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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman terhadap konsep-konsep matematika merupakan modal

utama dalam menguasai pelajaran matematika. Belajar matematika berarti

memahami konsep untuk setiap soal yang diberikan. Walaupun di dalam

matematika ada rumus yang harus dihafal, namun rumus tersebut tidak akan

bermanfaat jika konsep dasarnya tidak dipahami.

Siswa yang memahami konsep akan dapat menjelaskan materi

pelajaran dengan kalimat sendiri. Dengan kemampuan siswa menjelaskan atau

mendefinisikan, maka siswa tersebut telah memahami konsep atau prinsip dari

suatu pelajaran meskipun penjelasan yang diberikan mempunyai susunan

kalimat yang tidak sama dengan konsep yang diberikan tetapi maksudnya

sama. Siswa harus memahami konsep terlebih dahulu agar dapat

menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan

sehari-hari.

Pentingnya pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika juga

dapat dilihat dari tujuan pembelajaran matematika di sekolah itu sendiri,

seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22

Tahun 2006 sebagai berikut:

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 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 dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.
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3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan
solusi yang diperoleh.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.1

Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut bisa dilihat bahwa tujuan

utama dalam pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki

kemampuan pemahaman konsep matematika sebagai  dasar untuk mengaitkan

materi satu dan lain serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pemahaman konsep yang baik, siswa tidak akan kesulitan lagi jika

dihadapkan pada problem matematika yang menuntut penalaran atau problem

non-rutin.

Namun dari kenyataan di lapangan, kebanyakan siswa masih memiliki

pemahaman konsep yang rendah. Siswa-siswa kurang mampu menjelaskan

kembali materi yang disampaikan dan sulit mengaplikasikan materi dengan

soal-soal yang diberikan. Seperti pada wawancara peneliti dengan salah

seorang guru matematika di SMP Negeri 1 Tualang yakni Ibu Azmiati, S.Pd

pada tanggal 12 Maret 2013 ditemukan beberapa gejala kurangnya

pemahaman konsep siswa yaitu:

1. Sebagian besar siswa tidak bisa menyampaikan kembali konsep materi

yang sudah dijelaskan dengan kalimat sendiri.

1 Departemen Pendidikan Nasional, Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan
menengah, Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006, h.140
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2. Sebagian besar siswa tidak bisa membuat model matematika dari soal

cerita yang diberikan.

3. Sebagian besar siswa tidak bisa menggunakan konsep atau prosedur

tertentu dalam menyelesaikan soal yang diberikan.

4. Sebagian besar siswa tidak bisa menyimpulkan materi yang telah

dipelajari pada akhir pelajaran.

Proses pembelajaran di kelas masih didominasi dengan metode

ceramah. Pada materi tertentu, guru sudah menggunakan model kooperatif

dalam pembelajaran seperti membagi siswa menjadi beberapa kelompok

namun masih memiliki kelemahan seperti kurangnya pengawasan sehingga

pembentukan kelompok tersebut kurang efektif  terhadap pemahaman siswa

dalam belajar matematika.

Dari kondisi-kondisi tersebut, perlu rasanya dilakukan perbaikan untuk

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Pemahaman konsep bisa

diupayakan oleh guru dengan mengaitkan materi pembelajaran kepada siswa

sesuai dengan kondisi nyata. Setelah siswa diajak membayangkan hal-hal

konkrit tersebut, barulah secara perlahan ia dituntun untuk memahami konsep

yang hendak dicapai.

Untuk mencapai hal itu, perlu dilakukan suatu pendekatan

pembelajaran yang sesuai yakni pendekatan Realistic Mathematic Education.

RME merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa

untuk menemukan kembali dan mengkonstruksi konsep-konsep matematika

berdasarkan pada masalah realistik yang diberikan oleh guru. Dengan
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pendekatan ini, diharapkan siswa mendapatkan pemahaman yang baik tentang

materi yang diberikan.

Agar siswa bisa membangun dan mengembangkan konsep matematika

maka siswa dituntut berperan aktif di dalam proses belajar mengajar karena

belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah

berbuat dan memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang

diharapkan.2

Berkaitan dengan hal itu penulis mengadopsi strategi pembelajaran

aktif. Karena untuk mempelajari sesuatu dengan baik, belajar secara aktif akan

membantu siswa dalam meningkatkan teknik dan kemampuan mendengar,

mengamati, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan materi pelajaran yang

dipelajari dengan siswa lain.3 Melalui interaksi kelas, keterkaitan skema anak

akan menjadi lebih kuat sehingga pengertian siswa tentang konsep yang

mereka konstruksi sendiri menjadi kuat.4

The Power of Two merupakan salah satu contoh strategi pembelajaran

aktif yang memungkinkan siswa saling berbagi pengetahuan dengan

pasangannya di kelas. Prinsip dari pembelajaran ini adalah bahwa belajar

berpasangan akan lebih baik daripada belajar secara sendiri-sendiri. Melalui

strategi pembelajaran ini siswa dapat mendiskusikan materi yang diberikan

dengan pasangannya dan berkesempatan menjawab pertanyaan guru dengan

jawaban yang telah didiskusikan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan

2 Hamruni, Strategi Pembelajaran, Yogyakarta: Insan Madan, 2012,  h. 23.
3 Ibid,. h. 155.
4 Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi 38,

balitbang-Depdiknas. Dapat diakses di http://zainurie.wordpress.com/2007/11/7/pola-pikir-
matematika-melalui-pendekatan-matematika-realistik-rme/
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siswa mampu bertukar pikiran dan pengetahuan sehingga ia mendapatkan

pemahaman konsep yang baik.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian eksperimen dengan judul: “Pengaruh Penerapan

Pendekatan Realistic Mathematics Education dengan Stategi

Pembelajaran Aktif tipe The Power of Two Terhadap Pemahaman

Konsep Matematika Siswa SMP Negeri 1 Tualang”.

B. Definisi Istilah

Untuk menjaga agar tidak salah tafsir, maka perlu diadakan penjelasan

dan penegasan secara singkat istilah-istilah yang berkaitan dengan judul ini.

Adapun istilah yang perlu penegasan adalah sebagai berikut:

1. Realistic Mathematics Education adalah suatu pendekatan

pembelajaran matematika yang diawali dengan masalah-masalah yang

real/nyata bagi siswa, siswa berdiskusi, berkolaborasi dengan

kelompoknya untuk menentukan jawaban sendiri (informal),

sedangkan guru sebagai fasilitator, moderator yang kemudian

mengarahkan dari jawaban-jawaban siswa ke bentuk formal.5

2. The Power of Two merupakan strategi pembelajaran aktif yang

menekankan untuk berpikir dua orang dalam menyelesaikan masalah

yang diajukan oleh guru.6

5 Gravemeijer, Developing Realistic Mathematics Education,Utrecht: Freudenthal
Institute, 1994, h.82.

6 Zainal Arifin & Adhi Setiyawan, Pengembangan Pembelajaran Aktif dengan ICT,
Yogyakarta: Skripta Media Creati, 2012, h. 64
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3. Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa

dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma)

secara luwes, akurat, efisien dan tepat.7

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka

permasalahan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Tingkat pemahaman konsep matematika siswa

masih rendah.

b. Metode pembelajaran yang dilakukan guru

belum efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap

matematika.

c. Kurangnya kemampuan siswa dalam

menafsirkan dan mengaplikasikan materi dengan soal-soal yang

diberikan.

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis jika dibandingkan

dengan luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada pada penelitian ini,

dan berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan dalam

penelitian ini dibatasi pada judul pengaruh penerapan pendekatan Realistic

Mathematic Education (RME) dengan strategi pembelajaran aktif tipe The

7 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas,Jakarta:
Depdiknas, 2006, h. 59.
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Power of Two terhadap pemahaman konsep matematika siswa SMP

Negeri 1 Tualang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat

perbedaan kemampuan pemahaman konsep  matematika antara  siswa

yang mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan RME dengan

strategi pembelajaran aktif tipe The Power of Two dan siswa yang

mengikuti  pembelajaran menggunakan pembelajaran konvensional di

SMP Negeri 1 Tualang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara kemampuan

pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran

menggunakan pendekatan RME dengan strategi pembelajaran aktif tipe

The Power of Two dan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan

pembelajaran konvensional di SMP Negeri 1 Tualang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini

dilaksanakan adalah:
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a. Bagi guru, dapat dijadikan alternatif dalam menerapkan metode

pembelajaran sehingga dapat menjadi sumbangan nyata bagi

peningkatan professional guru dalam upaya meningkatkan hasil

pembelajaran.

b. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran

dalam waktu-waktu yang akan datang.

c. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti yang

akan sangat berguna ketika mengaplikasikan metode tersebut

dalam mengajar nanti. Selanjutnya secara akademis penelitian ini

akan dapat memperkaya dan menambah pengalaman untuk

mengatasi masalah dalam pembelajaran matematika.

d. Siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi

sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada

pelajaran matematika sehingga pemahaman konsep juga lebih

meningkat.


