
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu aspek yang  penting untuk menentukan kualitas 

kehidupan seseorang maupun bangsa. Kualitas pendidikan sendiri sangat 

ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam mengelola pembelajaran. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam 

dunia pendidikan karena matematika sebagai bagian dari pendidikan 

akademis dan merupakan ilmu dasar bagi disiplin ilmu yang lain sekaligus 

sebagai sarana bagi siswa agar mampu berfikir logis, kritis dan sistematis. 

Menurut  Jihad (2012) ada tiga aspek penilaian dalam matematika yaitu:  (1) 

pemahaman konsep; (2) penalaran dan komunikasi; (3) pemecahan masalah. 

Proses belajar mengajar ini banyak didominasi aktivitas menghafal. 

Matematika bukanlah pelajaran hafalan, untuk menguasai beberapa konsep 

matematika tidak cukup hanya dengan menghafal rumus dan mengerjakan 

contoh soal saja, namun siswa harus dapat menguasai konsep. Pemahaman 

konsep adalah pokok penting untuk mencapai pembelajaran matematika 

yang bermakna dan siswa dituntut untuk mengetahui kemampuan dasarnya 

terlebih dahulu. 

Menurut Wardhani (2008)  Pemahamaan konsep yaitu menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau alogaritma, 

secara luwes, dan tepat dalam pemecahan masalah. Pemahaman konsep juga 
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bertujuan agar siswa mampu menyelesaikan soal atau permasalahan secara 

benar dengan menyelidiki polanya tanpa menghafal rumus, siswa dapat 

menuliskan model matematika dan menyajikannya dalam representasi 

matematis, serta siswa dapat mengkomunikasikan apa yang diketahuinya 

dengan menguraikan jawabannya secara rinci menggunakan bahasanya 

sendiri.   

Pentingnya pemahaman konsep juga diperkuat dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2006 sebagai landasan 

dalam pengembangan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Salah 

satu isi dari Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) pada tingkat menengah 

pertama mata pelajaran matematika yaitu pemahaman konsep yang 

berisikan: 1) memahami konsep bilangan real, operasi hitung dan sifat-

sifatnya; 2) memahami konsep aljabar; 3) memahami bangun-bangun 

geometri dan unsur-unsurnya; 4) memahami konsep data dalam statistika dan 

dalam pemecahan masalah; 5) memahami ruang sampel dan peluang 

kejadian. 

Hal- hal seperti itu, yang membuat matematika dianggap sebagai mata 

pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Banyak siswa yang masih bergantung 

pada menghafal rumus matematika tanpa mengetahui proses untuk 

mendapatkan rumus tersebut.  Oleh karena itu, banyak siswa yang merasa 

kesulitan dalam menyelesaikan soal dikarenakan kurangnya pemahaman 

konsep yang berakibat banyaknya kesalahan dalam menuliskan masalah ke 

dalam bentuk  model matematika, siswa tidak bisa menguraikan jawaban 
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yang benar menggunakan bahasanya sendiri, dan siswa masih menghafal 

rumus apa yang diberikan guru tanpa tahu konsepnya sehingga kebanyakan 

siswa mengalami kesalahan dalam menjawab soal yang diberikan guru. Hal 

ini mengakibatkan masalah pembelajaran matematika siswa masih dikatakan 

rendah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru matematika 

yang mengampu beberapa kelas yaitu kelas VIII D sampai dengan kelas VIII 

G di SMP N 1 Sokaraja mengenai proses kegiatan belajar mengajar di kelas, 

ditemukan adanya permasalah yang dihadapi oleh siswa kelas VIII antara 

lain :  

1) Sebagian siswa selama proses pembelajaran berlangsung tidak 

memperhatikan guru, hal ini ditunjukan dengan adanya siswa yang masih 

berbicara dengan teman sebangku. 

2) Kesulitan menggambarkan permasalahan nyata kedalam model 

matematika. Hal ini dibuktikan ketika guru meminta siswa untuk 

menuliskan model matematika dari suatu permasalahan, siswa merasa 

bingung untuk menuliskannya. 

3) Kurang berinteraksi dengan guru atau teman hal ini dibuktikan dengan 

kurang berani memberikan pendapat pada saat guru memberikan 

pertanyaan, atau menanggapi jawaban teman lain bahkan takut bertanya 

walaupun sebenarnya belum paham apa yang dipelajari. 

4) Kesulitan memahami permasalahan dalam menyelesaikan soal   

5) Sebagian besar siswa masih menghafal rumus yang diberikan oleh guru, 

jika diminta menjelaskan siswa mengalami kebingungan. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut diduga bahwa sebagian besar siswa 

kelas VIII memiliki kemampuan pemahaman konsep matematika yang relatif 

rendah. Akibat rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa akan berdampak dalam proses pembelajaran sehingga mereka merasa 

sulit dalam memecahkan permasalahan matematika. Selain itu dilihat dari 

rata-rata nilai Ujian Tengah Semester ganjil tahun ajaran 2013/2014 

diperoleh hasil sebagai berikut :  

   Tabel 1.1 Nilai rata-rata UTS kelas VIII 

Kelas Rata-rata nilai UTS 

VIII D 58,45 

VIII E 72,69 

VIII F 74,22 

VIII G 68,28 

 

Berdasarkan nilai rata-rata ujian tengah semester kelas VIII SMP N 1 

Sokaraja, peneliti memilih kelas VIII D untuk diteliti karena memiliki rata-

rata kelas paling rendah yaitu 58,45. Nilai rata-rata tersebut juga masih 

kurang dari 74 sebagai Kriteria Ketuntasan Minimal. Untuk lebih 

memperkuat data tentang rendahnya rata-rata nilai di kelas, peneliti 

melakukan tes kemampuan pemahaman konsep matematika dengan kriteria 

beberapa indikator kemampuan pemahaman konsep pada materi relasi dan 

fungsi. Hal ini dapat dilihat dari tes kemampuan pemahaman konsep yang 

diperoleh dengan nilai rata-rata per indikator sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Nilai rata-rata indikator kemampuan pemahaman konsep 

 matematika kelas VIII D 

 

No Indikator Rata-rata 

1.  Menyatakan ulang sebuah konsep. 2,59 

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu (sesuai dengan konsepnya) 

2,53 

3. Memberi contoh dan bukan contoh dari konsep 2,81 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis 

2,75 

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

cukup dari suatu konsep. 

2,68 

6. Memilih, menggunakan dan memanfaatkan prosedur 

atau operasi tertentu. 

2,67 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah. 

2,67 

Rata-rata indikator kemampuan pemahaman konsep 2,67 

 

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa jumlah keseluruhan rata-

rata kemampuan pemahaman konsep matematika kelas VIII D adalah 2,67 

masih rendah. Selain faktor di atas, faktor lainnya yang dapat berakibat 

pada rendahnya kemampuan pemahaman konsep adalah penggunaan 

metode dalam pembelajaran yang masih didominasi oleh metode 

konvensional dimana peserta didik lebih banyak mendengarkan penjelasan 

guru di depan kelas dan pembelajarn terpusat pada guru sebagai pemberi 

informasi. Hal tersebut mengakibatkan suasana kegiatan pembelajaran 

kurang kondusif dikarenakan siswa masih terlihat ramai jika guru sedang 

memberikan penjelasan dan guru belum mengikutsertakan siswa dalam 

menemukan konsep sehingga para siswa merasa bosan dan kurang tertarik 

pada pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran discovery 

melalui metode demonstrasi diduga dapat meningkatkan kemampuan 
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pemahaman konsep matematika siswa karena siswa diarahkan untuk 

menemukan suatu konsep dari permasalahan yang didemonstrasikan oleh 

guru. Demonstrasi yang dilakukan dengan memperagakan benda nyata 

seperti bangun ruang yang terbuat dari kertas karton, kejadian, dan urutan 

demonstrasi yang sudah diarahkan oleh guru untuk menemukan konsep 

dalam materi bangun ruang. Kegiatan ini bertujuan agar siswa lebih 

tertarik untuk memperhatikan masalah berdasarkan demonstrasi yang 

dilakukan guru karena dalam pendemonstrasian guru terdapat tahapan 

pembelajaran discovery yang menuntun siswa untuk mengetahui konsep, 

sehingga siswa akan menemukan sendiri konsep penemuannya.  

Hal ini bertujuan agar siswa dapat memahami, mengerti masalah 

dalam pembelajaran dan diharapkan siswa dapat menjelaskan uraian 

jawaban dengan benar menggunakan bahasanya sendiri. Pembelajaran 

dicovery menuntun siswa pada penemuannya dengan bimbingan guru yang 

tersusun. Dimana peserta didik dapat menemukan sendiri ide-ide dari 

pengamatan demonstrasi yang tidak lepas dari bimbingan guru karena 

dalam menjalankan demonstrasi dapat membantu siswa menafsirkan 

permasalahan real  yang merangsang siswa untuk berpikir, misalya melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki dari permasalahan 

sehingga mendorong siswa untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. 

Menurut peneliti, siswa akan mudah mengingat, menerjemahkan dan 

menarik kesimpulan dari pengamatan demonstrasi serta mudah untuk 

mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 
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konsepnya dengan apa yang dilihat dan dipelajarinya. Dengan demikian 

menurut peneliti pembelajaran discovery melalui metode demonstrasi 

diduga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini apakah dengan pembelajaran discovery melalui metode 

demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa kelas VIII D SMP N 1 Sokaraja? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

kelas VIII D SMP N 1 Sokaraja dengan pembelajaran discovery melalui 

metode demonstrasi.  

D. Manfaat Hasil Penelitian  

1. Bagi Siswa 

Siswa dapat memperoleh pembelajaran matematika yang lebih 

menarik dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

konsep matematika siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Guru  

Memberikan alternatif bagi guru dalam mengajar pelajaran 

matematika dengan pembelajaran discovery melalui metode demonstrasi 

untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. 
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3. Bagi Sekolah 

Dihasilkan perangkat pembelajaran matematika bagi SMP N 1 

Sokaraja dengan pembelajaran discovery melalui metode demonstrasi 

untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di kelas. 

4. Bagi Peneliti  

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam membekali diri 

sebagai calon guru matematika yang memperoleh pengalaman penelitian 

secara ilmiah agar kelak dapat dijadikan modal sebagai guru dalam 

mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Gladis Permata Mandasari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMP, 2015




