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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyelenggarakan proses pembelajaran matematika yang lebih baik

dan bermutu di sekolah adalah suatu keharusan yang  tidak dapat ditawar lagi.

Sudah bukan zamannya lagi matematika menjadi mata pelajaran yang

menakutkan bagi siswa karena dianggap sebagai mata pelajaran yang susah di

sekolah. Jika selama ini matematika dianggap sebagai ilmu yang abstrak,

penuh dengan teoretis, rumus-rumus dan soal-soal, maka sudah saatnya

diadakan reformasi untuk menjadikan siswa akrab dan familiar dengan

matematika.1 Dalam hal ini, guru mempunyai peran yang sangat penting untuk

membantu siswa akrab dan familiar dengan pelajaran matematika. Karena

sejak awal kehidupan manusia, matematika sudah menjadi alat bantu untuk

mengatasi berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat. Baik itu permasalahan yang masih memiliki hubungan erat

dengan dalam kaitannya dengan ilmu eksak ataupun permasalahan-

permasalahan yang bersifat sosial. Peranan matematika terhadap

perkembangan sains dan teknologi sudah jelas, bahkan bisa dikatakan bahwa

tanpa matematika sains dan teknologi tidak akan dapat berkembang.

Mata pelajaran matematika itu sendiri memiliki tujuan agar siswa

memiliki kemampuan sebagaimana yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu:

1 Risnawati. 2008. Strategi Pembelajaran Matematika. Pekanbaru: Suska Press. H 16
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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. 2

Ketercapaian tujuan pembelajaran matematika tersebut salah satunya

dapat terlihat pada siswa melalui evaluasi hasil belajar matematika. Tiap

sekolah memiliki standar nilai dalam menentukan ketuntasan belajar siswa.

Standar nilai tersebut lazimnya dikenal dengan Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM). Sehingga siswa yang dapat dinyatakan tuntas belajar apabila telah

mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh

kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan.3 Dalam hal ini,

siswa diharapkan memperolah kemampuan sesuai dengan tujuan khusus.

Tujuan khusus ini dapat berupa KKM yang telah ditentukan oleh sekolah.

Untuk mencapai KKM dalam pembelajaran matematika, peserta didik

handaknya memiliki pemahaman konsep terhadap materi pelajaran

2 Depdiknas. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 2006. Jakarta: Badan Standar
Nasional Pendidikan. h. 54

3 Wina Sanjaya. Perencanaan dan Desain sistem Pembelajaran. 2010. Jakarta: Kencana.
h. 13
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matematika. Dengan adanya kemampuan siswa dalam memahami konsep

matematika diharapkan prestasi belajar matematika pun meningkat.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada proses pembelajaran

matematika siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, ada beberapa

gejala yang mengindikasikan bahwa siswa MA Darul Hikmah Pekanbaru

memiliki masalah pada pemahaman konsep matematika, diantaranya:

1. Siswa tidak bisa mengklasifikasikan obyek-obyek menurut sifat-sifat

tertentu yang sesuai dengan konsepnya.

2. Masih ada 20% dari siswa yang tidak menguasai materi prasyarat

(konsep) dalam mempelajari suatu pokok bahasan. Contohnya adalah

ketika diberikan soal diagram dengan data berbentuk persentase, siswa

kesulitan untuk mengubah persen menjadi bilangan bulat karena

kurang menguasai materi konversi bilangan.

3. Siswa belum bisa menyajikan konsep keberbagai bentuk representasi

matematis atau sebaliknya. Contohnya adalah kesulitan siswa

mengkontruksi suatu kalimat matematika kebentuk diagram atau

menjelaskan suatu diagram menggunakan bahasa sendiri.

4. Masih terdapat 30% dari siswa yang nilai matematiknya belum

mencapai KKM yang telah ditetapkan sekolah yaitu 75.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan

siswa dalam memahami matematika, salah satunya adalah faktor guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran. Berbagai metode dan pendekatan dalam

pembelajaran telah banyak dikemukakan oleh para ahli agar siswa mudah
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dalam memahami konsep, terutama konsep-konsep yang terdapat dalam

matematika.

Menurut Made Wena dalam bukunya Strategi Pembelajaran Inovatif

Kontemporer bahwa dengan munculnya berbagai permasalahan di dunia

pendidikan dalam proses pembelajaran, maka beberapa praktisi pendidikan

pun tergerak untuk menciptakan beberapa strategi pembelajaran.4 Salah satu

strategi pembelajaran yang memudahkan proses belajar dan mampu

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa adalah strategi

Pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching). Selain itu, untuk membantu

siswa dalam mencatat materi pelajaran secara baik dan efisien agar mampu

memahami konsep-konsep dapat menggunakan teknik pencatatan peta pikiran.

Karena dalam memahami materi-materi matematika hal terpenting yang harus

setiap siswa lakukan adalah mencatat, tanpa mencatat siswa akan kesulitan

mengerjakan soal matematika. Ini disebabkan pelajaran matematika tidak

cukup hanya dengan membaca dan memperhatikan penjelasan guru, tetapi

juga harus mencatat. Tanpa mencatat dan mengulangi pelajaran, kebanyakan

siswa hanya mampu mengingat sebagian kecil materi yang mereka baca atau

dengar. Sejalan dengan itu, Bobbi dePorter juga menyatakan bahwa alasan

mencatat adalah bahwa mencatat meningkatkan daya ingat.5 Berbeda dengan

teknik mencatat pada umumnya yang menggunakan format outline tradisional

yang mempersulit untuk mendapatkan gambaran dan melihat kaitan-kaitan

4 Made Wena. 2010. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Jakarta: Bumi Aksara.
h. 160

5 Bobbi dePorter & Mike Hernacki. 2009. Quantum Learning: Membiasakan Belajar
Nyaman dan Menyenangkan. Bandung: Kaifa. h. 146
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antara gagasan, teknik pencatatan Peta Pikiran sangat efektif dan akan

membantu kita untuk memahami dan melihat selain itu juga mengaktifkan

kedua belahan otak (dikenal dengan pendekatan keseluruhan otak)6. Hal ini

dikarenakan Teknik Peta Pikiran menggunakan gambar, warna, dan imajinasi

(otak kanan) bersamaan dengan kata, angka, dan logika (otak kiri). Seperti

yang kita ketahui bahwa pembelajaran matematika lebih dominan meng-

gunakan kiri, dengan memanfaatkan teknik mencatat peta pikiran diharapkan

peserta didik memaksimalkan bukan hanya otak kiri saja tetapi juga otak

kanannya dalam proses pembelajaran matematika. Sehingga dengan

penerapan Pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching) dan Teknik Peta

Pikiran, siswa tidak hanya sekedar mengetahui tetapi mampu memahami dan

mengerti materi-materi pembelajaran matematika dengan menguasai konsep-

konsep matematika. Oleh karena itu, Pembelajaran Kuantum (Quantum

Teaching) dengan peta pikiran merupakan sebuah model pembelajaran yang

dapat mendukung proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan

pemahaman terhadap materi serta hasil belajar siswa.

Pada Pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching) dengan Teknik Peta

Pikiran siswa diharapkan memiliki pengalaman belajar sendiri dengan

membuat peta pikiran. Karena pada dasarnya belajar melibatkan segenap

tubuh, pikiran, emosi, dan semua indra yang dimiliki, otak merupakan kunci

sukses seseorang untuk belajar, tanpa pemberdayaan otak mustahil seseorang

6 Ibid h 152
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akan cerdas, pandai dan pintar.7 Sehingga siswa secara pribadi dapat memak-

simalkan kerja otaknya untuk menemukan pokok-pokok pikiran dalam materi

pelajaran metematika. Dengan melibatkan keaktifan siswa dalam proses

pembelajaran akan membuat pembelajaran itu lebih bermakna/berkesan

terutama bagi siswa, sehingga ilmu atau suatu konsep dari materi yang

dipelajari tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh siswa.

Manfaat Pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching) dengan Teknik

Peta Pikiran selain meningkatkan hasil belajar siswa juga dapat membangun

keingintahuan siswa karena sebelum proses pembelajaran dimulai, siswa telah

diberikan tugas terlebih dahulu. Dalam hal ini, guru harus mampu merancang

pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan penelitian sendiri dan

berhasil menyimpulkan konsep. Penggunaan pembelajaran ini dipilih karena

beberapa sebab, yaitu:

1. Sebagian besar siswa yang menerapkan Pembelajaran Kuantum dapat
meraih keberhasilan atau meningkatkan prestasinya.

2. Teknik Peta Pikiran merupakan salah satu usaha meningkatkan daya
ingat.

3. Menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri karena menggunakan
teknik mencatat yang mendukung. 8

Selain beberapa alasan tersebut, peneliti menggunakan Pembelajaran

Kuantum (Quantum Teaching) dengan Teknik Peta Pikiran dikarenakan

kegiatan pembelajaran ini telah dibuktikan pengaruhnya oleh peneliti

sebelumnya serta karena matematika merupakan salah satu mata pelajaran

7 Martinis Yamin. 2012. Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Ciputat : Referensi
(GP Press Group). h. 142

8 Subiyono. Pengaruh Metode Quantum Learning yang Dipadu dengan Mind Map
terhadap Hasil belajar Pendidikan Agama Islam. Jurnal Lentera Pendidikan. Vol 12 No 2
Desember 2009. h. 221
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yang memerlukan kegiatan mencatat dalam proses pembelajaran. Berdasarkan

uraian tersebut, diharapkan adanya perubahan kegiatan pembelajaran dari

mengingat (memorizing) atau menghafal (rote learning) kearah berpikir

(thinking) dan pemahaman (understanding).

Dengan Pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching) diharapkan

mampu membawa siswa ke proses pembelajaran yang menyenangkan tanpa

terbebani lagi dengan isu bahwa matematika adalah pelajaran yang susah di

sekolah, juga dengan menerapkan teknik mencatat peta pikiran, siswa mampu

memahami konsep-konsep matematika dari materi yang dipelajari. Oleh

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul

“Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching)

dengan Teknik Peta Pikiran terhadap Pemahaman Konsep Matematika

Siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.”

B. Definisi Istilah

1. Pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching) adalah penggubahan belajar

yang meriah dengan segala nuansanya, yang menyertakan segala kaitan,

interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar serta

berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas-interaksi yang

mendirikan landasan dalam kerangka untuk belajar.9

9 Made Wena. Loc Cit.
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2. Peta pikiran adalah teknik meringkas bahan yang akan dipelajari dan

memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik

grafik sehingga lebih mudah memahaminya.10

3. Pemahaman konsep matematika adalah kompetensi yang ditunjukkan

siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur

(algoritma) secara luwes, akurat, efisien, dan tepat.11

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep matematika.

b. Kurangnya pemahaman terhadap materi-materi prasayarat.

c. Adanya kesulitan siswa dalam mengerjakan soal tentang

pemahaman konsep matematika.

d. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada identifikasi

masalah, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pemahaman

konsep matematika siswa dengan penerapan Pembelajaran Kuantum

(Quantum Teaching) dengan Teknik Peta Pikiran.

10 Bobbi de Porter. 2010. Quantum Teaching. Bandung: Kaifa. h. 225
11 Fadjar Shadiq. 2009. Kemahiran Matematika. Yogyakarta: Departeman Pendidikan

Nasional. H 13
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dikemukakan sebelumnya, diperoleh

rumusan masalah yaitu apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep

matematika antara siswa kelas eksperimen yang menggunakan

Pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching) dengan Teknik Peta Pikiran

dan siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah, penelitian ini

bertujuan  untuk  mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pemahaman

konsep metematika antara siswa kelas eksperimen yang menggunakan

Pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching) dengan Teknik Peta Pikiran

dan siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada

kepala sekolah untuk terus memperbaiki mutu sekolah, yaitu

dengan meningkatkan hasil belajar siswa melalui kemampuan

siswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan matematika.

b. Bagi guru, penelitian yang akan dilakukan dapat bermanfaat

sebagai bahan masukan bagi guru matematika di Madrasah Aliyah
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Darul Hikmah dalam memilih dan menentukan alternatif

pendekatan pembelajaran selama melaksanakan proses

pembelajaran agar sasaran pencapaian penanaman konsep

matematika benar-benar tepat dan efektif serta 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 permasalahan matematika

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.


