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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belajar dapat dipahami sebagai proses untuk memperoleh pengetahuan.

Dengan kata lain belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan

suatu hasil atau tujuan. Belajar juga dipahami sebagai proses perubahan

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Proses belajar dari

lingkungan sekitar merupakan sebuah keharusan. Hal ini sesuai dengan

firman Allah Q.S Ali Imran: 190 sebagai berikut.

                

Artinya: “ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang

yang berakal”( Q.S Ali Imran : 190)1

Ibnu Katsir menjelaskan dalam Tafsirnya jilid 2 bahwasanya dalam

penciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam dan juga tanda-tanda

kekuasaan Allah yang dapat dijangkau oleh indera manusia baik berupa

bintang-bintang, komet, daratan, lautan, pegunungan dan lain-lain semuanya

itu ketetapan Allah yang maha perkasa yang harus dijadikan pelajaran bagi

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Syaamil
Cipta Media, 2005), h. 75
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orang yang mempunyai akal yang sempurna lagi bersih.2 Dengan demikian

manusia hendaklah mampu memanfaatkan potensi yang diamanahkan oleh

Allah untuk belajar dari lingkungan. Potensi yang dimiliki manusia termasuk

unsur yang penting dalam proses pembelajaran, termasuk pembelajaran dalam

matematika. Karena matematika merupakan disiplin ilmu yang penting dalam

kehidupan.

Matematika mengandung konsep-konsep yang tersusun secara hierarkis

yang menganjurkan kepada semua orang untuk mampu mengkoneksikan

antar konsep tersebut. Konsep matematika banyak dipakai dalam ilmu yang

lain seperti ilmu alam, ilmu sosial dan teknologi. Perkembangan ilmu-ilmu

lain berawal dari berkembangnya ilmu matematika. Dengan kata lain, banyak

ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya bergantung dari

matematika, sehingga matematika menjadi ratunya ilmu pengetahuan.

Matematika terbentuk sebagai hasil pengalaman manusia dalam

dunianya secara empiris, karena matematika sebagai aktivitas manusia

kemudian pengalaman itu diproses dalam dunia rasio, diolah secara analisis

dan sintesis dengan penalaran di dalam struktur kognitif sehingga sampai

pada suatu kesimpulan berupa konsep-konsep matematika. Konsep-konsep

matematika tersebut akan digunakan dalam memecahkan persoalan

matematika. Sehingga dalam pembelajaran matematika memerlukan alat

bantu berupa media dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan

disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami oleh siswa.

2 Abdullah, Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Jakarta: Pustaka
Imam Asy-Syafi’I, 2008), h. 267
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Salah satu tujuan pembelajaran matematika di lingkungan sekolah

adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami konsep matematika.

Secara lengkap, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22

tahun 2006 menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran Matematika di sekolah

ialah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 3

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan kaitan antara konsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat,
efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dan membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan atau pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan,
yaitu memiliki perasaan ingin tahu, memiliki perhatian dan minat
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri
dalam pemechan masalah.

Selain itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) juga menyatakan

bahwa kecakapan dan kemahiran matematika yang diharapkan dalam

pembelajaran matematika mencakup pemahaman konsep, prosedur,

pemecahan masalah dan menghargai kegunaan matematika.4

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika yang dikemukakan

tersebut, jelaslah bahwa memahami konsep matematika merupakan pijakan

dasar untuk meningkatkan kemahiran matematika. Pemahaman konsep

matematika merupakan salah satu tujuan yang mendasar dalam proses

3Sri Whardani, Paket Fasilitasi Pemerdayaan KKG/MGMP Matematika (Yogyakarta:
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika,
2008), h.2

4Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas (Jakarta:
Depdiknas, 2006), h. 59



4

pembelajaran dan salah satu tujuan dari materi yang disampaikan oleh guru.

Kemahiran dalam mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi

contoh atau bukan contoh dari konsep, serta mampu menggunakan konsep

matematik dalam konteks di luar matematika menjadi acuan bagi guru untuk

melihat sejauh mana siswa tersebut memahami konsep.

Pemahaman konsep matematika merupakan bagian yang sangat penting

dalam proses pembelajaran matematika. Pemahaman konsep matematika juga

merupakan landasan penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan

matematika maupun persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, keadaan di lapangan belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah

satu masalah yang sering muncul dalam pembelajaran matematika adalah

siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika

sekolah. Masalah ini hampir ada disetiap jenjang sekolah.

Hasil studi PISA 2015 yang menunjukkan Indonesia baru bisa

menduduki peringkat 69 dari 76 negara. PISA merupakan studi internasional

tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah

berusia 15 tahun. Hasil survei dari PISA tersebut didukung oleh trends

international mathematics and science studi (TIMSS) menunjukkan siswa

Indonesia pada rangking 36 dari 49 negara. Dimensi penilaian dari TIMSS

meliputi dimensi konten dan dimensi kognitif yang masing-masing terdiri

dari tiga domain yaitu mengetahui fakta dan prosedur (pengetahuan),

menggunakan konsep, penerapan dan pemecahan masalah. Hasil tersebut

menunjukan masih lemahnya pemahaman konsep matematika siswa,
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sedangkan konsep adalah kemampuan pertama yang harus dimiliki oleh siswa

sebelum ia bisa mengembangkan kemampuan berfikir yang lain5.

Kenyataan di lapangan yang didapat dari hasil observasi dan

wawancara dengan salah satu guru matematika yang bernama Yetti

Nurhalimah, S.Pd pada hari Kamis, Tanggal 20 Juni 2017 di SMP Negeri 3

Rokan hulu pada mata pelajaran Matematika diperoleh bahwa pada proses

pembelajaran guru menjelaskan materi tentang penentuan variabel, koefisien

dan konstanta, memberi contoh soal, memberikan kesempatan kepada siswa

untuk bertanya, namun hanya sebagian siswa saja yang bertanya, saat guru

memberikan pertanyaan kepada siswa hanya sebagian siswa yang mampu

menjawab dengan benar. Kemudian saat guru memberikan soal untuk

menentukan variabel yang berbeda dengan contoh, hanya siswa unggul saja

yang dapat menyelesaikannya sedangkan siswa lain bingung bagaimana cara

mengidentifikasinya. Selain itu siswa juga kurang terampil dalam

mengkonstruksikan masalah matematika dan menemukan solusinya. Ketika

guru meminta siswa untuk menyimpulkan atau menjelaskan kembali materi

yang telah dipelajari, sebagian besar siswa hanya diam dan tidak mampu

menjelaskannya.

Dari keadaan kelas tersebut dapat dilihat gejala-gejala sebagai berikut :

1. Banyak siswa tidak bisa membedakan antara contoh dan bukan

contoh,seperti membedakan mana itu PLDV dan NON PLDV

5 Sarnapi, Peringkat Pendidikan Indonesia Masih Rendah. Tersedia
dalamhttp://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/06/18/peringkat-pendidikan-
indonesia-masih-rendah-372187, di akses pada tanggal  02 April 2017
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2. Sebagian siswa tidak bisa menjelaskan kembali pelajaran yang telah di

pelajari pada pertemuan sebelumnya.

3. Siswa lebih sering menghafal rumus atau cara yang ada di buku daripada

memahami konsep dasarnya.

4. Siswa tidak mampu mengerjakan soal berbeda dengan contoh soal,

walaupun konsep yang digunakan sama.

Masalah yang terjadi kepada siswa merupakan masalah mendasar yaitu

pemahaman konsep. Sehingga dibutuhkan upaya guru untuk menciptakan

pembelajaran yang menarik. Banyak upaya yang dilakukan guru untuk

meningkatkan keberhasilan siswa dalam memahami matematika, salah satunya

dengan menerapkan pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung

menghendaki guru memberikan informasi latar belakang, mendemonstrasikan

keterampilan yang sedang diajarkan dan kemudian menyediakan waktu bagi

siswa untuk latihan keterampilan tersebut dan menerima umpan balik tentang

bagaimana yang sedang meraka lakukan. 6

Usaha lainnya yang telah dilakukan guru di sekolah tersebut adalah

dengan mengulang kembali materi yang belum dipahami siswa, memberikan

tambahan latihan, dan membuat penugasan rumah. Usaha ini juga belum

menunjukkan hasil yang maksimal karena hanya sebagian siswa yang mampu

mengerjakan latihan yang diberikan. Guru telah melakukan usaha yang cukup,

namun usaha guru tersebut belum dapat membuat siswa memiliki pemahaman

konsep matematika yang lebih baik. Sehingga dibutuhkan inovasi yang bisa

6 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progesif (Jakarta: Kencana,
2010),  hlm. 41.
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diaplikasikan dalam proses pembelajaran yaitu dengan memberikan ruang

kepada siswa membangun pengetahuan yang dimilikinya. Siswa harus aktif

mengkontruksi pengetahuan mereka.

Pembelajaran yang efektif harus melibatkan siswa dalam tugas-tugas

penting serta berinteraksi dalam proses pembelajaran. Saat ini siswa dituntut

untuk mampu membangun pengetahuannya sendiri. Sehingga siswa dituntut

harus lebih aktif dari pada guru, dengan demikian penting menerapkan

pendekatan pembelajaran yang mengutamakan aktivitas siswa dalam

membangun pengetahuannya, salah satunya pendekatan konstruktivisme.

Pendekatan konstruktivisme dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang

efektif dalam memberikan pemahaman kepada siswa. Hal ini senada dengan

tujuan pendekatan konstruktivisme agar memiliki kemampuan dalam

menemukan, memahami, dan menggunakan informasi atau pengetahuan yang

dipelajari dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa mereka bisa

memahami konsep matematika dengan mudah.7

Faktor lain yang  juga menentukan keberhasilan siswa dalam menerima

pelajaran adalah kemampuan awal. Dengan melihat kemampuan awal siswa,

dapat diketahui sejauh mana siswa telah mengetahui  materi yang telah

disajikan. Seperti yang ditegaskan dalam Departemen Pendidikan Nasional

Tahun 2005 bahwa:

“Kemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum ia
mulai dengan pembelajarannya, karena dengan demikian dapat
diketahui : a) apakah siswa telah mempunyai pengetahuan yang

7 Ibid, h. 161
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merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran; b) sejauh mana
siswa telah mengetahui materi apa yang akan disajikan.” 8

Lebih lanjut dikemukakan belajar akan lebih bermakna apabila materi

yang  dipelajari (hasil belajar berupa konsep/prinsip) diasimilasikan atau

dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk

struktur kognitf berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang

dipelajari dan diingat oleh siswa. Pembelajaran yang berorientasi pada

kemampuan awal akan memberikan dampak pada proses dan perolehan belajar

yang memadai. Dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa kemampuan awal

merupakan elemen esensial untuk menciptakan proses pembelajaran menjadi

sesuatu yang bermakna.9

Kemampuan awal diperlukan dalam pembelajaran dengan pendekatan

konstruktivisme, karena di dalam pembelajaran tersebut kerja kelompok

diskusi diperlukan. Pembagian kelompok berdasarkan kemampuan awal siswa

sehingga setiap kelompok berisi anggota yang mewakili setiap siswa yang

memiliki kemamampuan awal tinggi, sedang dan rendah. Hal ini bertujuan agar

dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara siswa yang memiliki

pengetahuan awal tinggi, sedang, maupun rendah sehingga proses penyelidikan

suatu masalah yang ada dalam bahan ajar yang berupa Lembar Kegiatan Siswa

(LKS) bisa terselesaikan dengan baik sesuai yang diharapkan guru.

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis melakukan penelitian yang

berjudul Pengaruh Penerapan Pendekatan Konstruktivisme terhadap

8 Depdiknas. Kemampuan Awal Siswa. 2005.hlm.7
9 Ramon Muhandas, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi

Kelompok terhadap Kemampuan Representasi dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa
Kelas VIII MTsN Kota Padang, Tesis Pendidikan Matematika.-
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Pemahaman Konsep Matematika Ditinjau Berdasarkan kemampuan

Awal Siswa SMP Negeri 3 Rokan Hulu .

B. Definisi Istilah

1. Pendekatan konstruktivisme ialah pendekatan yang menekankan bahwa

anak-anak harus aktif dalam mengembangkan pemahamannya.10

2. Pemahaman konsep merupakan tujuan yang penting dalam pembelajaran

matematika. Untuk membangun kecakapan dan kemahiran matematika

siswa perlu menguasai konsep secara mendalam dan mengetahui

keterkaitan antar konsep.11

3. Pembelajaran langsung yaitu pembelajaran yang pada umumnya

dirancang secara khusus untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa

yang berkaitan dengan aspek pengetahuan prosedural (pengetahuan

tentang bagaimana melaksanakan sesuatu) dan pengetahuan deklaratif

(pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip,

atau generalisasi) yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari

selangkah demi selangkah. Ada lima tahapan pembelajaran langsung,

yaitu: menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. mendemonstrasi

pengetahuan dan keterampilan, membimbing pelatihan, memeriksa

pemahaman dan memberikan umpan balik, dan memberikan kesempatan

untuk latihan lanjutan dan penerapan konsep.12

10 John A. Van De Walle, Sekolah Dasar dan Menengah Untuk Pengembangan
Pengajaran Jilid 1 Edisi 6, (Jakarta: Erlangga, 2006),h.23

11Rozi Fitriza, Penilaian Berbasis Kelas dalam Pembelajaran Matematika,
(Pekanbaru, 2009), h. 7-8

12 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),
h. 72.
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4. kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik.13

C. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat di identifikasikan

sebagai berikut:

1. Siswa memiliki kemampuan pemahaman konsep yang rendah.

2. Strategi yang diterapkan dalam pembelajaran cenderung monoton.

3. Siswa dalam menyelesaikan masalah kurang percaya diri untuk

memberikan bukti dan penjelasan kebenaran jawaban.

4. Siswa kurang terampil dalam mengkonstruksi masalah dan menemukan

solusi.

5. Pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan pemahaman konsep.

D. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan dalam kajian ini seperti yang telah

dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis memfokuskan

penelititian ini pada “Pengaruh Penerapan Pendekatan Konstruktivisme

terhadap Pemahaman Konsep Matematika Ditinjau Berdasarkan kemampuan

Awal Siswa SMP Negeri 3 Rokan Hulu”.

13 Tanpa nama, Pengertian Kemampuan awal, [online], tersedia di:
http://sainsedutainment.blogspot.co.id/2011/04/kemampuan-awal-prior-knowledge. html,
diakses: 3 April 2017
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E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa

yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme dan

siswa yang mengikuti pembelajaran langsung?

2. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa

yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme dan

siswa yang mengikuti pembelajaran langsung jika ditinjau dari

kemampuan awal tinggi?

3. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa

yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme dan

siswa yang mengikuti pembelajaran langsung jika ditinjau dari

kemampuan awal sedang?

4. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa

yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme dan

siswa yang mengikuti pembelajaran langsung jika ditinjau dari

kemampuan awal rendah?

5. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan konstruktivisme

dengan kemampuan awal terhadap pemahaman konsep matematis siswa?
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F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah sebagai berikut:

1. Untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan pemahaman konsep

matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan

konstruktivisme dan siswa yang mengikuti pembelajaran langsung.

2. Untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan pemahaman konsep

matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan

konstruktivisme dan siswa yang mengikuti pembelajaran langsung jika

ditinjau dari kemampuan awal tinggi.

3. Untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan pemahaman konsep

matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan

konstruktivisme dan siswa yang mengikuti pembelajaran langsung jika

ditinjau dari kemampuan awal sedang.

4. Untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan pemahaman konsep

matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan

konstruktivisme dan siswa yang mengikuti pembelajaran langsung jika

ditinjau dari kemampuan awal rendah.

5. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan

konstruktivisme dengan kemampuan awal terhadap pemahaman konsep

matematika siswa.
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G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain

sebagai berikut :

1. Bagi kepala sekolah, penerapan pembelajaran dengan pendekatan

konstruktivisme dapat menjadi suatu bahan masukan dalam rangka

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa.

2. Bagi guru, sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih

strategi, model dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi

dan lebih bervariasi.

3. Bagi peneliti, hasil penilitian ini diharapkan menambah pengalaman dan

menjadi suatu patokan untuk melanjutkan penelitian dalam ruang lingkup

yang lebih besar.


