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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persepsi negatif siswa terhadap matematika tidak dapat diacuhkan

begitu saja. Umumnya pelajaran matematika di sekolah menjadi momok bagi

siswa. Sifat abstrak dari objek matematika menyebabkan banyak siswa

mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika. Akibatnya

prestasi matematika siswa secara umum belum menggembirakan.

Pembelajaran matematika adalah proses memperoleh pengetahuan

yang dibangun oleh siswa sendiri dan harus dilakukan sedemikian rupa

sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan

kembali konsep-konsep matematika.1 Pembelajaran matematika harus

dikaitkan dengan realitas kehidupan, dekat dengan alam pikiran siswa dan

relevan dengan masyarakat agar mudah dipahami dan mempunyai nilai

manusiawi. Dengan demikian pembelajaran matematika sesuai dengan ciri-ciri

matematika itu sendiri yang adanya alur penalaran yang logis dan memiliki

pola pikir deduktif dan konsisten.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006,

dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah ialah agar siswa

memiliki kemampuan sebagai berikut:2

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara
konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes,
akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.

1Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press, 2008, hlm. 5.
2Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah, Jakarta: Depdiknas, 2006, hlm. 140.
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti atau menjelaskan gagasan dan 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 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.

Berdasarkan tujuan mata pelajaran matematika tersebut, terlihat bahwa

matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan pemahaman konsep

dalam pemecahan permasalahan. Namun, salah satu masalah yang sering

muncul dalam pembelajaran matematika adalah rendahnya kemampuan siswa

dalam menyelesaikan masalah matematika yang dikemas dalam bentuk soal

yang lebih menekankan pemahaman konsep suatu pokok bahasan tertentu.

Informasi yang peneliti peroleh berdasarkan observasi selama

melaksanakan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) di SMP Negeri 35

Pekanbaru pada Bulan Juli sampai September tahun 2013 dan didukung

dengan pernyataan dari guru bidang studi matematika SMP Negeri 35

Pekanbaru yaitu Bapak Suyadi, S.Pd., diketahui bahwa proses pembelajaran

yang dilakukan guru matematika di SMP tersebut pada umumnya dengan

mengajarkan atau menerangkan materi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan

dengan memberikan contoh soal dan latihan, lalu diakhiri dengan memberikan

PR (Pekerjaan Rumah). Guru juga telah menggunakan media dalam

pembelajaran serta mendorong siswa untuk bertanya jika ada materi yang

belum dipahami dan meminta siswa untuk menyimpulkan atau menjelaskan
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kembali materi yang telah dipelajari. Hal ini menyebabkan usaha tersebut

belum memberikan kemajuan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman

konsep matematika siswa.

Berdasarkan hasil observasi penulis tersebut dapat dilihat gejala-gejala

sebagai berikut :

1. Jika guru memberikan soal yang berbeda dari contoh yang diberikan, maka

sebagian besar siswa kesulitan mengerjakannya.

2. Sebagian besar siswa kesulitan memilih cara yang tepat dalam

menyelesaikan soal.

3. Sebagian besar siswa lebih sering menghafal rumus atau cara yang ada di

buku daripada memahami konsep dasarnya.

4. Sebagian besar siswa tidak bisa menjelaskan kembali pelajaran yang telah

dipelajari pada pertemuan sebelumnya.

Berangkat dari masalah di atas, guru perlu merancang suatu

pembelajaran yang bervariasi, melibatkan siswa secara aktif dalam belajar,

serta membiasakan siswa untuk mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya

sehingga siswa lebih memahami konsep yang diajarkan. Salah satu

pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan adalah Realistic Mathematics

Education (RME). RME memberikan kesempatan kepada siswa untuk

menemukan kembali dan mengkonstruksi konsep-konsep matematika

berdasarkan pada masalah realistik yang diberikan oleh guru.

Situasi realistik dalam masalah memungkinkan siswa untuk dapat

menggunakan cara-cara informal untuk menyelesaikan masalah. Cara-cara
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informal untuk menyelesaikan masalah. Cara-cara informal siswa yang

merupakan produksi siswa memegang peranan penting dalam penemuan

kembali dan pengkontruksian konsep. Karena siswa membangun sendiri

pengetahuannya, maka siswa tidak akan mudah lupa. Selain itu, suasana

dalam proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena

menggunakan realitas kehidupan.

Dalam hal ini, siswa dituntut untuk aktif dalam pencarian dan

pengembangan pengetahuannya sendiri. Agar siswa dapat belajar secara aktif,

maka peneliti mengadopsi metode pembelajaran kooperatif, sehingga siswa

dapat bekerja sama secara efektif dan berbagi pengalaman dengan siswa

lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah

ayat 2:

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah

amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maaidah (5) ayat 2)

Melalui interaksi kelas, keterkaitan skema anak akan menjadi lebih

kuat sehingga pengertian siswa tentang konsep yang mereka konstruksi
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sendiri menjadi kuat.3 Numbered Heads Together (NHT) merupakan salah

satu model pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk saling

bekerja sama satu sama lain. NHT atau penomoran berpikir bersama

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan ide-idenya kepada

seluruh temannya dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian eksperimen dengan judul: “Pengaruh Penerapan

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dengan

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT)

terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa SMP Negeri 35

Pekanbaru”.

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. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu konsep atau prosedur yang

digunakan dalam membahas suatu bahasan pembelajaran untuk mencapai

tujuan pembelajaran.4

2. Realistic Mathematics Education (RME) atau pendidikan matematika

realistik adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang tidak

sekedar menunjukkan adanya suatu koneksi matematika dengan dunia

3 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/

4Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung: PT Alfabeta, 2003, hlm.
60.
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nyata (real-world) tetapi lebih mengacu pada fokus dalam menempatkan

penekanan penggunaan suatu situasi yang bisa dibayangkan (imaginable)

oleh siswa.5

3. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6

orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah

dalam belajar.6

4. Numbered Heads Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama

adalah jenis pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan

kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan

jawaban yang paling tepat.7

5. Pemahaman konsep merupakan merupakan kompetensi yang ditunjukkan

siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur

(algoritma) secara luwes, akurat, efisien dan tepat.8

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Strategi yang diterapkan dalam pembelajaran belum dapat

mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.

5Ariyadi Wijaya, Pendidikan Matematika Realistik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.
20.

6Isjoni, Cooperatif Learning Efektifitas Pembelajaran Kelompok, Bandung: Alfabeta,
2010, hlm.15.

7Anita Lie, Cooperative Learning, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 59.
8Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, Jakarta:

Depdiknas, 2006, hlm. 59.
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b. Tingkat pemahaman konsep matematika siswa masih rendah.

c. Rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis jika dibandingkan

dengan luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada pada penelitian ini,

maka masalah dibatasi pada pemahaman konsep matematika siswa SMP

Negeri 35 Pekanbaru. Hal ini dikarenakan pemahaman konsep matematika

siswa di sekolah tersebut masih rendah dan masalah pemahaman konsep

merupakan dasar dalam pembelajaran matematika karena kemampuan

siswa dalam memahami suatu konsep sangat menentukan dalam proses

menyelesaikan persoalan matematika. Dengan demikian, penulis hanya

membatasi masalah pada pemahaman konsep matematika siswa.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini

adalah apakah terdapat pengaruh terhadap pemahaman konsep matematika

siswa yang belajar menggunakan pendekatan RME dengan pembelajaran

kooperatif tipe NHT dan siswa yang belajar dengan pembelajaran

konvensional di SMP Negeri 35 Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terhadap



8

pemahaman konsep matematika siswa yang belajar menggunakan

pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT dan siswa

yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional di SMP Negeri 35

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini

dilaksanakan adalah:

a. Bagi guru, dapat dijadikan alternatif dalam menerapkan metode

pembelajaran sehingga dapat menjadi sumbangan nyata bagi

peningkatan profesional 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. Bagi peneliti, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman

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. Bagi siswa, menambah pengalaman belajar yang bervariasi sehingga

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada pelajaran

matematika.


