
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran yang penting

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika dapat

meningkatkan pola pikir manusia dan berperan dalam setiap kehidupan.

Matematika merupakan sarana untuk menanamkan kebiasaan bernalar dalam

pikiran seseorang, karena matematika merupakan ilmu terapan dalam

kehidupan sehari-hari.

Matematika juga merupakan salah satu bagian yang penting dalam

bidang ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari sudut pengklasifikasian bidang

ilmu pengetahuan, matematika termasuk ke dalam ilmu-ilmu eksak yang

lebih banyak memerlukan pemahaman dari hafalan. Untuk dapat memahami

suatu pokok bahasan dalam matematika, siswa harus menguasai konsep-

konsep tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Sesuai dengan pernyataan Suherman dan Winaputra yang menyatakan :

“Matematika sebagai ratu atau ibunya ilmu yang berarti bahwa matematika
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adalah sumber dari ilmu yang lain. Dengan kata lain, banyak ilmu-ilmu yang

penemuan dan pengembangannya bergantung dari matematika”.1

Mempelajari matematika pada prinsipnya tidak cukup sekedar

menghafal suatu konsep melalui buku pelajaran. Matematika merupakan

disiplin ilmu yang mempelajari karekter tertentu bila dibandingkan dengan

disiplin ilmu lainnya. Pemahaman merupakan salah satu dari aspek penilaian

hasil belajar matematika sebagaimana yang dikatakan oleh Lerner yang

dikutip Mulyono Abdurrahman menyatakan “kurikulum bidang studi

matematika hendaknya mencakup tiga elemen yaitu pemahaman konsep,

kemampuan penalaran dan kemampuan pemecahan masalah”.2

Dalam peraturan menteri pendidikan Nasional RI Nomor.22 Tahun

2006, dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran disekolah adalah agar siswa

memiliki kemampuan diantaranya: “memahami konsep matematika,

menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau

algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah”.3

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika yang telah dikemukakan,

jelaslah bahwa matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan

memahami konsep matematika. Pemahaman siswa dalam mempelajari

matematika ini tidak terpisah-pisah, antara satu konsep dengan konsep lain

1Suherman, Erman dan Wina putra, S. Udin,  Strategi Belajar Matematika, Jakarta,
Universitas Terbuka, 1999, h. 127.

2 H.ET.Ruseffendi. Pengantar kepada membantu guru mengembangkan kompetensinya
dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan CBSA. Bandung:Ttarsito.2006. h.4

3 Risnawati,2008,strategi Pembelajaran Matematika. Suska Press.Pekanbaru. h.12
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saling berkaitan, pemahaman siswa pada topik tertentu akan menuntut

pemahaman siswa dalam topik sebelumnya. Jadi dalam memahami konsep

matematika hendaknya dipahami secara sistematik agar tujuan dari

pemahaman konsep matematika itu sendiri dapat tercapai.

Menurut Brunner Good Now dan Gustin pencapaian konsep dirancang

untuk membantu siswa mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk

mengorganisasikan informasi sehingga memberikan kemudahan bagi siswa

untuk mempelajari konsep dengan cara yang efektif.4 Jadi, meningkatkan

pemahaman konsep siswa merupakan tugas dan tanggung jawab dari guru.

Untuk itu, guru dituntut merancang suatu pembelajaran yang membiasakan

siswa untuk mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya, sehingga siswa

lebih memahami konsep yang diajarkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa adalah dengan

menggunakan pendekatan pembelajaran, pemberian pembelajaran yang

bervariasi dan melibatkan siswa aktif dalam belajarnya melalui penerapan

strategi yang menarik. Metode pembelajaran yang beragam ternyata telah

terlebih dahulu Allah Subhanahu wata’ala sampaikan dalam Al-Qur’an surat

An-Nahl ayat 125.







4 Ibid., h. 64
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“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang

tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang

mendapat petunjuk. ”

Dalam Q.S An-Nahl ayat 125, Allah menjelaskan ada tiga metode

dalam mendidik, yang pertama, dengan hikmah yaitu perkataan yang tegas

dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

Metode yang kedua, dengan pelajaran yang baik, dan yang ketiga, berbantah

atau berdebat dengan cara yang baik.

Kemampuan dan keterampilan guru memilih strategi yang tepat untuk

menciptakan interaksi menyenangkan sangat menentukan.5 Guru harus

memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efesien sesuai

dengan tujuan yang diharapkan, karena salah satu faktor-faktor yang perlu

5Darmasyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor, Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2010, h. 51
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diperhatikan  agar kurikulum terlaksana yaitu diperlukan suatu strategi untuk

menyampaikan bahan pelajaran yang terorganisir kepada anak didik.6

Dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian di MA Ummatan

Wasathan Pesantren Teknologi Riau. Alasan peneliti ingin  meneliti di

sekolah MA Ummatan Wasathan Pesantren Teknologi Riau adalah

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang guru bidang studi,

diperoleh informasi bahwa pemahaman konsep  matematika siswanya di MA

Ummatan Wasathan Pondok Pesantren Teknologi Riau masih tergolong

rendah. Hal ini dapat dilihat melalui gejala-gejala sebagai berikut:

1. ± 67%	siswa hanya bisa menyelesaikan soal yang tidak jauh berbeda dari

contoh yang diberikan guru.

2. ± 70%	siswa kesulitan memilih prosedur atau operasi yang tepat dalam

menyelesaikan soal.

3. Bila guru menanyakan kembali tentang konsep materi pembelajaran

matematika sebelumnya sebagian besar siswa tidak bisa menjawab.

4. Jika diberikan soal cerita, sebagian besar siswa belum bisa

mengaplikasikan konsep yang telah diajarkan.

Dari gejala-gejala di atas perlu adanya antisipasi dengan cara

mencari solusi yang tepat, agar tujuan dari pembelajaran tercapai. Dalam

upaya untuk mengatasi masalah di atas, maka peneliti mencoba menerapkan

6Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, Malang: UM
Press, 2005, h. 4
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suatu model pembelajaran yang diharapkan dapat menumbuhkan minat dan

perhatian siswa, yaitu Model Auditory Intellectually Repetition (AIR). Model

Auditory Intellectually Repetition (AIR) merupakan proses kegiatan belajar

siswa, dimana siswa secara aktif membangun sendiri pengetahuannya secara

pribadi maupun kelompok, dengan cara mengintegrasikan ketiga aspek yaitu

Auditory, Intellectually dan Repetition.

Dengan dasar inilah yang mendorong peneliti mencoba mengadakan

penelitian dalam bentuk eksperimen dengan judul:

“Pengaruh Model Auditory Intellectually Repetition (AIR) Terhadap

Pemahaman Konsep Matematika Siswa MA. Ummatan Wasathan

Pondok Pesantren Teknologi Riau”

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami judul

penelitian di atas, maka penulis perlu membuat definisi istilah sebagai

berikut:

1. Model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) adalah salah

satu model pembelajaran yang menekankan pada tiga aspek yaitu Auditory

(mendengar), Intellectually (berfikir) dan Repetition (pengulangan).7

7 Qurotuh Ainia dkk, Eksperimen Model Pembelajaran AIR Terhadap Prestasi Belajar
Matematika Ditinjau dari karakter Belajar siswa kelas VII SMP negri Se-Kecamatan Kaligesing
tahun 2011/2012: FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo.
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2. Pemahaman konsep merupakan tujuan yang penting dalam pembelajaran

matematika, untuk membangun kecakapan dan kemahiran matematika

siswa perlu menguasai konsep secara mendalam dan mengetahui

keterampilan antara  konsep.8

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat

mengidentifikasikan masalahnya sebagai berikut:

a. Strategi pembelajaran matematika yang dilakukan guru kurang efektif

dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa.

b. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih rendah.

c. Tingkat pemahaman konsep matematika siswa masih rendah.

d. Perbedaan pemahaman konsep matematika siswa mengunakan

pembelajaran model auditory intellectually repetition dengan

pembelajaran konvensional.

2. Batasan Masalah

Dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pengkajian

pada pengaruh model Auditory Intellectualy Repotition terhadap

pemahaman konsep matematika siswa di MA Ummatan Wasathan

Pesantren Teknologi Riau.

8 Rozi Fitriza.2009.Penilaian Berbasis kelas(Classroom Assesment) dalam pembelajaran
matematika.Pekanbaru. h.7
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah

penelitian sebagai berikut : “Apakah terdapat perbedaan pemahaman

konsep Matematika Siswa Kelas X Melalui Model Auditory Intellectualy

Repotitions (AIR) di MA. Ummatan Wasathan Pesantren Teknologi

Riau?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan

pemahaman konsep Matematika Siswa di Melalui Model Auditory

Intellectualy Repotitions (AIR) di Madrasah Aliyah Ummatan Wasathan

Pesantren Teknologi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian berguna bagi setiap pihak :

a. Bagi kepala sekolah serta sekolah yang diteliti, menjadi bahan

pertimbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

b. Bagi guru, diharapkan guru dapat mengetahui bentuk-bentuk tindakan

kelas yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman konsep

belajar.
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c. Bagi siswa, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman

konsep belajar sehingga ia bisa belajar dengan baik dan mendapatkan

ilmu pengetahuan yang baik pula.

d. Bagi peneliti berguna untuk syarat melengkapi syarat sarjana dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.


