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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman konsep merupakan bagian yang paling penting dalam

pembelajaran matematika. karena dengan penguasaan konsep akan

memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. Pada setiap

pembelajaran diusahakan lebih ditekankan pada penguasaan konsep agar

siswa memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar

yang lain seperti penalaran, komunikasi, koneksi dan pemecahan masalah.

Pemahaman siswa terhadap konsep matematika merupakan salah satu

tujuan pembelajaran matematika yang harus dicapai.1 Dalam mempelajari

matematika peserta didik harus memahami konsep matematiksa terlebih

dahulu agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan

pembelajaran tersebut di dunia nyata. Konsep-konsep dalam matematika

terorganisasikan secara sistematis, logis, dan hirarkis dari yang paling

sederhana ke yang paling kompleks. Pemahaman terhadap konsep-konsep

matematika merupakan dasar untuk belajar matematika secara bermakna.

Matematika seringkali dipandang sebagai bahan atau alat yang akurat

untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, sosial, fisika, kimia, biologi

dan teknik. Peran inilah yang membuat matematika disebut sebagai Queen of

science (Ratunya Ilmu).2 Matematika yang diajarkan di sekolah merupakan

ilmu dasar yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.

1 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Suska Pres, Pekanbaru, 2008, h. 12
2 Ismail dkk, Kapita Selektika Pembelajaran Matematika, Universitas Terbuka, Jakarta,

1998, h.185
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Melihat besarnya peranan matematika, maka pembelajaran matematika harus

benar-benar efektif agar tujuan dari pembelajaran matematika dapat tercapai.

Mempelajari matematika pada prinsipnya tidak cukup sekedar

menghafal suatu konsep melalui buku pelajaran. Matematika merupakan

disiplin ilmu yang mempunyai karakteristik tertentu bila dibandingkan

dengan disiplin ilmu yang lain.

Mata pelajaran matematika mempunyai tujuan agar peserta didik

memiliki kemampuan sebagaimana yang tercantum dalam Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu : 3

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep
dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luas, akurat,
efisisen dan tepat dalam penyelesaian 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, menyelesaikan model matematika 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 pembelajaran yang telah dikemukakan diatas,

bahwa matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan dalam

memahami konsep matematika. Berkaitan dengan pentingnya pemahaman

konsep ini maka peneliti mewawancarai salah seorang guru matematika SMP

Negeri 4 Kampar yang bernama Syafrida, S.Pd. Berdasarkan hasil wawancara

3 Risnawati, Loc.Cit
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dalam proses belajar mengajar, guru sudah menerapkan beberapa metode

belajar seperti: ceramah, tanya jawab dan latihan. Penggunaan metode

tersebut, belum dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran

matematika. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala permasalahan sebagai

berikut :

1. Jika guru menanyakan kembali mengenai konsep materi pembelajaran

matematika sebelumnya siswa tidak dapat menjawabnya.

2. Jika guru memberi soal yang sedikit berbeda dari contoh soal yang

dijelaskan, banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikannya.

3. Siswa kurang mampu menghubungkan konsep materi sebelumnya

dengan konsep materi yang dipelajari

4. Jika diberikan tugas-tugas, siswa lambat mengerjakannya.

Dari uraian diatas, maka diharapkan adanya cara-cara pembelajaran

yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kampar. Salah satu penyebab

tidak tercapainya hasil evaluasi dalam pembelajaran matematika seperti yang

terlihat pada gejala-gejala tersebut adalah karena sebagian siswa mengaku

sering mengalami kesulitan dalam memahami matematika. Menurut mereka,

matematika adalah pelajaran yang sulit dan hanya dapat dipelajari oleh siswa-

siswa yang pintar saja.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah di atas, maka peneliti mencoba

menerapkan suatu teknik  pembelajaran yang diharapkan dapat

menumbuhkan minat dan perhatian siswa, yaitu teknik Nominal Group. Guru
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adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada

anak didik di sekolah.4 Artinya keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran yang diperoleh tidak terlepas dari peranan guru, maka dalam

pembelajaran guru harus menguasai strategi dan teknik pembelajaran

sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis

tertarik untuk mencoba mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh

Penerapan Teknik Nominal Group Terhadap Pemahaman Konsep

Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Kampar “.

B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul peneliti, maka perlu

adanya penegasan istilah :

1. Teknik Nominal Group adalah pertemuan kelompok yang berstruktur,

dimana individu bekerjasama dengan individu yang lain, tetapi dalam

jangka waktu tertentu tidak mengadakan interaksi verbal yang satu

dengan yang lain.5

2. Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa dalam menerjemahkan,

menafsirkan dan menyimpulkan suatu konsep atau kemampuan

menangkap makna arti suatu konsep.6

4 Pupuh Fathurrahman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui
Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami, Refika Aditarna Bandung, 2007, h. 43

5Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan Parsipatori, Rineka Cipta,Jakarta, 200, h. 42
6Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Kencana, Jakarta, 2008,

h. 126



5

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat

mengidentifikasikan masalahnya sebagai berikut:

a. Pemahaman konsep siswa terhadap pembelajaran matematika

rendah.

b. Sebagian besar siswa hanya menghafal contoh yang diberikan

sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan soal dengan baik.

c. Sebagian besar siswa hanya menghafal rumus, sehingga mengalami

kesulitan saat menyelesaikan soal.

d. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang meningkatkan

pemahaman konsep siswa.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah

terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa yang

belajar menggunakan teknik Nominal Group dan siswa yang belajar

menggunakan model pembelajaran konvensional?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya,

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
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mengetahui perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang

belajar menggunakan teknik Nominal Group dan siswa yang belajar

menggunakan model pembelajaran konvensional.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Bagi Siswa

Teknik Nominal Group ini dapat menjadi sarana belajar yang efektif

dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika

siswa.

b. Bagi Guru

Teknik Nominal Group ini dapat menjadi alternatif  strategi

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa di sekolah.

c. Bagi Penulis

Laporan ini dapat menambah wawasan dan keterampilan penulis

dalam menggunakan Teknik Nominal Group untuk meningkatkan

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.

d. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan untuk dijadikan penelitian

yang relevan.


