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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat

pesat tiap waktu. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka

dituntut untuk menghasilkan manusia-manusia berkualitas baik. Sehingga,

manusia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dengan baik.

Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan

bagi peranannya di masa yang akan datang.1 Hal ini merupakan tugas utama

seorang guru dalam mendidik dan membentuk siswa-siswa yang berkualitas di

masa yang akan datang.

Matematika merupakan salah satu ilmu yang memiliki peranan yang

sangat penting dalam menjalani perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena pada dasarnya matematika merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan

sesuai dengan yang dikatakan oleh Djumanta, matematika merupakan ibu dari

segala ilmu pengetahuan, sehingga memegang peranan  penting dalam dunia

pendidikan.2

1 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 4.
2 Djumanta, Wahyudin dan  Susanti, Dwi, Belajar Matematika Aktif dan Menyenangkan,

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Indonesia, 2008, h. 23.
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Matematika dapat dipelajari dalam jenjang pendidikan, mulai dari tingkat

Dasar, tingkat menengah, tingkat atas, dan tingkat perguruan tinggi. Melalui

jenjang pendidikan itu dapat dipelajari matematika secara terkonsep.

Seiring berjalannya proses pembelajaran matematika dalam jenjang

pendidikan terdapat kesulitan terhadap siswa dalam memahami konsep

matematika. Salah satu masalah yang terjadi dalam pemahaman konsep

matematika dalam proses pembelajaran matematika terhadap siswa karena  kurang

tepatnya penggunaan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran

matematika.

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran sangat menentukan

keberhasilan siswa dalam memahami konsep matematika, karena penggunaan

metode dalam proses pembelajaran akan memberikan gambaran awal

keberhasilan siswa dalam memahami konsep matematika. Pemahaman konsep

matematika siswa akan berhasil dengan baik apabila metode yang digunakan

sesuai dengan materi yang diajarkan.

Dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Kuok

Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar kelas VIII, peneliti melihat

siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika yang diajarkan

oleh guru. Kesulitan tersebut dapat dilihat ketika guru memberikan soal tentang

pemahaman konsep matematika dan kebanyakan siswa tidak dapat

menyelesaikannya.

Berbagai cara sudah dilakukan oleh guru untuk mencari solusi dalam

menyelesaikan masalah pemahaman konsep matematika siswa yang menurun,

1
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namun sejauh ini guru belum menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan

masalah pemahaman konsep matematika siswa tersebut. Berbagai macam metode

sudah digunakan oleh guru, namun belum memberikan hasil yang diinginkan

tentang pemahaman konsep matematika siswa.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki suatu tekad

untuk melakukan penelitian yang menyangkut tentang pemahaman konsep

matematika. Berdasarkan tinjauan peneliti ke sebuah sekolah yang bernama

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Kuok Kecamatan Bangkinang Barat

Kabupaten Kampar, maka ada suatu permasalahan tentang pemahaman konsep

matematika yang telah dilihat oleh peneliti, diantaranya:

1. Siswa tidak dapat menyelesaikan soal-soal tentang pemahaman konsep

matematika yang diberikan oleh guru.

2. Siswa tidak mengerti tentang konsep matematika ketika ditanyakan oleh

guru tentang soal-soal pemahaman konsep matematika pada pertemuan

berikutnya.

3. Umumnya siswa tidak memperhatikan guru dalam menerangkan materi

matematika karena siswa sudah tidak memahami konsep matematika

dengan baik dari awal.

Berdasarkan permasalahan tentang konsep matematika yang sedang terjadi

di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Kuok Kecamatan Bangkinang

Barat Kabupaten Kampar, maka peneliti menawarkan beberapa solusi terhadap

permasalahan tersebut sebagai berikut:
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a. Guru harus memilih metode yang tepat dengan konsep matematika yang

diajarkan.

b. Dalam proses pembelajaran guru harus menyediakan media yang cocok

yang dapat membantu dalam guru menjelaskan konsep matematika.

Peningkatan pemahaman konsep matematika merupakan hal yang penting

dalam proses pembelajaran. Guru harus berusaha untuk memberikan pemahaman

konsep dengan baik kepada siswa. Apabila pemahaman konsep matematika siswa

tidak mengalami peningkatan, maka siswa tidak akan mendapatkan hasil evaluasi

matematika yang baik dan memuaskan.

Dalam kajian matematika pada umumnya tidak menitik beratkan siswa

untuk menjadi takut akan matematika, namun bagaimana siswa mampu

menguasai matematika dengan baik, serta siswa senang untuk  mempelajari

matematika tanpa adanya paksaan, baik  dari  pihak keluarga, maupun dari pihak

lainnya.

Terkadang seorang guru di dalam memberikan pengetahuan matematika

kepada siswa tidak menemukan cara yang efektif yang akan mampu membuat

siswa lebih menyukai dan memahami matematika dengan baik. Keberhasilan

belajar ditentukan oleh proses pembelajaran yang dilakukan siswa dan guru

melalui model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam aktivitas

belajar.3

Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran matematika yang pada dasarnya

guru sebagai fasilitator dan motivator harus mampu menciptakan suatu kondisi

3 Djamarah, dkk, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Asdi Mahastya, 2002, h. 141.
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pembelajaran yang dinamis, sehingga siswa sebagai subjek dalam belajar mampu

untuk mengembangkan potensinya tanpa adanya hambatan dari cara guru

mengajar yang kurang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Kuok kelas VIII, yaitu Dra. Nuraina,

maka penulis dapat menganalisa bahwa usaha yang sudah dilakukan oleh guru

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa belum memberikan hasil yang

baik. Guru mengalami kesulitan dalam meningkatkan pemahaman konsep

matematika siswa dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan di atas salah satu model pembelajaran yang

tepat untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa adalah dengan

penerapan model pembelajaran matematika realistik dengan pendekatan

empiristik. Pembelajaran Matematika Realistik yang dimaksudkan dalam hal ini

adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan

pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah realistik

digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika atau

pengetahuan matematika formal.

Pembelajaran matematika realistik merupakan teori belajar mengajar

dalam pendidikan matematika.  Teori pembelajaran matematika realistik pertama

kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut

Freudenthal. Teori ini mengacu pada pendapat Freudenthal yang mengatakan

bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita dan matematika merupakan

aktivitas manusia.  Ini berarti matematika harus dekat dengan anak dan relevan
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dengan kehidupan nyata sehari-hari. Matematika sebagai aktivitas manusia berarti

manusia harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep

matematika dengan bimbingan orang dewasa (Gravemeijer, 1994).4

Pembelajaran Matematika Realistik dapat digunakan karena model

pembelajaran ini memiliki suatu pendekatan pembelajaran yang mengarahkan

siswa pada pembelajaran secara bermakna, sesuai dengan kemampuan berpikir

siswa, serta berkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Keterkaitan dengan

kehidupan sehari-hari ini akan mengarahkan siswa pada pengertian bahwa

matematika bukan hanya ilmu simbolik belaka, tetapi dapat dimanfaatkan dalam

kehidupan sehari-hari untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia

dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya.

Menurut Van de Henvel-Panhuizen (2000), bila anak belajar matematika

terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari, maka anak akan cepat lupa dan tidak

dapat mengaplikasikan matematika. Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran

matematika di kelas ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep

matematika dengan pengalaman anak sehari-hari. Selain itu, perlu menerapkan

kembali konsep matematika yang telah dimiliki anak pada kehidupan sehari-hari

atau pada bidang lain sangat penting dilakukan.5

Menurut Hadi, Pendekatan pembelajaran matematika realistik  mempunyai

konsepsi tentang siswa sebagai berikut:

1. Siswa memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide
matematika yang mempengaruhi belajarnya selanjutnya,

4 http://irwan-abdullah.blogspot.com/2010/11/pembelajaran-matematika-realistik.html.
21-02-2013. pukul 20.00.

5 http://zilawarih.blogspot.com/2009/06/pembelajaran-matematika-dengan_07.html. 21-
02-2013. Pukul 20.15.
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2. Siswa memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan
itu untuk dirinya sendiri,

3. Pembentukan pengetahuan merupakan proses perubahan yang meliputi
penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, penyusunan kembali,
dan penolakan,

4. Pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa untuk dirinya berasal dari
seperangkat ragam pengalaman,

5. Setiap siswa tanpa memandang ras, budaya, dan jenis kelamin mampu
memahami dan mengerjakan matematika.6

Empiristik adalah cara pandang bahwa ilmu pengetahuan diturunkan dari

pengalaman yang kita alami selama hidup kita. Ada dua aspek utama teori

empiris, yaitu:

1. Perbedaan antara yang mengetahui (subjek) dan yang diketahui (objek).

2. Pengujian kebenaran dari fakta atau obyek didasarkan pada pengalaman

manusia. Pernyataan tentang ada atau tidak adanya sesuatu harus

memenuhi persyaratan pengujian publik.

Pendekatan empiristik adalah suatu pendekatan dimana konsep-konsep

matematika tidak diajarkan dan siswa diharapkan dapat menemukan sendiri

melalui matematisasi horizontal, pendekatan strukturalistik adalah suatu

pendekatan yang menggunakan sistem formal, misalnya dalam pengajaran

penjumlahan secara panjang perlu didahului dengan nilai tempat, sehingga suatu

konsep dicapai melalui matematisasi vertikal.7

Berdasarkan uraian yang tertera pada halaman sebelumnya terlihat jelas

bahwa penerapa model pembelajaran matematika realistik dengan pendekatan

empiristik memiliki keunggulan, seperti siswa mampu menyelesaikan

permasalahan matematika yang berkaitan dengan pengalaman kehidupan. Dengan

6 http://www.docstoc.com/docs/16922480/Realistik-mathematic-Education.11-02-2012
7http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2010/08/pembelajaran-matematika-realistik

rme.html. 15-10-2012. 16.30.
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demikian, “Penerapan Model Pembelajaran Matematika Realistik dengan

Pendekatan Empiristik ini diharapkan dapat Meningkatkan Pemahaman Konsep

Matematika Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah Kuok Kecamatan

Bangkinang Barat Kabupaten Kampar”.

B. Defenisi Istilah

1. Penerapan adalah  pemasangan, pengenaan, perihal, mempraktekkan.8

2. Pembelajaran Matematika Realistik adalah proses belajar dengan

memanfaatkan realitas dan lingkungan yang dipahami siswa untuk

memperlancar proses pembelajaran matematika, sehingga tujuan

pembelajaran dapat dicapai lebih baik.9

3. Pendekatan Emperistik adalah suatu pendekatan dimana konsep-konsep

matematika tidak diajarkan dan diharapkan siswa dapat menemukan

melalui matematisasi horizontal.10

4. Pemahaman Konsep adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa

mampu memahami arti dari konsep, situasi, serta fakta yang

diketahuinya.11

C. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan

yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut “ Bagaimanakah

peningkatan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII SMP

8 Anwar, Desy, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Karya Abditama, 2001, h.
516.

9 Repository.upi.edu/operator/upload/0808125_chapter2.pdf. 17-02-2013. Pukul 19.05.

10 Repository.upi.edu/kampus-daerah/fultext/upload/s_pwk_10088772_chapter2.pdf. 17-
02-2013. Pukul 19.20.

11 Id. Shvoong.com/social-sciences/education/2264151-definisi-pemahaman-konsep-
dalam-pembelajaran/. 17-02-2013. Pukul 19.35.
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Muhammadiyah Kuok  Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dengan

menggunakan model pembelajaran matematika realistik dengan pendekatan

emperistik?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mendiskripsikan peningkatan pemahaman konsep

matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah Kuok Kecamatan

Bangkinang Barat Kabupaten Kampar pada pembahasan Sistem

Persamaan Linear Dua Variabel.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Sekolah, sebagai bahan bagi sekolah untuk dijadikan pedoman

dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan siswa dalam belajar

matematika.

b. Bagi Guru, dapat dijadikan bahan tambahan pengetahuan di dalam

mengajar, sehingga ketika metode ini diterapkan oleh guru, maka akan

menghasilkan pemahaman konsep matematika yang baik terhadap

siswa.

c. Bagi Kepala Sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka untuk

perbaikan cara menggunakan metode yang cocok dengan materi yang

akan diajarkan dan meningkatkan kualitas pendidikan terutama

terhadap sekolah tersebut.
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d. Bagi Peneliti, dapat dijadikan pijakan awal bagi peneliti di dalam

aplikasi yang sesungguhnya pada masa yang akan dating, yaitu di

dalam mengajar matematika kepada siswa dengan baik.


