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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek yang sangat penting

dalam pembelajaran, karena dengan memahami konsep, siswa dapat

mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi pelajaran. Salah satu

pelajaran yang sangat membutuhkan pemahaman konsep siswa dalam proses

pembelajarannya adalah matematika. Pemahaman konsep matematika

merupakan salah satu tujuan yang mendasar dalam proses pembelajaran dan

salah satu tujuan dari materi yang disampaikan oleh guru.

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 : 1

“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 berbagai cara, (5)
meningkatkan berfikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan,
dan (6) memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah
yang menantang.”

Menyadari pentingnya pembelajaran matematika maka penanganan

terhadap pembelajaran matematika itu sendiri perlu mendapat perhatian yang

1 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar,  Jakarta:
Rineka Cipta, 2003, h. 253
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sungguh-sungguh untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep

matematika agar tujuan dari pembelajaran matematika itu tercapai.

Mata pelajaran matematika itu sendiri memiliki tujuan agar siswa

memiliki kemampuan sebagaimana yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu:2

1. Memiliki konsep matematika, menjelaskan kaitan antara konsep
dan mengaplikasikan algoritma secara luas, akurat, efesien dan
tepat dalam memecahkan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dan membuat generasilisasi, 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 memilki perasaan ingin tahu, memiliki perhatian
dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika yang dikemukakan

tersebut, jelaslah bahwa pembelajaran matematika bertujuan agar siswa

memiliki kemampuan memahami konsep matematika. Untuk dapat

memahami suatu pokok bahasan dalam matematika, siswa harus mampu

menguasai konsep-konsep untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Pemahaman siswa dalam mempelajari matematika ini tidak terpisah-pisah,

antara satu konsep dengan konsep lain saling terkait, pemahaman siswa pada

topik tertentu akan menuntut pemahaman siswa pada topik sebelumnya.

2Masmur Muslich, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2007, h. 12
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Siswa yang telah memahami konsep dengan baik dalam proses

belajar mengajar dimungkinkan memiliki prestasi belajar yang tinggi karena

lebih mudah mengikuti pembelajaran, sedangkan siswa yang kurang

memahami konsep lebih sulit mengikuti pembelajaran. Pada kenyataannya,

tidak sedikit dijumpai 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.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemahaman konsep itu perlu

ditanamkan kepada siswa sejak dini, yaitu sejak anak tersebut masih duduk di

bangku sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama bahkan sekolah

menengah atas terkait bahwa pemahaman konsep juga sangat diperlukan.

Oleh karena itu, peran guru sangat diperlukan dalam proses pembelajaran

untuk memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada siswa terkait

dengan konsep-konsep dalam pembelajaran matematika, sehingga upaya

untuk menanamkan pemahaman konsep yang baik kepada siswa dapat

terlaksana dengan baik. Tanpa adanya upaya dari guru hal tersebut tidak

dapat terealisasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang guru

bidang studi matematika Bapak Lusi Januar,S.Pd siswa SMAN 1 Kecamatan

Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dan dengan hasil observasi ini,

diperoleh realita bahwa pemahaman konsep matematika siswa masih

tergolong rendah, dengan gejala gejala sebagai berikut :
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1. Jika guru memberikan soal yang sedikit berbeda dengan contoh, siswa

sukar untuk mengerjakan soal tersebut

2. Sebagian besar siswa cenderung menghapal rumus, tanpa memahami

dari mana rumus tersebut didapat.

3. Siswa tidak bisa mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya.

4. Siswa sulit menjelaskan kembali materi pertemuan sebelumnya.

5. Sebagian siswa tidak bisa menafsirkan suatu masalah kebahasa

matematika ketika mengerjakan latihan.

Berdasarkan gejala tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan dari

belajar atau proses pembelajaran matematika belum tercapai dengan baik.

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran dengan

cara menerapkan suatu metode atau model pembelajaran yang tepat dan

dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Salah satu

model pembelajaran yang dimungkinkan dapat mengatasi hal tersebut

adalah pembelajaran kooperatif tipe TAI dengan pendekatan SAVI. Banyak

alasan kenapa pembelajaran kooperatif menjadi perhatian dalam dunia

pendidikan di antaranya menurut slavin ialah untuk meningkatkan prestasi

siswa, mengembangkan hubungan antar kelompok, membantu teman yang

akademiknya lemah, dan meningkatkan rasa harga diri, serta menimbulkan

kesadaran kepada siswa untuk belajar, berfikir, menyelesaikan masalah dan

mengintegrasikan kemampuan mereka dalam kehidupan. 3

3 Rusman, Model-Model Pembelajaran, Jakarta: Rajawali Pers h. 205
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Tujuan yang paling penting dari pembelajaran kooperatif adalah

untuk memberikan para siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan

pemahaman yang mereka butuhkan agar bisa menjadi anggota masyarakat

yang dapat memberi kontribusi.4 Salah satu model pembelajaran kooperatif

adalah model pembelajaran cooperatif tipe Team Asissted Individualization

(TAI), yaitu pembelajaran yang mengutamakan pemberian bantuan secara

individual. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI mengkombinasikan

keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Model

ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual.

Ciri khas pada model ini adalah setiap siswa secara individual belajar

materi yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individu dibawa ke

kelompok-kelompok untuk di diskusikan dan saling di bahas oleh anggota

kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas

keseluruhan jawaban. Sehingga pada pembelajaran ini dapat meningkatkan

hasil belajar serta bisa membantu siswa yang lemah/ siswa yang mengalami

kesulitan dalam pemahaman materi belajar siswa.5

Siswa juga memiliki gaya berfikir dan cara belajar yang berbeda-

beda, walaupun demikian bukan berarti siswa hanya dapat belajar dengan satu

gaya belajar, melainkan hanya sebuah kecenderungan yang ada pada

beberapa siswa, sebagian dapat belajar dengan baik dan melihat orang lain

melakukan. Pola belajar demikian disebut gaya belajar visual, disisi lain

banyak pula siswa yang mengandalkan kemampuan mendengar untuk

4 Robert Slavin, Cooperative Learning, Bandung: Nusa Media, h. 33
5Amin Suyitno, Mengadopsi Model Pembelajaran TAI (Team Assited Individuali-

zation) Dalam Pembelajaran Matematika, Semarang: Seminar Nasional, 2002.
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mengingat dan sedikit siswa yang memiliki cara belajar paling efektif dengan

terlibat langsung dengan kegiatan pembelajaran. Dengan keadaan seperti itu,

maka dibutuhkan sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran.

Salah satu pendekatan yang tepat untuk  mengatasi permasalahan

tersebut adalah pendekatan Somatik Auditori Visual Intelektual (SAVI). Model

pembelajaran kooperatif TAI dengan pendekatan SAVI untuk melihat sejauh

mana pengaruh strategi ini terhadap pemahaman konsep matematika siswa di

SMAN 1 simpang kanan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa perlu untuk perlu

merealisasikan upaya tersebut dalam suatu penelitian dengan judul :

“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team

Asissted Individualization dengan Pendekatan Somatik Auditori Visual

Intelektual terhadap Pemahaman  Konsep Matematika Siswa SMAN 1

Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir”

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian,

ada beberapa istilah yang perlu ditegaskan, yaitu:

1. Pembelajaran Matematika adalah suatu proses yang diselenggarakan

oleh guru untuk membelajarkan siswa guna memperoleh ilmu

pengetahuan dan keterampilan matematika.6

6Junaidi. Pembelajaran Matematika. http://wawan-
junaidi.blogspot.com/2010/06/pembe lajaran- matematika.html(5 november 2013
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2. Pemahaman konsep merupakan tujuan yang paling penting dalam

pembelajaran matematika. Untuk membangun kecakapan dan

kemandirian matematika siswa perlu menguasai konsep secara

mendalam dan mengetahui keterkaitan antar konsep.7

3. Model pembelajaran cooperative learning tipe TAI adalah

pembelajaran kelompok yang di kombinasikan dengan pembelajaran

individu.8 setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa pada suatu

kelas, mengutamakan pemberian bantuan secara individual kepada

siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran dari

teman maupun guru.

4. Pendekatan SAVI merupakan suatu pendekatan pembelajaran dengan

cara menggabungkan gerakan fisik dan aktifitas intelektual dan

penggunaan semua alat indera. Unsur-unsur yang terdapat dalam SAVI

adalah somatic, auditori, visual, intelektual. Keempat unsure ini harus

ada dalam suatu peristiawa pembelajaran, sehingga belajar bias

optimal.9

7Rozi Fitriza, Penilaian Berbasis Kelas (Classroom Assesment) dalam
Pembelajaran Matematika. Pekanbaru. 2009, h. 7

8 Effendi Zakaria Dkk, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematika, Kuala
lumpur: prin-Add Sdn.Bhd,2007,h.22.

9 Dave Meier, The Accelerated Learning Handbook, New York:McGraw-
Hill,2000,h.42
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C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

a. Strategi atau model pembelajaran yang digunakan selama ini kurang

berpariasi sehingga belum meningkatkan pemahaman konsep

matematika siswa.

b. Tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran matematika rendah.

c. Kurangnya pemahaman siswa terhadap operasi aljabar, maupun kasus-

kasus tertentu dalam menyelesaikan soal-soal.

d. Siswa tidak bisa mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk

lainnya.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan di atas, maka

untuk memudahkan penelitian ini penulis perlu membatasi masalah yang

akan diteliti agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, sehingga lebih

memfokuskan pada masalah kajian tentang Perbedaan Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI dengan Pendekatan SAVI dengan

pembelajaran Konvensional terhadap Pemahaman  Konsep Matematika

Siswa SMAN 1 Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah

ada Perbedaan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI

dengan Pendekatan SAVI dengan pembelajaran Konvensional terhadap
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Pemahaman  Konsep Matematika Siswa Kelas X SMAN 1 Kecamatan

Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada Perbedaan

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI dengan Pendekatan

SAVI dengan pembelajaran Konvensional terhadap Pemahaman  Konsep

Matematika Siswa Kelas X SMAN 1 Kecamatan Simpang Kanan

Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi kepala sekolah, sebagai salah satu bahan masukan dalam rangka

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di SMAN 1 Simpang

Kanan Rokan Hilir.

c. Bagi guru, dapat menambah khasanah pembelajaran yang sangat

mungkin dijadikan sebagai salah satu alternative dalam pelaksaan tugas

mengajar guru di sekolah SMAN 1 Simpang Kanan Rokan Hilir.

d. Bagi peneliti,  hasil penelitian ini menjadi bahan rujukan dalam rangka

menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas

sekaligus sebagai sumbangan pada dunia pendidikan dan sebagai salah

satu sarat dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.

e. Bagi siswa, model pembelajaran cooperative learning tipe TAI dengan

pendekatan SAVI berpeluang mendorong siswa bekerja untuk meraih
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hasil belajar yang lebih dari cukup, meransang siswa melakukan

eksplorasi berbagai kemampuan berfikir dan mengkonstruksi

kemampuan pemahaman konsep matematika.


