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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah pelajaran yang memegang peranan 

penting di dalam dunia pendidikan dan juga dalam dunia nyata. Matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern 

dalam berbagai disiplin ilmu dan mampu mengembangkan daya pikir 

manusia. Dalam pembelajaran matematika guru sering memberikan konsep-

konsep matematika sesuai dengan jalan pikiran guru itu sendiritanpa 

memperhatikan bahwa jalan pikiran siswa berbeda dengan jalan pikiran 

orang dewasa dalam memahami konsep-konsep matematika. Selain itu, 

anak merupakan individu yang berbeda, perbedaan itu dapat dilihat dari 

minat, kemampuan, bakat, kepribadian, dan pengalaman. Bagi dunia 

pendidikan, matematika memiliki peran penting sebagai bahasa simbolik 

yang memungkinkan terwujudnya secara cermat. Oleh karena itu, 

pembelajaran matematika perlu diajarkan pada setiap jenjang pendidikan 

baik pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. 

Menurut Bloom (1979) kemampuan pemahaman konsep matematis 

adalah untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 

Pemahaman konsep menurut Bloom ini adalah seberapa besar siswa mampu 

menerima menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru 

kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa 
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yang ia baca, yang ia lihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil 

penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan.  

Dalam pemahaman konsep sendiri mempunyai peranan penting karena 

membantu proses mengingat sehingga lebih efisien. Dalam penerapanya 

misal pada saat siswa mengelompokkan objek – objek untuk membentuk 

sebuah konsep maka siswa akan mengingat konsep yang sangat berkaitang 

dengan pemahaman konsep. Salah satu faktor internal yang mendukung 

keberhasilan belajar adalah kecerdasan. Siswa dikatakan berhasil belajar 

ditandai dengan prestasi belajar yang tinggi serta diimbangi dengan karakter 

yang baik.Selama ini, yang namanya kecerdasan senantiasa dikonotasikan 

dengan Kecerdasan Intelektual atau yang lazim dikenal sebagai Intelligence 

Quotient(IQ) saja. Dan seorang siswa yang memiliki konsentrasi yang tinggi  

dianggap memiliki kecerdasan emosional yang tinggi pula. Namun pada saat 

ini, anggapan bahwa kecerdasan manusia hanya bertumpu pada dimensi 

intelektual saja dianggap kurang karena ada beberapa kecerdasan yang harus 

dimiliki selain kecerdasan intelektual. Selain IQ, manusia juga masih 

memiliki dimensi kecerdasan lainnya, diantaranya yaitu : kecerdasan 

linguistik-verbal, matematis-logis, visual-spasial, jasmaniah-kinestetik, 

berirama-musik, interpersonal,  intrapersonal, naturalistik, emosional/ 

Emotional Quotient (EQ), spiritual/ Spiritual Quotient(SQ). 

Zohar dan Marshall(2007) mengemukakan bahwa Spiritual Quotient 

(SQ) merupakan salah satu bentuk kecerdasan yang akan menjadi sasaran 

yang diperlukan untuk memfungsikan Intelligence Quotient(IQ) dan 
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Emosional Quotient (EQ) secara efektif. Siswa yang memiliki IQ dan EQ 

baik tetapi tidak diimbangi dengan SQ yang baik pula maka fungsi IQ dan 

EQ tidak akan efektif.Oleh karena itu, siswa perlu memiliki SQ yang baik 

sehingga IQ dan EQ dapat berfungsi dengan efektif.Jika IQ dan EQ berfungsi 

dengan efektif, maka siswa mampu memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

Sekolah merupakan suatu perangkat untuk menjalankan suatu 

kurikulum dan merupakan tempat dimana proses belajar mengajar 

berlangsung.SMP Negeri 1 Baturaden terlertak di jalan raya Rempoah Barat 

No. 20 Baturaden, Rempoah Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Jumlah 

guru dan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Baturaden adalah 42 Guru, dengan 

jumlah siswa laki-laki 388, siswa perempuan 462 dan 27 kelas siswa kelas 

VII – ssiwa kelas IX. Jumlah siswa kelas VIII adalah 310 siswa yang memuat 

siswa perempuan dan siswa laki-laki.SMP Negeri 1 Baturaden telah 

menggunakan kurikulum K-13. 

Dengan latar belakang macam-macam siswa itulah yang 

memungkinkan adanya perbedaan Spiritual Quotient (SQ), kemampuan 

pemahaman konsep pada masing-masing siswa. Peneliti akan mengdeskriptif 

kemampuan pemahaman konsep matematis yang ditinjau dari Spiritual 

Quotient (SQ). 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa SMP Negeri 1 Baturraden kelas VIII ditinjau dari 

Spiritual Quotient (SQ). 

Deskripsi Kemampuan Pemahaman..., Dyah Ayu Pratiwi, FKIP, UMP, 2017



4 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa SMP Negeri 1 Baturraden kelas VIII 

ditinjau dari Spiritual Quotient (SQ).  

 

D. Manfaat Hasil Penelitan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi masukan bagi 

dunia pendidikan matematika.Beberapa manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini. 

1. Bagi Siswa 

Untuk mengetahui tingkat Spiritual Quotient (SQ) yang mereka 

miliki dan sampai sejauh mana mereka mngetahui tingkat kemampuan 

pemahaman konsep matematis dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi guru 

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa ditinjau dari Spiritual Quotient (SQ) dalam pembelajaran 

matematika. 

3. Bagi sekolah 

Menambah referensi sekolah dan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk melakukan bimbingan yang terkait dengan siswaterutama 

dalam pembelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan mutu 

sekolah. 
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4. Bagi peneliti 

Menambah pengalaman bagi peneliti dalam mengdeskriptif, 

menambah ilmu dalam mengdeskriptif dan lebih paham cara 

mengdeskriptif. 
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