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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa 

Indonesia. Berbagai kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan 

memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan suatu bangsa, sehingga mampu 

melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia untuk membangun 

masyarakat sejahtera. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

sangat penting bagi pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan mutu pelajaran 

matematika para tenaga kependidikan dituntut selalu meningkatkan diri baik 

dalam ilmu pengetahuan matematika maupun pengelolaan pembelajaran. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa dapat mempelajari matematika dengan baik dan benar, 

sehingga mereka mampu mengikuti pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Tujuan pembelajaran matematika berdasarkan lampiran Permendikbud 

nomor 59 tahun 2014, pembelajaran matematika SMA memiliki tujuan sebagai 

berikut :
1
  

1. Dapat memahami konsep matematika, yaitu menjelaskan keterkaitan 

antar konsep dan menggunakan konsep maupun logaritma secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan 

mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data. 
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3. Menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi 

matematika baik dalam penyederhanaan, maupun menganalisa 

komponen yang ada dalam pemecahan masalah. 

4. Mengomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun bukti 

matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, 

diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau maslah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam 

mempelajari matematika, sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

6. Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam 

matematika dan pembelajarannya, seperti taat azas, konsisten, 

menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang 

lain, santun, demokrasi, ulet, tangguh, kreatif, menghargai 

kesemestaan (konteks, lingkungan), tanggung jawab, adil, jujur, teliti 

dan cermat. 

7. Melakukan kegiatan motorik menggunakan pengetahuan matematika. 

8. Menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan matematik.  

Hal yang paling utama yang perlu diperhatikan oleh seorang guru adalah 

bagaimana mengarahkan siswa agar dapat memahami konsep dasar pelajaran 

matematika, bukan menghafal konsep tersebut. Pembelajaran matematika tidak 

hanya sekedar menghafal tetapi juga harus memahami, karena dengan menghafal 

tanpa memahami akan cepat dilupakan. Jika siswa memahami konsep dasar dari 

pelajaran matematika, maka siswa akan mudah dalam memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan matematika.  

Guru sangat berperan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran, 

khususnya dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Oleh 

karena itu, tugas seorang guru adalah bagaimana merancang suatu strategi, 

pendekatan, metode ataupun model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan 

kompetensi yang akan dicapai.  



3 
 

Berkaitan dengan pentingnya pemahaman konsep matematika tersebut, 

Penulis juga mendapatkan beberapa informasi tentang rendahnya pemahaman 

konsep matematika siswa dari hasil wawancara dengan salah seorang guru 

matematika di SMA Negeri 1 Buru, yaitu ibu Susi Laratna Dewi, S.Pd untuk 

mengetahui bagaimana tingkat pemahaman konsep matematika siswa. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep yang dimiliki 

siswa disekolah masih rendah, selain dari observasi dan wawancara, peneliti juga 

melihat dokumentasi hasil ulangan siswa pada materi sebelumnya. Sehingga 

berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan 

terdapat gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Jika diberikan soal yang berbeda dari contoh, masih ada siswa yang tidak 

dapat mengerjakannya 

2. Masih ada sebagian siswa yang belum paham dengan persoalan yang ada 

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

ditanya pada soal 

3. Jika diberikan soal cerita, sebagian siswa belum bisa mengaplikasikan 

konsep yang telah diajarkan 

4. Sebagian besar siswa hanya menghafal rumus yang diberikan bukan 

memahaminya 

5. Sebagian besar siswa lupa dengan konsep-konsep dasar yang sudah 

diperoleh sebelumnya, sehingga jika konsep tersebut digunakan untuk 

mempelajari materi selanjutnya, maka harus dijelaskan kembali 
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Menurut Angga Murizal dalam mempelajari matematika peserta didik 

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 peserta didik tidak mampu 

mendefinisikan kembali pelajaran dengan bahasa mereka sendiri serta 

membedakan antara contoh dan bukan contoh sebuah konsep, apalagi 

memaknainya dalam bentuk nyata.
2
 

Model pembelajaran yang banyak melibatkan keaktifan siswa dan cocok 

untuk pemahaman konsep adalah model pembelajaran kooperatif, salah satu 

diantaranya adalah tipe Think-Talk-Write. Menurut Huinker dan Laughlin (dalam 

Martinis Yamin dan Bansu I Ansari, 2008) bahwa pada dasarnya Think-Talk-

Write dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis yang diharapkan dapat 

menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman matematika siswa.
3
 Alur 

kemajuan Think-Talk-Write dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau 

berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca selanjutnya berbicara 

dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis. Model Think-

Talk-Write lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok heterogen dengan 3-5 
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Angga Murizal, Pemahaman Konsep Matematis dan Model Pembelajaran Quantum 

Teaching, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol.1, 2012, h. 20 
3
 Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari, Taktik Mengembangan Kemampuan Individual Siswa. 

Jakarta: Gaung Persada Press, 2008, h. 84 
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siswa dalam kelompok ini siswa diminta membaca dan membagi ide bersama 

teman kemudian mengungkapkannya melalui tulisan.
4
 Model pembelajaran ini 

akan mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab, lebih berpikir kritis dan 

produktif, dan meningkatkan hasil belajar dan suasana belajar yang interaktif. 

Menurut Narode (dalam Martinis Yamin dan Bansu I Ansari, 2008)  bahwa teks 

bacaan diikuti oleh panduan, bertujuan untuk mempermudah diskusi dan 

mengembangkan pemahaman konsep matematika siswa.
5
 Berkomunikasi atau 

berdialog baik antara siswa maupun dengan guru dapat meningkatkan 

pemahaman siswa. Selain itu Shield dan swins (dalam Martinis Yamin dan 

Bansu I Ansari, 2008) bahwa menulis dalam matematika membantu 

merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran yaitu pemahaman siswa tentang 

materi yang dipelajari.
6
 

Menurut Asmaul Husna pada tahap Think , siswa membaca teks berupa 

soal dari LKS  siswa secara individu memikirkan kemungkinan jawaban akan 

mampu melatih kemampuan pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari. 

Pada tahap Talk, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membicarakan 

tentang penyelidikannya pada tahap pertama. Kemampuan komunikasi terlihat 

pada dialognya dalam berdiskusi baik dalam bertukar ide dengan orang lain 

ataupun refleksi mereka sendiri yang diungkapkannya kepada orang lain. Pada 

tahap Write, siswa menuliskan ide-ide yang diperolehnya dari kegiatan tahap 

                                                           
4
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014,  h. 218 
5
 Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari, op.cit., h. 95 

6
 Ibid., h. 85 



6 
 

pertama dan kedua. Pada tahap ini diperkirakan akan lebih melatih kemampuan 

pemahaman konsep dan komunikasi matematika siswa, karena pada tahap ini 

tidak hanya sekedar pemahaman konsep dituntut tetapi juga kemampuan siswa 

mengkomunikasikan apa yang mereka pahami kedalam kalimat matematika.
7
 

Selain dari model 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.  

Dengan adanya keterlibatan siswa dalam berpikir melalui proses 

membaca, berkomunikasi dan menuliskannya, maka pemahaman siswa tentang 

materi yang dipelajari akan meningkat sehingga hasil belajar dan pemahaman 

konsep matematika siswa juga akan meningkat. 

Berawal dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif 

Dengan Model Think-Talk-Write terhadap Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematika ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa  Sekolah 

Menengah Atas Karimun 
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Kemampuan Pemahaman Konsep dan Komunikasi Matematika Siswa Kelas 3 Kecamatan Lembah 
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B. Defenisi Istilah 

1. Model Think-Talk-Write adalah suatu model yang diharapkan dapat 

menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. 

Model ini dikembangkan oleh Huinker dan lauglin ini pada dasarnya 

dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis.
8
 

2. Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau suatu 

tindakan. Sementara itu suatu konsep adalah suatu kelas atau kategori 

stimulasi yang memiliki ciri-ciri umum. Jadi pemahaman konsep matematika 

adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau tindakan 

dalam kelas atau kategori stimulasi yang memiliki ciri-ciri umum dalam 

matematika.
9
 

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.
10

 

4. Pembelajaran konvensional merupakan suatu proses pembelajaran yang 

sepenuhnya ada pada kendali guru. Guru yang menyampaikan materi 

pembelajaran secara lisan kepada murid.
11
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 Ibid., h. 84 

9
 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Jakarta : Bumi 

Aksara, 2008, h.162 
10

 Astuti, Pengaruh Kemampuan Awal dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika, 

jurnal formnatif, 2015, h.71 
11

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Jakarta: Prenamedia, 2013,  h. 270 
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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 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pencapaian kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Talk-Write ditinjau dari kemampuan 

awal siswa 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang 

belajar menggunakan model Think-Talk-Write dengan siswa yang 

belajar menggunakan pembelajaran konvensional? 

b. Apakah terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol? 

c. Apakah kemampuan awal berkontribusi terhadap pemahaman konsep 

matematika siswa? 

d. Apakah ada interaksi model Think-Talk-Write ditinjau dari kemampuan 

awal terhadap pemahaman konsep matematika siswa? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menyelidiki perbedaan pemahaman konsep matematika siswa 

yang belajar menggunakan model Think-Talk-Write dengan siswa yang 

belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

b. Untuk menyelidiki perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

c. Untuk menyelidiki besarnya kontribusi model Think-Talk-Write 

terhadap pemahaman konsep matematika siswa. 

d. Untuk menyelidiki ada atau tidaknya interaksi model Think-Talk-Write 

ditinjau dari kemampuan awal terhadap pemahaman konsep matematika 

siswa. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Bagi sekolah 

Bagi sekolah dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dengan adanya 

informasi yang diperoleh sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

bersama agar dapat meningkatkan kualitas sekolah. 

b. Bagi guru 

Bagi guru sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih 

model yang sesuai dan bervariasi. 
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c. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana penggunaan 

strategi pembelajaran yang baik  serta akan bagi peneliti yang lainnya 

akan dijadikan sebagai landasan untuk penelitian ketahap selanjutnya 

d. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa  dalam 

belajar matematika dan memberikan sikap positif terhadap mata 

pelajaran matematika 

 


