
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia dan syarat

berkembang. Oleh karena itu, perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang

memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Pandangan

tersebut memberikan makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang

mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam

segala lingkungan dan sepanjang hidup.1 Dalam artian sempit pendidikan adalah

pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan

formal.

Matematika di dalam dunia pendidikan merupakan salah satu mata pelajaran yang

amat penting karena pelajaran matematika mempunyai tujuan untuk menciptakan siswa

berfikir logis, rasional, kritis, ilmiah, dan luas, serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan

matematika dalam segala aspek kehidupan, misalnya matematika dapat diterapkan dalam

ilmu fisika, kimia dan ekonomi. Oleh sebab itu, pelajaran matematika perlu diberikan

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar.2

Sebagaimana yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

bahwa mata pelajaran matematika itu sendiri memiliki tujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan yaitu:

1Segala Syaiful, Konsep Dan Makna Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2011. hlm 1
2Depdiknas Dirjen Pendasmen. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Direktorat Tenaga

Kependidikan, 2003. hlm 39



1. Memiliki konsep matematika, menjelaskan kaitan antara konsep dan
mengaplikasikan algoritma secara luas, 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 pemecahan masalah.3

Sedangkan menurut Risnawati, tujuan pembelajaran matematika secara umum

adalah sebagai berikut:4

Untuk membantu siswa mempersiapkan diri agar sanggup menghadapi
perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang,
melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional dan kritis serta
mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir
matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu
pengetahuan.

Dilihat dari tujuan pembelajaran matematika tersebut pada dasarnya bertujuan agar

peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep. Selain itu pembelajaran matematika

juga dapat mengubah tingkah laku siswa yang dapat dilihat dari proses dan akhir

pembelajaran. Proses dan akhir pembelajaran dipengaruhi antara lain oleh kemampuan

siswa dan efektif tidaknya suatu proses pembelajaran.5

3Depdiknas, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan,
2006. hlm 54

4Risnawati, Stategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press, 2008. hlm 11
5Sujana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009. hlm 30



Suatu pembelajaran akan bisa disebut berjalan dan berhasil secara baik, manakala ia

mampu mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas serta mampu menumbuh

kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar, sehingga pengalaman yang diperoleh

peserta didik selama ia terlibat di dalam proses pengajaran itu, dapat dirasakan manfaatnya

secara langsung bagi perkembangan pribadinya.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran matematika siswa

di MTs Darul Hikmah Pekanbaru  dan juga wawancara dengan guru bidang studi

matematika kelas VIII, mengungkapkan bahwa masalah yang sering muncul dalam

pembelajaran matematika adalah rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan

masalah matematika yang dikemas dalam bentuk soal yang lebih menekankan pada

pemahaman  konsep. Adapun gejala-gejala pada masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagian siswa tidak bisa menjelaskan kembali pelajaran yang telah dipelajari pada

pertemuan sebelumnya.

2. Siswa mengalami kesulitan ketika diberikan soal-soal yang soalnya berbeda dengan

contoh soal yang diberikan sebelumnya.

3. Jika diberikan pekerjaan rumah (PR) hanya sebagian siswa yang mengerjakan.

Mengatasi permasalahan tersebut guru dalam melaksanakan pengajaran harus

mengarah pada penguasaan konsep matematika karena cara yang baik untuk belajar adalah

memahami konsep, arti, hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya samapai kepada

suatu kesimpulan.6

6Budiningsih Asri, Belajar Dan Pembelajaran, Jakarta: PT. Rineka Cipta,  2008. hlm 43



Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan

tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu ceramah,

tanya jawab, pemberian tugas, dan pemberian motivasi pada awal pembelajaran. Namun

tetap saja usaha perbaikan guru tersebuat belum membuahkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan masalah dan gejala yang ada, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian terhadap pemahaman konsep siswa dengan menerapkan model pembelajaran

advance organizer. Dalam implementasinya, model advance organizer ini juga dibantu

dengan peta konsep. Advance organizer adalah teori belajar yang dikembangkan oleh

Ausubel yaitu tentang belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses yang

dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur

kognitif seseorang.7

Pernyataan dalam teori Ausubel bahwa faktor yang paling penting yang

mempengaruhi pembelajaran adalah apa yang diketahui siswa  (pengetahuan awal). Jadi

supaya belajar jadi bermakna, maka konsep baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep

yang ada dalam struktur kognitif siswa. Advance organizer sangat besar pengaruhnya bagi

peserta didik dalam proses pembelajaran karena bahan yang dirancang dengan baik akan

menarik perhatian siswa dan akan menghubungkan bahan yang baru dengan apa yang telah

diketahui sebelumnya serta tersimpan dalam struktur kognitifnya.

Kemudian Salah satu cara untuk menjelaskan materi pelajaran kepada siswa agar

dapat menghubungkan atau mengkaitkan antar konsep, sehingga terjadi kegiatan belajar

bermakna adalah dengan menggunakan peta konsep. Peta konsep merupakan sebuah

strategi alternatif yang dapat digunakandalam membantu siswa memahami materi.

7Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif–Progresif, Jakarta: Kencana,  2010. hlm 37



Pemakaian peta konsep ini bertujuan agar materi yang dibuat melalui peta konsep tersebut

dapat dipahami dan dapat dibuat untuk merangkum pelajaran.

Melihat permasalahan di atas untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa yang

lemah dan lamban dalam menguasai pelajaran serta meningkatkan pemahaman konsep

matematika, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaruh

penerapan model pembelajaran advance organizer dengan peta konsep terhadap

pemahaman konsep matematika siswa  di kelas VIII MTs Darel Hikmah Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah

Kajian ini berkenaan dengan pengaruh penerapan model pembelajaran advance

organizer dengan peta konsep terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII

MTs Darul Hikmah Pekanbaru, untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul

penelitian ini, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Advance Organizer adalah strategi untuk mengorientasikan siswa pada materi yang

akan dipelajari dan membantu mereka untuk mengingat kembali informasi-informasi

yang berkaitan yang dapat digunakan untuk membantu dalam menyatukan informasi

baru yang akan dipelajari itu8

2. Peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah

konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama9

3. Memahami konsep berarti memahami sesuatu yang abstraksi  sehingga mendorong anak

untuk berfikir lebih mendalam.10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

8Ibid, hlm 138
9Ibid, hlm 158
10Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Pembelajaran,  Jakarta: Kencana, 2010. hlm 144



Adapun permasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Tingkat pemahaman konsep siswa terhadap pembelajaran   matematika masih

rendah.

b. Model pembelajaran yang biasa digunakan guru belum dapat meningkatkan

pemahaman konsep matematika siswa.

c. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah.

2. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi   permasalahan yang

akan diteliti yakni membahas: Penerapan Model Pembelajaran Advance Organizer

dengan Peta Konsep Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII MTs

Darul Hikmah Pekanbaru pada Pokok Bahasan Lingkaran.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Apakah pembelajaran matematika menggunakan model advance organizer dengan

peta konsep dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII

MTs Darul Hikmah Pekanbaru?

b. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa yang

belajar menggunakan model advance organizer dengan peta konsep dengan siswa

yang memperoleh pembelajaran konvensional di kelas VIII MTs Darul Hikamah

Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian



1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan,  maka tujuan penelitian

ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika menggunakan model advance

organizer dengan peta konsep dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika

siswa di kelas VIII MTs Darul Hikmah Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep antara siswa yang

belajar menggunakan model advance organizer dengan peta konsep dengan siswa

yang memperoleh pembelajaran konvensional di kelas VIII MTs Darul Hikmah

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi sekolah yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII  MTs Darul Hikmah

Pekanbaru.

b. Bagi guru  penerapan model pembelajaran advance organizer dengan peta    konsep

ini, diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan pemahaman

konsep matematika siswa kelas VIII MTs Darul Hikmah Pekanbaru.

c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

pengalaman serta sebagai salah satu sumbangan terhadap dunia pendidikan.

d. Bagi siswa, penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa

terhadap pelajaran matematika.




