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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika sebagai ilmu dasar memiliki peran yang sangat penting. 

Hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan matematika yang berhubungan 

dengan kegiatan sehari-hari. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, 

matematika juga dinilai penting dalam kehidupan beragama Islam. Terbukti 

dengan banyaknya perhitungan matematika dalam Al-Qur’an. Salah satu 

contohnya yakni terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 berikut: 

 

 

 

 

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji 

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”
1
 

Surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-261 dalam Al-Qur’an tersebut 

menyatakan konsep berhitung secara matematika. Konsep berhitung 

matematika yang terlihat pada ayat tersebut adalah konsep perkalian. Konsep 

perkalian dalam ayat Al-Qur’an ini menunjukkan bahwa adanya peran 

matematika dalam hidup beragama. Keberadaan peran matematika dalam 

hidup beragama menunjukkan pentingnya matematika, sehingga terbuktilah 
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bahwa peran matematika memang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari dan beragama. 

Kemampuan pemahaman konsep matematika merupakan salah satu 

tujuan pelajaran matematika di madrasah yang harus dicapai. Sehubungan 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 

menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah agar siswa 

dapat memiliki kemampuan sebagai berikut:
2
 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara 

konsep dan dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dalam pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperolah. 

4. Mengokomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, memiliki perhatian dan minat dalam 

mempelajari matematika,serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika tersebut, kemampuan 

memahami konsep matematika adalah hal yang sangat penting dan 

pemahaman konsep matematika sangat perlu sebagai dasar utama dari 

pembelajaran matematika. Melalui pemahaman konsep, siswa mempalajari 

matematika mulai dari proses terbentuknya suatu konsep melalui abstraksi 

kemudian menerapkan dan manipulasi konsep-konsep itu pada situasi baru. 

Dengan demikian, pengajaran konsep akan menghindarkan siswa dari 
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keterpaksaan belajar, karena siswa sadar dan memahami setiap hal yang 

dilakukan dalam kegitan pembelajran.    

Dalam upaya mencapai tujuan Pendidikan Nasional, seorang guru 

tidak hanya sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai pendidik. Misi utama 

guru matematika sebagai pembelajar adalah tercapainya tujuan-tujuan 

pembelajaran matematika, sedangkan misi guru matematika sebagai pendidik 

adalah mengupayakan terwujudnya perkembangan kepribadian siswa dalam 

arti yang lebih luas. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, 

tugas guru matematika tidak hanya sekedar diperolehnya berbagai 

pengetahuan dan keterampilan matematika oleh siswa. Namun, tugas guru 

juga mendorong berkembangnya pemahaman dan penghayatan terhadap 

prinsip, nilai dan proses matematika, dan menumbuhkan daya nalar, berfikir 

logis, sistematik, kritis, kreatif, cerdas, rasa keindahan, terbuka dan rasa ingin 

tahu pada siswa. Dengan kata lain, tugas guru matematika adalah 

membimbing siswa memiliki pengetahuan dan nilai matematika, 

melaksanakan proses berpikir matematik, serta menumbuhkan rasa senang 

dan cinta belajar matematika di kalangan siswa.
3
  

Selain itu,  pentingnya peran guru dalam pendidikan tidak terlepas dari 

kemampuan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Oleh karena 

itu, pada proses pembelajaran guru perlu meningkatkan kemampuan 

mengajar untuk menjadi guru yang profesional. Kemampuan guru sebagai 

salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun kemampuan 
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yang dimaksud adalah kemampuan mengajar dengan menerapkan strategi 

pembelajaran yang tepat. 

Masalah pemahaman konsep matematika pada siswa juga terdapat di 

Madrasah Tsanawiyah Desa Sawah. Hal ini berdasarkan informasi awal  yang 

diperoleh dari salah seorang guru matematika di MTs Desa Sawah 

menyatakan bahwasanya guru matematika berlatar belakang dari jurusan 

pendidikan matematika dan menggunakan berbagai metode dan model dalam 

proses pembelajaran, namun kemampuan siswa dalam memahami konsep 

matematika masih rendah. Selain itu, peneliti juga melihat dokumentasi hasil 

ulangan siswa pada materi sebelumnya.
4
 

Hal tersebut terjadi karena siswa tidak paham konsep dasar dari materi 

pembelajaran, sedangkan pemahaman konsep merupakan salah satu tujuan 

dari pembelajaran matematika. Jika dalam suatu proses pembelajaran 

matematika siswa tidak mampu memahami konsep matematika, maka bisa 

dikatakan proses pembelajaran belum berhasil. Dengan demikian, 

pemahaman konsep matematika perlu ditingkatkan dalam proses 

pembelajaran, sehingga harus ada upaya lain yang diberikan kepada siswa. 

Strategi yang diterapkan guru dalam pembelajaran belum dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan pemahaman konsep 

siswa terhadap pelajaran matematika masih tergolong rendah, hal ini dapat 

dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 
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1. Masih ada siswa yang belum paham dengan persoalan yang ada pada 

soal, seperti tidak bisa menemukan apa yang diketahui dan yang ditanya 

dalam soal. 

2. Sebagian besar siswa belum dapat memilih prosedur atau operasi yang 

tepat dalam menyelesaikan soal, seperti memilih rumus yang digunakan 

dalam penyelesaian sebuah soal. 

3. Jika diberikan soal yang berbeda dari contoh, maka banyak siswa yang 

malas mengerjakannya karena sebagian besar dari mereka tidak paham 

dengan penyelesaian soal yang diberikan, sehingga hanya beberapa siswa 

saja yang mengerjakannya, dan sebagian yang lain hanya menyalin 

jawaban dari temannya. 

4. Sebagian besar siswa hanya menghafal rumus yang diberikan bukan 

memahaminya 

5. Bila guru menanyakan kembali mengenai konsep materi sebelumnya siswa 

sering tidak bisa menjawab. 

Menurut Angga Murizal dalam mempelajari matematika siswa harus 

memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan 

soal-soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dunia nyata 

dan mampu mengembangkan kemampuan lain yang menjadi tujuan 

pembelajaran matematika. Pemahaman terhadap konsep-konsep matematika 

merupakan dasar untuk belajar matematika secara bermakna, kesulitan yang 

dialami siswa dalam pembelajaran matematika dikarenakan kebanyakan 

siswa tidak mampu mendefinisikan kembali pelajaran dengan bahasa mereka 
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sendiri serta membedakan antara contoh dan bukan contoh sebuah konsep, 

apalagi memaknainya dalam bentuk nyata.
5
 

Berdasarkan permasalah tersebut, diperlukan solusi yang bisa 

meningkatkan pemahaman konsep matematikan serta aktif dalam 

pembelajaran matematika. Salah satu alternatif yang dilakukan dalam 

meningkatkan pemahaman konsep matematika dan keaktifan siswa dalam 

belajar adalah dengan menggunakan pendekatan tutor sebaya. 

Penerapan pendekatan tutor sebaya merupakan salah satu usaha untuk 

mengubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif, mengubah 

pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa karena 

adakalanya seorang siswa lebih mudah menerima keterangan yang diberikan 

oleh teman sebangkunya.
6
 Selain itu juga menjadikan siswa yang semulanya 

hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru menjadi siswa yang 

sebagai tutor memberikan informasi kepada teman-temannya yang lain. 

Pendekatan tutor sebaya  merupakan pedekatan yang dipimpin oleh siswa 

atau beberapa siswa yang ditunjuk dan ditugasi untuk membantu teman-

temannya agar terlepas dari kesulitan memahami pelajaran.
7
  

Jadi dengan menggunakan pembelajaran tutor sebaya ini menuntut 

siswa untuk berperan aktif dalam proses diskusi dan pembelajaran, sehingga 

diharapkan akan memicu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan 

berdampak positif terhadap pemahaman konsep matematikanya. 
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Selain dari strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, faktor lain 

yang juga menentukan keberhasilan siswa dalam menerima pelajaran adalah 

kemampuan awal. Melalui kemampuan awal siswa, dapat diketahui sejauh 

mana siswa telah mengetahui materi yang telah disajikan, sehingga dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. 

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.8 Kemampuan seseorang yang diperoleh dari 

pelatihan selama hidupnya, dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu 

pengalaman baru. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul Pengaruh Penerapan Pendekatan Tutor Sebaya  ditinjau dari  

Kemampuan Awal Matematika terhadap Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematika Siswa Madrasah Tsanawiyah Desa Sawah. 

B. Definisi  Istilah 

1. Pemahaman konsep merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan 

suatu situasi atau tindakan dalam kelas atau kategori stimulasi yang 

memiliki ciri-ciri umum dalam matematika.
9
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2. Pendekatan tutor sebaya  merupakan pedekatan yang dipimpin oleh siswa 

atau beberapa siswa yang ditunjuk dan ditugasi untuk membantu teman-

temannya agar terlepas dari kesulitan memahami pelajaran.
10

 

3. 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.
11

 

4. Pembelajaran langsung merupakan model pengajaran yang menuntut peran 

guru sebagai model menarik bagi siswa dalam mendemonstrasikan 

pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatih kepada siswa secara 

langkah demi langkah. Model pembelajaran langsung cendrung bersifat 

teacher centered.
12

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Masalah yang dapat diidentifikasi adalah: 

a. Kemampuan pemahaman konsep  siswa masih rendah. 

b. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang interaktif bagi 

terciptanya kemampuan pemahaman konsep siswa. 

2. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka dalam 

penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan pengaruh penerapan 
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pendekatan tutor sebaya ditinjau dari kemampuan awal matematika 

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa Madrasah 

Tsanawiyah Desa Sawah.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa yang belajar menggunakan pendekatan tutor sebaya 

dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran langsung? 

b. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan tutor sebaya 

ditinjau dari kemampuan awal matematika terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berpedoman pada rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan: 

a. Untuk menyelidiki perbedaan kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa yang belajar menggunakan pendekatan tutor sebaya 

dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran langsung 

b. Untuk menyelidiki pengaruh interaksi antara pendekatan tutor sebaya 

ditinjau dari kemampuan awal matematika terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa. 
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2. Manfaat Penelitian 

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan 

kualitas madrasah. 

b. Bagi guru 

Bagi guru, sebagai   bahan   pertimbangan   dalam   memilih   atau 

memadukan  berbagai  strategi  pembelajaran  yang  tepat  di  kelas, 

khususnya dalam pembelajaran matematika. 

c. Bagi peneliti  

Dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana 

penggunaan strategi pembelajaran yang baik serta dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

d. Bagi siswa 

Agar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan 

kemampuan awal dalam belajar matematika dan mampu memberikan 

sikap positif terhadap mata pelajaran matematika. 


