkat keberhasilan siswa. 

Pendekatan belajar dilakukan sebagai strategi yang dipandang tepat untuk 

memudahkan siswa memahami pelajaran dan juga belajar yang 

menyenangkan sehingga aktivitas siswa lebih nampak. Pendekatan 

pembelajaran tentu tidak harus kaku menggunakan pendekatan tertentu, tetapi 

sifatnya lugas dan terencana artinya memilih pendekatan disesuaikan dengan 

kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. 

Mencermati hal tersebut di atas guru harus memilih model atau 

pendekatan yang tepat yang dapat meningkatkan iklim pembelajaran yang 

aktif yang bermakna dan siswa lebih menguasai dan memahami pelajaran 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. Beberapa  strategi dengan 

menerapkan pendekatan kontekstual dengan model pembelajaran tipe student 

teamsachievment division (STAD), Jigsaw dan model Snow  Balling, 

Numbered Head Together (NHT) dan lain sebagainya. Pendekatan kontekstual 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 



penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai anggota keluarga 

dan masyarakat (Syaiful Sagala, 2005: 87). 

Dari beberapa pendekatan kontekstual di atas peneliti mencoba 

menerapkan suatu stategi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dimana 

dengan model pembelajaran ini siswa diharapakan 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 tugasmenerangkan materi yang diberikan oleh 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 kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan persoalan matematika dapat meningkat. 

Dengan berpijak pada beberapa persoalan yang ada, maka hal itulah 

yang mendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang membahas 

penerapan pendekatan konstektual dengan model strategi pembelajaran Jigsaw 

dalam meningkatkan  keaktifan siswa dan hasil belajar matematika.  

 

 



  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas ada beberapa 

masalah yang berkaitan dengan mutu pendidikan matematika. Adapun 

masalah- masalah tersebut dapat diidentifikasikan 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 

oleh guru. 

3.  Ada kemungkinan kesiapan dalam proses belajar mengajar masih kurang 

4. Kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan gagasan untuk pemecahan 

masalah sangat terbatas.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mengatasi luasnya masalah yang dibahas dan kesalah pahaman 

maksud serta demi keefektifan dan keefisienan penelitian ini, peneliti 

membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1.  Keaktifan siswa dalam belajar matematika dibatasi, yaitu keaktifan dalam 

bekerjasama dengan anggotanya, mengerjakan soal di depan kelas, 

mengajukan ide/tanggapan pada guru, memberi tanggapan jawaban siswa 

lain, membuat kesimpulan materi baik secara kelompok atau mandiri. 



2. Hasil Belajar siswa pada bidang studi matematika dalam pembelajaran 

melalui pendekatan kontekstual dengan strategi pembelajaran tipe Jigsaw. 

3. Materi penelitian dibatasi pada pokok bahasan lingkaran, sub pokok 

bahasan pengertian dan unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, luas 

lingkaran dan hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring dengan 

subyek penelitian adalah siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. 

 

D. Perumusan Masalah 

Secara spesifik permasalahan ini dapat dirinci menjadi pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Adakah peningkatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran melalui 

pendekatan kontekstual dengan strategi pembelajaran tipe Jigsaw ? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar matematika melalui pendekatan 

kontekstual dengan strategi pembelajaran tipe Jigsaw ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan-tujuan penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui aktifitas siswa pada bidang studi matematika melalui 

penerapan pendekatan kontekstual dengan strategi pembelajaran tipe 

Jigsaw. 

2.  Untuk mengetahui hasil belajar  siswa selama proses pembelajaran melalui 

pendekatan kontekstual dengan strategi pembelajaran tipe Jigsaw. 

 



F. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

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 essensial 

dalam pembelajaran matematika. Di sini, paradigma belajar dalam suasana 

gembira dipertajam dengan dimensi guru sebagai fasilitator sehingga 

stabilitas dan keterkendalian terjaga.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan formal memberikan manfaat untuk 

mengembangkan kompetensi para calon guru di bidang materi 

pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran 

mengingat kompetensi ini merupakan yang mendesak dengan 

diberlakukannya KTSP.  

b. 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.  



c. Bagi siswa, proses ini dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang 

matematika maupun secara umum kemampuan mengatasi 

permasalahan dalam hidupnya.  

d. Bagi peneliti, sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan serta 

menambah wawasan, pengalaman dalam tahapan proses pembinaan 

diri sebagai calon terdidik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


