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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam keseluruhan proses pendidikan di madrasah, kegiatan belajar

merupakan kegiatan yang paling pokok, ini berarti bahwa berhasil tidaknya

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Sebaliknya, pendidikan

adalah proses interaksi. Interaksi ini terjadi antara guru dengan siswa yang

bertujuan meningkatkan perkembangan mental sehingga menjadi mandiri dan

utuh.

Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujaadalah (58) ayat 11

yang berbunyi:














Artinya:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
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Dimana Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menuntun ilmu

pendidikan di manapun, kapanpun, dan siapa saja tanpa melihat usia,

kedudukan dan sebagainya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan satuan

tindakan yang memungkinkan terjadinya belajar dan perkembangan. Dalam

rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya matematika. Pemerintah

melakukan berbagai upaya berupa penataran atau pelatihan guru matematika

agar para guru matematika dapat menguasai materi ajar dan memiliki

kemampuan yang memadai untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan

baik, karena keberhasilan siswa belajar matematika sangat tergantung pada

proses pembelajaran matematika itu sendiri. Selain itu, guru dituntut agar dapat

menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berarti untuk siswa karena

efektivitas proses pembelajaran matematika tidak terlepas dari kemampuan dan

keterampilan guru matematika sebagai subjek yang mengelola proses

pembelajaran.

Siswa atau anak  didik adalah salah satu komponen manusiawi yang

menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar.1 Sebab relevan

dengan uraian di atas bahwa siswa atau anak didiklah yang menjadi pokok

persoalan dan sebagai tumpuan perhatian. Dalam proses belajar mengajar siswa

sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin

mencapainya secara optimal. Siswa itu akan menjadi faktor penentu, sehingga

1 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) , h.
111.
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menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk

mencapai tujuan belajarnya.

Menurut Gage, dalam Syaiful Sagala, belajar adalah sebagai suatu proses

di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman.

Sedangkan Henry E. Garret berpendapat bahwa belajar merupakan proses yang

berlangsung dalam jangka waktu yang lama melalui latihan maupun

pengalaman yang membawa kepada perubahan diri dan perubahan cara

mereaksi terhadap satu perangsang tertentu. Kemudian Lester D. Crow dalam

Syaiful Sagala mengemukakan belajar ialah upaya untuk memperoleh

kebiasaan-kebiasaan,  pengetahuan, dan sikap-sikap.2 Belajar dikatakan

berhasil manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah

dipelajari.

Dalam proses belajar mengajar itu sendiri terdapat bermacam-macam

mata pelajaran, salah satunya yaitu pelajaran matematika. Pembelajaran

matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk

menciptakan suasana lingkungan memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan

belajar matematika.3 Pembelajaran matematika harus memberikan peluang

kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika.

Artinya, mulailah pembelajaran matematika dengan masalah-masalah

konstektual atau realistik bagi siswa. Pembelajaran matematika harus dikaitkan

dengan realitas kehidupan, dekat dengan alam pikiran siswa dan relevan

dengan masyarakat agar mempunyai nilai manusiawi. Dengan demikian

2 Syaiful Sagala,Konsep dan Makna Pembealjaran (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 13.
3 Suhermi, Sehatta Saragih, Strategi Pembelajaran Matematika (Pekanbaru : Cendikia

insani, 2006) , h. 18.
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pembelajaran matematika sesuai dengan ciri-ciri matematika itu sendiri yang

adanya alur penalaran yang logis dan memiliki pola pikir deduktif dan

konsisten.

Al-Quran pun telah memberikan sebuah motivasi untuk mempelajari

matematika, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus (10) ayat 5 yang

berbunyi:











Artinya:

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu,

supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak

menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-

tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”

Dari surat Yunus (10) ayat 5 tampaklah bahwa Allah SWT memberikan

dorongan untuk mempelajari ilmu hitung-menghitung yaitu matematika.

Matematika sebagai ilmu dasar mengalami perkembangan yang pesat, hal

ini terbukti dengan semakin banyaknya kegiatan matematika yang

berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Abdurrahman mengutip pendapat

Cockroft yaitu sebagai berikut :
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“Pentingnya para siswa dan siswi mempelajari matematika karena (1)
selalu digunakan dalam segala segi kehidupan, (2) semua bidang studi
memerlukan keterampilan matematika yang sesuai, (3) merupakan sarana
komunikasi yang kuat singkat dan jelas, (4) dapat digunakan untuk
menyampaikan informasi dalam berabagai cara, (5) meningkatkan
berfikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan, dan (6) memberikan
kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang.”4

Matematika hakikatnya adalah ilmu yang abstrak. Konsep-konsep

matematika dibangun secara aksiomatis-deduktif yang hanya ada dalam alam

ide manusia.5 Karena abstrak inilah mungkin tidak semua siswa menyukai

matematika. Walaupun demikian, matematika merupakan ilmu universal yang

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peranan penting

dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan

pesat dibidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi

dengan perkembangan ilmu matematika. Untuk menguasai dan menciptakan

teknologi dimasadepan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak

dini. Oleh sebab itu, matematika perlu diberikan kepada semua siswa dimulai

dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Tujuan diberikannya pelajaran matematika di jenjang pendidikan agar

siswa mempunyai kemampuan sebagai berikut:

4Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar,  (Jakarta: Rineka
Cipta, 2009), h. 253.

5 Mulyoto, Strategi Pembelajaran di Era Kurikulum 2013, (Jakarta: Prestasi Pustaka:
2013), h. 164.
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1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat,
efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.

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, meyelesaikan model dan menafsirkan
solusi yang diperoleh.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, table, 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. 6

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu faktor yang sangat menentukan

adalah proses pembelajaran matematika itu sendiri.

Berdasarkan tujuan mata pelajaran matematika tersebut, terlihat jelas

bahwa matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan pemahaman

konsep dalam memecahkan permasalahan. Pemahaman konsep matematika

merupakan salah satu tujuan yang mendasar dalam proses pembelajaran dan

salah satu tujuan dari materi yang disampaikan oleh guru. 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 pada pemahaman  konsep

suatu pokok bahasan tertentu. Kemampuan siswa yang rendah dalam aspek

pemahaman konsep merupakan hal penting yang harus ditindak lanjuti.

Siswa yang yang telah memahami konsep dengan baik dalam proses

belajar mengajar dimungkinkan memiliki prestasi belajar yang tinggi karena

6 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 12.
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lebih mudah mengikuti pembelajaran sedangkan siswa yang pasif cenderung

lebih sulit mengikuti pembelajaran. Pada kenyataannya, tidak sedikit ditemui

siswa berprestasi tinggi namun memiliki kemampuan pemahaman konsep yang

rendah. Hal ini dikarenakan banyak siswa yang mencapai keberhasilan

akademis tetapi hanya sedikit menunjukkan kemampuan pemahamannya dalam

proses belajar mengajar. Padahal dalam konsep penilaian hasil belajar

matematika terbagi ke dalam tiga aspek, sebagaimana Abdurrahman mengutip

dari Lerner yang menyatakan “kurikulum bidang studi matematika hendaknya

mencakup tiga elemen yaitu: pemahaman konsep, kemampuan penalaran, dan

kemampuan pemecahan masalah”.7 Selain itu juga, Kemampuan siswa juga

mempunyai pengaruh pada pemahaman konsep matematika siswa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi

matematika di salah satu Madrasah Tsanawiyah, ditemui gejala-gejala atau

fenomena pada pelajaran matematika. Gejala-gejala yang ditemui sebagai

berikut :

1. Jika guru menanyakan kembali mengenai konsep materi pelajaran

matematika sebelumnya siswa sering tidak dapat menjawab.

2. Jika guru memberikan soal yang berbeda dengan contoh, siswa bingung dan

ragu untuk mengerjakan soal tersebut.

3. Siswa lebih sering menghafal rumus atau cara yang ada di buku daripada

memahami konsep dasarnya

7 Mulyono Abdurrahman, Op.Cit. h. 253.
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4. Sebagian besar siswa masih kesulitan dalam mengaplikasikan konsep ke

dalam representasi matematis.

5. Siswa tidak mampu mengerjakan soal berbeda dengan contoh soal,

walaupun konsep yang digunakan sama.

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dikemukakan diatas, persoalannya

adalah bagaimana menanamkan konsep matematika sebaik-baiknya kepada

siswa. Suatu inovasi dalam pembelajaran sangat diperlukan, hal ini menitik

beratkan pada aktivitas belajar siswa, membantu siswa jika ada kesulitan atau

membimbingnya untuk memperoleh suatu kesimpulan yang benar. Strategi

pembelajaran dipilih dengan harapan dapat berguna bagi usaha-usaha

perbaikan dalam proses pembelajaran matematika.

Salah satu yang akan dilakukan untuk mengatasi rendahnya pemahaman

konsep matematika siswa adalah melalui penerapan metode Talking Stick.

Metode Talking Stick merupakan salah satu inovasi pembelajaran
atau suatu upaya baru dalam proses belajar untuk tercapainya tujuan
pembelajaran. Metode ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran
yang bersifat pemahaman dan hafalan. Metode Talking Stick ini menjadi
alat bagi orang-orang yang memiliki perbedaan untuk mencapai tingkat
saling memahami melalui proses saling menghormati, kemudian
memungkinkan untuk memecahkan perbedaan dan masalah secara
sinergis.8

Dasar teori metode Talking Stick yaitu sebuah tongkat digilirkan dari

siswa satu kesiswa yang lainnya. Selama ada satu orang memegang tongkat,

maka hanya orang tersebut yang boleh bicara, sampai orang lain merasa telah

mengerti sepenuhnya. Orang lain tidak boleh  berpendapat, berdebat,

8 Agus Suprijono, Cooperative Learning ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2009),  h. 108.
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menyetujui maupun tidak menyetujui. Yang boleh dilakukan hanyalah

berusaha untuk memahami kemudian mengutarakan pemahaman tersebut.

Setelah merasa dimengerti, kewajibannya adalah menyerahkan tongkat kepada

orang selanjutnya dan berusaha untuk membuat merasa dimengerti juga begitu

seterusnya. Dengan cara ini, semua pihak yang terlibat mengambil tanggung

jawab untuk berbicara dan mendengarkan. Oleh karena itu penulis berasumsi

bahwa penggunaan metode pembelajaran Talking Stick dapat berpengaruh

terhadap pemahaman konsep matematika siswa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk

melakukan  penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Metode

Pembelajaran Talking Stick terhadap Pemahaman Konsep Matematika

Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Islamic Centre Al-

Hidayah Kampar".

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memilih judul penelitian, maka

penulis perlu menegaskan  beberapa istilah yang digunakan dalam judul

penelitian yaitu:

1. Metode pembelajaran Talking Stick adalah metode menggunakan tongkat

dan mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat.

2. Pemahaman konsep matematika adalah kompetensi yang ditunjukkan siswa

dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara

luwes, akurat, efisien dan tepat.9

9BNSP, Model Penilaian Kelas (Jakarta : Depdiknas, 2006), h. 59.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi  Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Pemahaman konsep matematika siswa masih tergolong rendah, hal ini

terlihat dari hasil belajar yang diperoleh oleh siswa belum mencapai

kriteria ketuntasan minimal belajar.

b. Masih ada siswa yang tidak mengerti dan memahami materi pelajaran

yang diajarkan oleh guru.

c. Metode Pembelajaran Talking Stick belum pernah diterapkan oleh guru.

2. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya apa yang akan dibahas dalam penelitian ini,

maka penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas. Titik fokus

penelitian ini membahas tentang Pengaruh Penerapan Metode Talking Stick

terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Madrasah Tsanawiyah

pada materi Bangun Ruang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh

pemahaman konsep matematika siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar yang belajar menggunakan

metode pembelajaran Talking Stick dengan siswa yang belajar

menggunakan metode konvesional?”
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang

masalah, maka penelitian ini bertujuan: “Untuk mengetahui pengaruh

pemahaman konsep matematika siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar  yang belajar menggunakan

metode pembelajaran Talking Stick dengan siswa yang belajar

menggunakan metode konvensional”.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi guru, sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran Pendidikan

Matematika untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa.

b. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan masukan dalam menentukan strategi

belajar yang efektif untuk meningkatkan mutu sekolah yang lebih baik.

c. Bagi penulis, sebagai sumbangan pengetahuan bagi dunia pendidikan dan

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi.

d. Bagi siswa, untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa

Madrasah Tsanawiyah dan juga memberikan pengalaman baru bagi siswa

berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas.


