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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Pemahaman Konsep Matematika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan

tepat, sedangkan konsep berarti suatu rancangan. Dalam matematika, konsep

merupakan suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk

menggolongkan suatu objek atau kejadian. Jadi, pemahaman konsep adalah

pengertian yang benar tentang suatu rancangan atau ide abstrak.1

Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa

dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara

luwes, akurat, efisien, dan tepat.2 Pemahaman konsep merupakan hal yang

paling dasar yang harus dimiliki siswa dalam memahami suatu materi

pelajaran sebelum siswa menguasai penalaran dan komunikasi serta

pemecahan masalah.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun

2006, dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah

agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut:

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan

tepat dalam pemecahan masalah.

1 http://ahli_defenisi.blogspot.com/2011/03/defenisi_pemahaman_konsep.html
2 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo,

2008) h. 14
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b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun atau menjelaskan

gagasan dan pernyataan matematika.

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan

solusi yang diperoleh.

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.3

Pemahaman atau understanding mempunyai beberapa tingkatan dalam

arti yang berbeda. Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu

situasi atau suatu tindakan. Sementara itu suatu konsep adalah suatu kelas atau

kategori stimulasi yang memiliki ciri-ciri umum. Skemp membedakan

pemahaman konsep ke dalam 2 jenis, yaitu:

a. pemahaman instrumental

Pemahaman instrumental adalah pemahaman atas konsep yang saling

terpisah dan hanya hapal rumus perhitungan yang sederhana.

b. Pemahaman relasional

Pemahaman relasional adalah pemahaman yang memuat skema atau

stuktur yang dapat digunakan pada penyelesaian masalah yang lebih luas,

serta pemakaiannya lebih bermakna.

Berdasarkan pernyataan di atas, siswa dikatakan memahami suatu

konsep atau paham terhadap konsep yang diberikan dalam proses belajar

3 Risnawati, 2008, Strategi Pembelajaran Matematika, Suska Press: Pekanbaru, h. 12.
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mengajar jika ia mampu mengemukakan atau menjelaskan suatu konsep yang

diperolehnya berdasarkan kata-kata sendiri, tidak sekedar menghapal. Selain

itu, ia juga dapat menemukan dan menjelaskan kaitan suatu konsep dengan

konsep lainya yang telah diberikan terlebih dahulu.

Pemahaman konsep merupakan kunci pembelajaran. Salah satu tujuan

pengajaran yang penting adalah membantu siswa dalam memahami konsep

matematika itu sendiri. Dalam banyak kasus pemahaman konsep akan

berkembang apabila guru membantu siswa mengeksplorasi topik secara

mendalam dan memberi contoh yang sesuai dengan konsep yang sedang

diajarkan, serta mudah dipahami oleh siswa.

Salah satu aspek penting agar siswa dapat paham dengan konsep yang

sedang diajarkan adalah menggambarkan konsep itu sendiri ke dalam realita

kehidupan yang sering dialami oleh siswa, karena siswa akan merasa tertarik

apabila suatu konsep bersangkutan dengan apa yang dialaminya dan akan

menjadikan suatu ketertarikan untuk memahami, serta memperdalam

pemahaman akan konsep itu sendiri.

Agar pemahaman akan konsep-konsep matematika dapat dipahami

oleh siswa lebih mendasar, maka menurut Lisnawati dalam bukunya yang

dikutip oleh Arif Iskandar mengatakan dapat dilakukan dengan pendekatan,

diantaranya:

a. Dalam pembelajaran siswa menggunakan benda–benda kongkrit dan
membuat abstrak dari konsep–konsepnya.

b. Materi yang diberikan berhubungan atau berkaitan dengan yang sudah
dipelajari.

c. Mengubah suasana abstrak dengan menggunakan simbol.
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d. Matematika adalah ilmu seni kreatif karena itu pembelajarannya sebagai
ilmu seni.4

Membangun pemahaman pada setiap belajar matematika akan

memperluas pengetahuan yang dimiliki. Semakin luas pengetahuan tentang

ide atau gagasan matematika yang dimiliki semakin bermanfaat dalam

menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Dengan pemahaman diharapkan

tumbuh kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan konsep yang telah

dipahami dengan baik dan benar pada setiap menghadapi permasalahan dalam

belajar matematika.

Dalam mata pelajaran matematika seorang pendidik/guru dituntut

untuk memberikan pemahaman tentang konsep matematika kepada peserta

didik/siswa. Hal ini bertujuan agar perserta didik dapat menerima ilmu

matematika dengan tidak adanya unsur takut dalam diri siswa. Seorang

pendidik diharapkan memberikan pemahaman tentang konsep matematika

tidak dengan cara membuat siswa menghapal akan konsep matematika secara

menyeluruh, namun menerapkan suatu pemahaman matematika berdasarkan

kejadian yang dialami siswa itu dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu tujuan pengajaran yang penting adalah membantu siswa

agar dapat memahami konsep utama dalam suatu subjek yang sedang

diajarkan oleh pendidik/guru. Pemahaman konsep akan berkembang apabila

pedidik/guru mampu memberikan pengajaran yang tepat, sehingga siswa

dapat memahami konsep pembelajaran dengan baik.

4 Arif Iskandar, Pengaruh Pendekatan Pemecahan Masalah Terhadap Pemahaman
Konsep, Kemampuan Komunikasi Pemecahan Masalah  Mahasiswa Untuk Mahasiswa PGMI UIN
SUSKA Riau, (Padang, UNP), h. 12
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Departemen Pendidikan Nasional dalam model penilaian kelas pada

satuan SMP menyebutkan indikator – indikator yang menunjukkan

pemahaman konsep, antara lain:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep
b. Mengaplikasikan objek–objek menurut sifat–sifat tertentu (sesuai dengan

konsepnya)
c. Memberi contoh dan mencontohkan dari konsep
d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk reprentasi  matematika
e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep
f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau aperasi tertentu
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.5

2. Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)

a. Pengertian Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)

Pembelajaran Matematika Realistik merupakan salah satu

pendekatan dalam pembelajaran matematika. Menurut Hadi, Realistic

Mathematic Education (RME) yang dalam makna Indonesia berarti

Pendidikan Matematika Realistik (PMR) dikembangkan berdasarkan

pemikiran Hans Freudenthal yang berpendapat matematika merupakan

aktivitas insani (human activities) dan harus dikaitkan dengan realitas.

Teori RME pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda

pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal (Suharta, 2005). Teori ini

telah diadaptasi dan digunakan di banyak negara di dunia, seperti

Inggris, Jerman, Denmark, Spanyol, Portugal, Afrika Selatan, Brazil,

Amerika Serikat, Jepang, dan Malaysia (De Lange dalam Sriyanto,

2006).

5 BNSP, Model Penilaian Kelas, (Jakarta: Depdiknas, 2006), h. 59
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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 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 (orang yang paham matematika).

Upaya ini dilakukan melalui penjelajahan berbagai situasi dan

persoalan-persoalan “realistik”. Realistik dalam hal ini dimaksudkan

tidak mengacu pada realitas tetapi pada sesuatu yang dapat

dibayangkan oleh siswa (Suharta, 2005).

Freudenthal (dalam Hadi, 2003), menyatakan bahwa RME

menggabung pandangan tentang apa itu matematika, bagaimana siswa

belajar matematika, dan bagaimana matematika harus diajarkan.

b. Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)

Menurut Treffers dan Van den Heuvel-Panhuizen dalam

Suharta (2005), karakteristik RME adalah menggunakan konteks

“dunia nyata”, model-model, produksi dan konstruksi siswa, interaktif

dan keterkaitan (intertwinment) dan dijelaskan sebagai berikut : \

a) Menggunakan konteks “dunia nyata”

Dalam PMR, pembelajaran diawali dengan masalah

kontekstual (inti) dari konsep yang sesuai dari situasi nyata yang

dinyatakan oleh De Lange sebagai matematisasi konseptual.
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Melalui abstraksi dan formalisasi siswa akan mengembangkan

konsep yang lebih lengkap. Kemudian siswa dapat

mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke bidang baru dari

dunia nyata (applied mathematization). Oleh karena itu, untuk

menjembatani konsep-konsep matematika dengan pengalaman

anak sehari-hari perlu diperhatikan matematisasi pengalaman

sehari-hari (mathematization of everyday experience) dan

penerapan matematika dalam sehari-hari.

b) Menggunakan model-model (matematisasi)

Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model

matematik yang dikembangkan oleh siswa sendiri (self developed

models). Peran self developed models merupakan jembatan bagi

siswa dari situasi real ke situasi abstrak atau dari matematika

informal ke matematika formal. Artinya siswa membuat model

sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pertama adalah model

situasi yang dekat dengan dunia nyata siswa. Generalisasi dan

formalisasi model-model tersebut akan berubah menjadi model-of

masalah tersebut. Melalui penalaran matematik model-of akan

bergeser menjadi model-for masalah sejenis. Pada akhirnya, akan

menjadi model matematika formal.

c) Menggunakan produksi dan konstruksi

Streefland (dalam Suharta, 2003: 4), menekankan bahwa

dengan pembuatan “produksi bebas” siswa terdorong untuk
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melakukan refleksi pada bagian yang mereka anggap penting dalam

proses belajar. Strategi-strategi informal siswa yang berupa

prosedur pemecahan masalah kontekstual merupakan sumber

inspirasi dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu

untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika formal.

d) Menggunakan interaktif

Interaksi antara siswa dengan guru merupakan hal yang

mendasar  dalam PMR. Secara eksplisit bentuk-bentuk interaksi

yang berupa negosiasi, penjelasan, pembenaran, setuju, tidak

setuju, pertanyaan atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk

formal dari bentuk-bentuk informal siswa.

e) Menggunakan keterkaitan (intertwinment)

Dalam PMR pengintegrasian unit-unit matematika adalah

esensial. Jika dalam pembelajaran kita mengabaikan keterkaitan

dengan bidang yang lain, maka akan berpengaruh pada pemecahan

masalah. Dalam mengaplikasikan matematika, biasanya diperlukan

pengetahuan yang lebih kompleks, dan tidak hanya aritmetika,

aljabar, atau geometri, tetapi juga bidang lain.

c. Prinsip Utama Dalam Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)

Ada tiga prinsip utama dalam RME menurut Gravemeijer,

yaitu : a. guided reinvention through progressive mathematizing, b.
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didactical phenamenology, c. self-developed models. Ketiga prinsip

tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut6:

a. Guided reinvention throug progressive mathematizing

Prinsip yang pertama adalah penemuan kembali secara

terbimbing melalui matematisasi secara progressif. Prinsip  ini

menghendaki bahwa dalam RME siswa harus diberi kesempatan

untuk mengalami proses yang sama dengan proses penemuan

konsep matematika. Maksud dari proses yang sama tersebut adalah

siswa diberi kesempatan merasakan situasi dan jenis masalah nyata

(contextual problem) yang mempunyai berbagai kemungkinan

solusi. Dilanjutkan dengan matematisasi prosedur pemecahan

masalah yang sama, serta perancangan kegiatan pembelajaran yang

sedemikian rupa, sehingga siswa menemukan sendiri konsep-

konsep matematika.

b. Didactical phenamenology

Prinsip yang kedua adalah fenomena yang bersifat

mendidik. Pinsip ini terkait dengan suatu gagasan fenomena

pembelajaran, yang menghendaki bahwa di dalam menentukan

suatu masalah kontekstual untuk digunakan  dalam pembelajaran

dengan pendekatan RME, didasarkan atas dua alasan, yaitu: (1)

untuk mengungkapkan berbagai macam aplikasi suatu topik yang

harus diantisipasi dalam  pembelajaran (2) untuk dipertimbangkan

6 Fera,pengembangan LKS berbahasa inggris dengan pendekatan PMR pada sub pokok
bahasan trapesium dan jajar genjang,skripsi (jurusan matematika fakultas MIPA UNESA, 2010).
H. 13
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pantas tidaknya masalah kontekstual itu digunakan sebagai poin-

poin untuk suatu proses pematematikaan progresif.

c. Self developed models

Prinsip yang ketiga adalah mengembangkan model sendiri.

Menurut prinsip ini, modelmodel yang dibangun berfungsi sebagai

jembatan antara pengetahuan informal dengan matematika formal.

Dalam menyelasaikan masalah kontekstual, siswa diberi kebebasan

untuk membangun sendiri model matematika terkait dengan

masalah kontekstual yang dipecahkan. Sebagai konsekuensi dari

kebebasan itu, sangat  dimungkinkan muncul berbagai model yang

dibangun siswa. Model-model tersebut diharapkan akan berubah

dan mengarah kepada bentuk matematika formal

d. Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)

Tabel II.1
Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

 Guru memberikan siswa
masalah kontekstual

 Guru merespon secara positif
jawaban siswa. Siswa diberi
kesempatan untuk memikirkan
strategi siswa yang paling
efektif.

 Guru mengarahkan siswa pada
beberapa masalah kontekstual
dan selanjutnya mengerjakan
masalah dengan menggunakan
pengalaman mereka.

 Guru mendekati siswa sambil

 Siswa secara mandiri atau
kelompok kecil mengerjakan
masalah dengan strategi-
strategi informal.

 Siswa memikirkan strategi
yang paling efektif.

 Siswa secara sendiri-sendiri
atau secara berkelompok
menyelesaikan masalah
tersebut.

 Beberapa siswa mengerjakan
di papan tulis, melalui
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memberikan bantuan
seperlunya.

 Guru mengenalkan istilah
konsep.

 Guru memberikan tugas di
rumah, yaitu mengerjakan soal
atau membuat masalah cerita
serta jawabannya sesuai
dengan matematika formal.

diskusi kelas, jawaban siswa
dikonfrontasikan.

 Siswa merumuskan bentuk
matematika formal.

 Siswa mengerjakan tugas
rumah dan menyerahkannya
kepada guru.

3. Hubungan model pembelajaran matematika realistik dengan

pendekatan empiristik terhadap pemahaman konsep matematika

Dalam proses pembelajaran seorang guru selalu menginginkan

suatu pembelajaran yang dapat menghasilkan siswa-siswa yang memiliki

kualitas yang baik, dengan kata lain seorang guru sangat berharap di dalam

proses pembelajaran adanya interaksi yang positif dari siswa terhadap

konsep yang diajarkan oleh guru, sehingga menghasilkan siswa-siswa

yang memiliki pemahaman konsep yang baik. Dengan demikian, guru

dituntut untuk dapat memilih suatu metode, model, atau pendekatan yang

cocok digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan

metode tersebut diharapkan pemahaman konsep siswa menjadi lebih

meningkat.

Model Pembelajaran Matematika Realistik merupakan proses

belajar dengan memanfaatkan realitas dan lingkungan yang dipahami

siswa untuk memperlancar proses pembelajaran matematika, sehingga

tujuan pembelajaran dapat dicapai lebih baik. Pendekatan Empiristik

merupakan suatu pendekatan dimana konsep-konsep matematika tidak

diajarkan dan diharapkan siswa dapat menemukan melalui matematisasi

horizontal.
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Berdasarkan definisi pembelajaran matematika realistik dan

pendekatan empiristik terdapat kesamaan dalam memahami konsep

matematika, yaitu dipahami berdasarkan pengalaman siswa dalam

kehidupan sehari-hari. Pemahaman konsep dengan menggunakan model

pembelajaran matematika realistik dengan pendekatan empiristik

menngarahkan siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan

matematika dengan cara mereka sendiri.

Seiring dengan adanya persamaan antara model pembelajaran

realistik dengan pendekatan emperistik yang memiliki kesamaan, yaitu

sama-sama mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalah berdasarkan

kejadian yang dialami oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, maka akan

terdapat kecocokan antara model pembelajaran realistik dengan

pendekatan emperistik.

Dengan permasalahan matematika yang mengaju kepada fakta

yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dengan menggunakan media

yang sering di lihat, bahkan sering digunakan siswa akan membuat

ketertarikan tersendiri dari siswa terhadap pelajaran matematika, karena

permasalahan yang diberikan memiliki kaitan dengan apa yang mereka

alami dalam kehidupan sehari-hari.

Model pembelajaran matematika realistik dengan pendekatan

empiristik memberikan suatu jalan kepada siswa untuk dapat

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa, karena model

pembelajaran matematika empiristik dengan pendekatan empiristik

mengarahkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang

dikaitkan kejadian-kejadian dalam kehidupan siswa.
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Keterkaitan permasalahan matematika dengan kenyataan hidup

siswa akan lebih memudahkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan

matematika tersebut dibimbing oleh guru mata pelajaran. Hal ini akan

berdampak terhadap pemahaman konsep matematika siswa ke arah yang

lebih baik.

B. Indikator Keberhasilan

Adapun yang menjadi indikator keberhasilan yang dicapai   untuk

penelitian pada siswa kelas VIII.3 SMP Muhammadiyah Kuok adalah

ketuntasan siswa dalam mencapai indikator pemahaman konsep secara

individual ≥ 65% sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah dan

secara klasikal ≥ 75% siswa yang tuntas.

Adapun yang menjadi indikator pemahaman konsep yang digunakan

dalam penelitian adalah:

1. Menyatakan ulang sebuah konsep.

2. Mengaplikasikan objek–objek menurut sifat–sifat tertentu (sesuai dengan

konsepnya).

3. Memberi contoh dan mencontohkan dari konsep.

4. Menyajikan pemahaman konsep dalam berbagai bentuk reprentasi

matematika.

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau aperasi tertentu.

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.


