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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan salah satu ilmu yang mempunyai peranan

penting dalam dunia pendidikan, karena matematika menjadikan siswa

dapat berfikir kritis, logis, teoritis, rasional, dan percaya diri. Oleh karena

itu, matematika harus dipelajari dan dikuasai sebagai sarana untuk

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam mempelajari matematika sangat dibutuhkan pemahaman

konsep untuk dapat menguasai materi matematikan. Namun kebanyakan

guru tidak menyadari hal ini, sehingga matematika dipandang pelajaran

yang sulit bagi siswa. Hal ini sesuai dengan Effandi, dkk yang menyatakan

bahwa masalah yang sebenarnya yang mempengaruhi penguasaan

matematika siswa adalah masalah pemahaman konsep. Penguasaan

matematika di dalam kelas lebih tertumpu kepada pemahaman proses atau

procedural dan tidak memberi penekanan kepada masalah konsep atau

konseptual.1

Selain itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) juga

menyatakan bahwa kecakapan atau kemahiran matematika yang

diharapkan dalam pembelajaran matematika mencakup pemahaman

konsep, penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah dan menghargai

kegunaan matematika. Akan tetapi aspek yang dinilai pada jenjang

1 Effandi Zakaria, dkk., Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik,
Utusan Publications & Distributors SDN BHN, Kuala Lumpur, 2007, h.80
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pendidikan Sekolah Menengah Pertama hanya mencakup tiga aspek, yaitu

pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, dan pemecahan masalah.2

Pemahaman konsep merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar

proses pembelajaran tingkat selanjutnya. Siswa yang yang telah

memahami konsep dengan baik dalam proses belajar mengajar tentu

memiliki prestasi belajar yang tinggi karena lebih mudah mengikuti

pembelajaran. Namun, keadaan di lapangan belum sesuai dengan yang

diharapkan.

Dalam pemilihan proses belajar mengajar diharapkan siswa dapat

memahami suatu pengetahuan baru. Penguasaan ilmu pengetahuan harus

diarahkan sebagai penguasaan untuk memgembangkan ide atau gagasan di

dalam menyelesaikan soal matematika. Proses belajar mengajar yang

dikembangkan dikelas umumnya ditentukan oleh peran guru dan siswa

sebagai individu-individu yang terlibat langsung di dalam proses tersebut.

Dalam proses ini siswa sering kali mengalami kesulitan dalam menangani

soal matematika, untuk itu selama proses kegiatan belajar berlangsung,

bantuan guru sangat diperlukan.

Berkaitan dengan pemahaman konsep pada pembelajaran

matematika, informasi yang didapat penulis dari hasil wawancara dengan

salah seorang guru matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Rengat, diketahui

bahwa pemahaman konsep matematika siswa masih kurang. Hal ini

terlihat dari tidak sedikitnya siswa yang masih kesulitan dalam menjawab

2 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Model Penilaian Kelas.
Depdiknas: Jakarta, 2006, h.59.
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soal jika guru memberikan soal yang bervariasi padahal masih dalam

konsep yang sama, serta siswa tidak dapat memberikan contoh yang lain

dari contoh yang telah diberikan guru mengenai suatu pokok bahasan

tertentu. Hal ini bisa menyebabkan hasil belajar matematika siswa rendah.

Padahal, pada saat pembelajaran matematika berlangsung, terkadang guru

telah menggunakan strategi-strategi pembelajaran dan beberapa media

pembelajaran yang relevan dengan materi, akan tetapi tujuan dari belajar

atau proses pembelajaran matematika terutama pemahaman konsep belum

tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat juga dari gejala-gejala sebagai

berikut:

1. Bila guru menanyakan kembali mengenai konsep materi pelajaran

matematika sebelumnya siswa sering tidak dapat menjawab.

2. Sebagian besar siswa belum bisa menemukan apa yang menjadi

permasalahan dalam soal.

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

tidak bisa mengerjakannya

4. Sebagian besar siswa belum bisa memilih prosedur atau operasi

tertentu dalam menyelesaikan soal.

Berdasarkan gejala yang telah dikemukakan, maka perlu diadakan

perbaikan dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran matematika

dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perbaikan yang akan

dilakukan hendaknya dimulai dari pelaksanaan proses pembelajaran yang
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berlagsung dikelas. Oleh karena itu, peran guru dalam mengadakan

perbaikan terhadap mutu pembelajaran sangat berpengaruh.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22

Tahun 2006 yang dikutip oleh Mulyasa menyatakan bahwa tujuan

mempelajari matematika di sekolah yaitu agar peserta didik memiliki

kemampuan dalam memahami konsep matematika, menjelaskan

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma

secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam menyelesaikan masalah. 3

Namun keadaan dilapangan belumlah sesuai dengan yang diharapkan.

Keberhasilan proses dalam pemahaman konsep matematika

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah guru matematika dan

siswa. Hal ini disebabkan guru matematika dan siswa yang terlibat secara

langsung dalam kegiatan proses pembelajaran matematika. Guru sebagai

subjek yang sangat berperan dalam usaha membelajarkan siswa, dan siswa

sebagai subjek yang menjadi sasaran pembelajaran matematika. 4 Oleh

karena itu, pelaksanaan kurikulum matematika didepan kelas sangat

tergantung kepada kemampuan dan keterampilan guru matematika sebagai

pengelolah proses pembelajaran matematika.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut perlu di upayakan

pemahaman konsep matematika siswa sehingga dapat menarik minat

belajar siswa. Dimana seorang guru matematika harus menguasai bahan

ajar matematika dan juga penguasaan terhadap model pembelajaran

3 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung, 2007, h.25
4 Suhermi., Sehatta Saragih. Strategi Pembelajaran Matematika. Pekanbaru:

UNRI Press. 2005. h 1.
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matematika. Pemilihan model pembelajaran matematika yang tepat akan

mempermudah proses terbentuknya pengetahuan matematika pada diri

siswa. 5 Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba menerapkan model

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dengan Teori

kognitif Piaget untuk melihat sejauh mana pengaruh strategi ini terhadap

pemahaman konsep matematika siswa.

Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh

melewati urutan perkembangan yang sama, namun perkembangan itu

berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Untuk itu guru harus mampu

melakukan upaya untuk mengatur kegiatan kelas dalam bentuk kelompok

kecil dari pada bentuk kelas yang utuh.6 Terbentuknya kelompok kecil

dalam proses pembelajaran di kelas akan melibatkan siswa dalam proses

pembelajaran yang lebih baik. Teori kognitif ini sejalan dengan

pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran dengan membuat kelompok

kecil di dalam kelas. Model pembelajaran STAD merupakan salah satu

bagian dari tipe pembelajaran kooperatif, dan merupakan pembelajaran

kooperatif yang paling sederhana. Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini

merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap

kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen.7

5 Ibid.
6 Trianto., Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik

Konsep, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007. h 31.
7 Trianto, Op.Cit, h. 52.



6

Dalam pengertian “kelompok”, didalam Al-qur’an disebutkan

bahwa manusia diciptakan berkelompok-kelompok, seperti firman Allah

dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi :

َمُكْم ِعْنَدهللاِ أَْتقَاُكْم إِنَّ یَاأَیُّھَاالنَّاُس إِنَّاَخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعْوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُْوا إِنَّ أَْكرَ 

)۴٩:١٣َخبِْیٌر (الحجرات مهللاَ َعلِیْ 

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah

orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujarat, 49:13).

Dari ayat tersebut maka peneliti akan mengemukakan pengertian

kelompok sesuai dengan teori yaitu kumpulan individu yang terdiri dari

sekurang-kurangnya 2 orang yang saling berinteraksi dan terlibat dalam

suatu kegiatan bersama (Syarqawi, 2000:20).8

Kelompok yang baik adalah kelompok yang para anggotanya

saling dukung mendukung dan bantu membantu dalam mensukseskan

program. Seperti yang digariskan dalam al-Qur’an :

ْیُد اْلِعقَاِب (المائدة َوتََعاَونُْوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوالَتََعاَونُْوا َعلَى ْاِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُْواهللاَ إِنَّ هللاَ َشدِ ...

٢:۵(

Artinya : “... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan

dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

8 http://mamadaja.blogspot.com/2011/02/belajar-kelompok-perspektif-
islam.html. (diakses pada tanggal 20 juni 2014)
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pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah

sangat berat siksanya” (QS. Al-Maidah, 5:2).

Siswa diharapkan tidak akan jenuh dalam proses pembelajaran

yang akan berlangsung, karena teori kognitif Piaget berkenaan dengan

kesiapan siswa belajar. 9 Teori perkembangan Piaget mewakili

konstruktivisme, yang memandang perkembangan kognitif sebagai suatu

proses dimana anak secara aktif membangun sistem makna dan

pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-

interaksi mereka. 10 Oleh karena itu peneliti akan melakukan suatu

penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Teori Kognitif Piaget

Melalui Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division

(STAD) terhadap Pemahaman Konsep Matematika pada Siswa Kelas

VIII SMP Negeri 2 Rengat.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian

ini, maka peneliti perlu menegaskan beberapa istilah yang terdapat pada

judul.

1. Penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan atau

menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru

dan penyangkut penggunaan aturan prinsip.11

9Suhermi., Sehatta Saragih. Op.Cit,. h. 47.
10 Trianto.Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progresif. Jakarta:

Kencana. 2011. h 29.
11 Uzer Usman. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Rosda Remaja Karya.

1995. h 35.
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2. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh

melewati urutan perkembangan yang sama, namun perkembangan

itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Untuk itu guru harus

mampu melakukan upaya untuk mengatur kegiatan kelas dalam

bentuk kelompok kecil dari pada bentuk kelas yang utuh.12

3. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD merupakan salah satu

pembelajaran kooperatif yang dibagi dalam tim belajar yang terdiri

atas empat orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis

kelamin, dan latar belakang etniknya.13

4. Pemahaman konsep yaitu tindakan memahami kategori atau

konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya.14

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a) Pemahaman konsep matematika siswa masih rendah.

b) Strategi yang digunakan guru belum dapat meningkatkan

pemahaman konsep matematika siswa.

c) Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih rendah.

12 Trianto. .Op.Cit.. h 31.
13 Slavin, R. E. Cooperative Learning Teori Riset dan Praktik, Bandung :

Nusa Media, 2010, h 11.
14Agus.Op. Cit. h 25.
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d) Siswa tidak bisa melaksanakan prosedur dalam

menyelesaikan masalah sesuai dengan soal yang diberikan

guru.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada rumusan

masalah, maka ruang lingkup penelitian ini di batasi pada: ada atau

tidaknya pengaruh pemahaman konsep matematika siswa yang belajar

menggunakan Penerapan Teori Kognitif Piaget Melalui Model

Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dengan

siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

apakah terdapat pengaruh pemahaman konsep matematika siswa yang

belajar menggunakan penerapan Teori Kognitif Piaget Melalui Model

Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dengan

siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh

pemahaman konsep matematika siswa yang belajar menggunakan

Penerapan Teori Kognitif Piaget Melalui Model Pembelajaran Student
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Teams Achievement Division (STAD) dengan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a) Bagi sekolah, penelitian yang akan dilakukan ini dapat

memberikan masukan kepada kepala sekolah untuk terus

memperbaiki mutu sekolah, salah satunya dengan

meningkatkan hasil belajar siswa melalui kemapuan siswa

dalam menyelesaikan berbagai permasalahan matematika.

b) Bagi guru, penelitian yang akan dilakukan dapat bermanfaat

sebagai bahan masukan bagi guru dalam melaksanakan

proses pembelajaran guna meningkatkan aktivitas dan hasil

belajar siswa.

c) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan

dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang

lingkup yang lebih luas.

d) Bagi siswa, dapat memberikan nuansa yang berbeda dimana

semua siswa berperan aktif dalam pembelajaran, dan

berusaha untuk mampu menyelesaikan berbagai permasalah

matematika sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.


