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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pauline V. Young dalam Scientific Social Survey and Research mengemukakan

tujuan penelitian kependidikan seperti yang dikutip oleh Hartono, yaitu Menemukan fakta-

fakta atau bukti-bukti baru dalam lapangan pendidikan dan menguji fakta-fakta lama,

menganalisa urutan-urutannya antar hubungan dan penjelasan sebab akibat yang muncul

dalam kerangka teoritis yang ada dalam referensi kependidikan, mengembangkan alat-alat,

konsep-konsep, dan teori-teori ilmiah yang baru dalam bidang pendidikan yang dapat

memudahkan validitas dan realibilitas studi tentang tingkah laku manusia1.

Sebgaimana tujuan penelitian kependidikan yang diungkapkan oleh Young,

pengembangan konsep-konsep, pemahaman konsep merupakan salah satu tujuan penting

dalam pembelajaran matematika. Pemahaman konsep memberikan pengertian bahwa materi-

materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sekedar hafalan, namun lebih dari itu

dengan pemahaman konsep siswa dapat memecahkan masalah yang ditemukan pada materi

pelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, setiap siswa haruslah memiliki kemampuan

pemahaman konsep sebagai dasar untuk menguasai pengembangan matematika itu sendiri ,

Hiebert dan Levefre dalam Van de Walle bahwa pemahaman konsep adalah pengetahuan

yang berisi banyak hubungan atau jaringan ide2.

Pemahaman konsep merupakan pengetahuan yang berii lebih banyak hubungan atau

jaringan ide, oleh karen itu, pembelajaran kooperatif lebih dianjurkan oleh para ahli dalam

proses pembelajaran. Slavin dalam Wina Sanjaya mengemukakan dua alasan terkait hal ini,

1 Hartono. 2011. Metodologi Penelitian. Zanafa Publishing: Pekanbaru, h. 13
2Van De Walle John A. 2007. Matematika Sekolah Dasar dan Menengah.Erlangga: Jakarta,  h.29



pertama, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan kemampuan

hubungan sikap sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta

dapat meningkatkan harga diri. Kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan

kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan

pengetahuan dengan keterampilan. Dari dua alasan tersebut, maka pembelajaran kooperatif

merupakan bentuk pembelajaran yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran yang selama

ini masih dianggap kurang memenuhi tujuan pendidikan3. Sesuai dengan tujuan kurikulum

yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

dijelaskan bahwa pembelajaran matematika yang dilaksanakan di sekolah bertujuan agar

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

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, membuat 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. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk

memperjelas keadaan atau masalah.

3Wina Sanjaya. 2008. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Kencana
Prenada Media  Group. Jakarta, h. 242



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 masalah4.

Dalam tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dijelaskan bahwa salah

satu tujuan pembelajaran matematika yang ditekankan adalah untuk menguasai konsep. Saat

ini matematika oleh sebagian besar siswa dianggap sulit untuk dipahami dan dikuasai. Hal ini

disebabkan konsep matematika mempunyai tingkat generalisasi dan keabstrakan yang tinggi,

sehingga penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran matematika menjadi rendah.

Pada umumnya, pola pembelajaran matematika di sekolah selalu diawali dengan

penjelasan materi oleh guru, pemberian contoh soal, menyelesaikan latihan kemudian

diakhiri dengan pemberian tugas. Pola tersebut mengakibatkan kemampuan matematika

dalam pembelajaran matematika yang meliputi pemahaman, kemampuan koneksi, pelajaran,

pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi belum berkembang secara optimal. Hal ini

dapat diamati dari banyaknya siswa yang hanya hafal rumus dalam perhitungan sederhana.

Pola tersebut juga kurang memperhatikan aspek pengalaman siswa sehingga pelajaran

matematika akan selalu sulit, namun siswa harus tetap mempelajarinya.

Untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa, tidak terlepas dari faktor kemampuan

guru dalam merancang pembelajaran dan faktor kemampuan siswa itu sendiri dalam

menerima pelajaran. Pemahaman konsep dapat ditingkatkan dengan kegiatan belajar yang

mengandung unsur menggali informasi dan bertanya agar terjadi interaksi antara siswa

dengan siswa maupun siswa dengan guru. Beraktivitas dan menemukan, mengumpulkan data

dan menganalisis serta membuat kesimpulan sendiri lalu menginterpretasikan gagasan

4Risnawati. 2008. Strategi Pembelajaran Matematika. Suska Press. Pekanbaru, h. 12



matematika. Dalam konteks merancang sistem belajar, konsep belajar ditafsirkan berbeda.

Belajar dalam konteks  merancang sistem belajar harus dilakukan dengan sengaja,

direncanakan sebelumnya dengan struktur tertentu5.

Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi matematika di SMAN 3

Pekanbaru, bapak Mahmud Rambe, S.Pd, kurangnya kemampuan pemahaman konsep

matematika siswa, tampak dari gejala-gejala sebagai berikut.

1. Kurangnya kemampuan siswa menerangkan pencapaian pembelajaran yang baru

diterimanya melalui bahasa verbal.

2. Siswa kurang mampu mengaplikasikan konsep dasar matematika jika diputar kedalam

bentuk yang lain.

3. Siswa kurang mampu membedakan konsep matematika berdasarkan terpenuhi atau

tidaknya syarat  atau sifat dari suatu konsep.

4. Sering terjadi kesalahan konsep dan prinsip dalam menyelesaikan permasalahan

matematika.

5. Siswa hanya memiliki kemampuan bagus dalam penyelesaian soal yang sesuai dengan

contoh yang diberikan oleh guu

Sebenarnya guru-guru di SMA Negeri 3 Pekanbaru telah melakukan beberapa usaha

untuk mengatasi permasalahan ini, seperti menggiatkan sistem pembelajaran kooperatif, dan

membiasakan siswa untuk mampu berbicara dengan stimulus nilai keaktifan, hanya saja

permasalahan ini belum bisa teratasi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti akan

melakukan penelitian yang diberi judul “Pengaruh Penerapan Hands-On Activity Dengan

5Oemar Hamalik. 2010. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan sistem. Bumi Aksara .
Jakarta ,h. 154



Pembelajaran Kooperatif Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas X

SMAN 3 Pekanbaru”.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, perlu kiranya

ditegaskan istilah-istilah yang digunakan didalam judul ini yaitu:

1. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan menggunakan sistem

pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai

latar belakang kemampuan akademis, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (

heterogen).6

2. Hands on Activity adalah suatu model yang dirancang untuk melibatkan siswa dalam

menggali informasi dan bertanya, beraktifitas dan menemukan, mengumpulkan data dan

menganalisis serta membuat kesimpulan sendiri7

3. Pemahaman konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek-objek,

kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut

yang sama8

C. Permasalahan

1. Batasan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini,

maka penulis memberi batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan

memfokuskan permasalahan ini pada pengaruh Hands-on Activity dalam pembelajaran

6Wina Sanjaya. Op.Cit, h. 194
7Amin, M. 2007. Apa itu Hands-on Activity. [Online]. Tersedia: http:// lubisgrafura. wordpress.

com/2007/09/08/apa-itu-hands-onactivity/
8Van De Walle John A. Op.Cit, h.29



kooperatif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas X SMAN 3

Pekanbaru”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah dikemukakan di atas,

masalah yang dapat diidentifikasi adalah.

a. Siswa masih belum memiliki komunikasi verbal yang baik dalam menunjukkan

pencapaian pembelajarannya, kemampuan verbal merupakan salah satu indikator

pemahaman konsep

b. Kurang mampunya siswa dalam mengembangkan kreativitas

c. Siswa masih lemah dalam kemampuan pembeda dan pengolahan konsep matematika

yang memiliki sifat atau syarat

d. Proses pembelajaran masih bersifat searah dan miskin ide-ide kreatif sebagai bentuk

terintegrasinya konsep  matematika dengan kemampuan pemahaman konsep siswa.

e. Siswa cenderung hanya mengikuti contoh dalam pengerjaan soal, tapi cenderung tidak

mampu mengaplikasikan konsep matematika ketika menghadapi bentuk persoalan

yang baru. Hal ini menunjukkan siswa masih belum mampu mengembangkan konsep

matematika

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun

merumuskan masalah ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Apakah terdapat pengaruh Hands-on Activity dalam pembelajaran kooperatif

terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas X SMAN 3 Pekanbaru?



D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh Hands on Activity dalam pembelajaran

kooperatif terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas X SMAN 3 Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi siswa

Siswa diharapkan dapat termotivasi untuk lebih semangat menggali informasi

sendiri dalam proses pembelajaran matematika dengan menggunakan cara belajar Hands

on Activity untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa.

2. Bagi Guru

Memberikan variasi teknik mengajar dan alternatif pendekatan pembelajaran yang

dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan pemahaman

konsep matematika siswa.

3. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan baru bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya

dalam penyusunan atau pengembangan teori pendidikan.




