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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan adalah usaha sadar yang sengaja dirancang untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memegang peranan 

penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

mampu berkompetisi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil 

maksimal. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Pengetahuan matematika bagi siswa penting 

karena matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi 

modern.  

Pada pembelajaran matematika sekolah diharapkan siswa dapat          

(1) melakukan kegiatan pemecahan masalah; (2) melakukan komunikasi; (3) 

melakukan penalaran baik secara deduktif maupun induktif; (4) melakukan 

representasi baik secara internal maupun eksternal; (5) melakukan koneksi 

terhadap berbagai konsep maupun koneksi terhadap permasalahan dalam 

kehidupan (NCTM,2000). Dalam melakukan koneksi terhadap berbagai 

konsep maupun koneksi terhadap permasalahan dalam kehidupan 

berhubungan erat dengan kemampuan pemahaman konsep seseorang. 
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Menurut Santrock (2010) pemahaman konsep adalah aspek kunci dari 

pembelajaran. Salah satu tujuan pengajaran yang penting adalah membantu 

siswa memahami konsep utama dalam suatu subjek, bukan sekedar 

mengingat fakta yang terpisah-pisah. Dalam banyak kasus, pemahaman 

konsep akan berkembang apabila guru dapat membantu siswa mengeksplorasi 

topik secara mendalam dan memberi mereka contoh yang tepat dan menarik 

dari suatu konsep, dimana konsep adalah bagian utama dari pikiran. 

Oleh karena itu dalam mempelajari matematika, pemahaman konsep 

sangat penting untuk siswa. Jika siswa telah memahami konsep-konsep 

matematika maka akan memudahkan dalam mempelajari konsep-konsep 

berikutnya yang lebih kompleks dan siswa akan mampu menghubungkan atau 

mengkombinasikan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. 

Kemampuan tersebut sangat berguna dalam memecahkan suatu masalah, 

sehingga pemahaman konsep merupakan satu bagian penting yang harus 

dikuasai oleh siswa terutama pada saat mendalami matematika dan dalam 

kehidupan sehari-hari serta bagi mereka yang akan menerapkannya dalam 

bidang lain.  

Berdasarkan tujuan akhir pembelajaran matematika adalah agar siswa 

terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan 

sehari-hari (Wardhani, 2008). Hal ini sesuai dengan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang dituangkan melalui Permen no. 23 tahun 2006. Adapun SKL 

untuk mata pelajaran matematika salah satunya yaitu memiliki sikap 
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menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 

ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Pembelajaran matematika sangat berperan terhadap pembentukan 

karakter pada diri siswa. Berdasarkan SKL dan pedoman Pengembangan 

Pendidikan dan Karakter Bangsa Kementrian Pendidikan Nasional untuk 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan ada 

banyak karakter yang diharapkan muncul dalam suatu pembelajaran 

matematika, salah satunya adalah karakter rasa ingin tahu. Menurut Prayitno 

dan Widyantini (2010) rasa ingin tahu merupakan sikap atau tindakan yang 

ditunjukkan siswa untuk selalu berupaya mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Dengan 

demikian rasa ingin tahu akan menunjang pemikiran siswa untuk berupaya 

mencari sebanyak mungkin informasi tentang materi pembelajaran yang 

sedang dipelajari dan menemukan konsep dari apa yang telah ia pelajari, 

sehingga tujuan akhir pembelajaran matematika dapat tercapai. 

Kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan aspek kognitif 

dan rasa ingin tahu merupakan aspek afektif yang ada dalam pembelajaran 

matematika. Menurut Kartono (2007) dalam membangunkan aspek kognitif 

dan afektif dari perkembangan intelektual dan rasa ingin tahu dapat 

menumbuhkan dorongan yang kuat untuk mencari ilmu pengetahuan dan 

pengalaman baru yang terdapat pada anak usia 12-14 tahun dimana 

merupakan usia awal anak memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
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Sehubungan dengan hal tersebut bahwa pemahaman konsep yang merupakan 

bagian dari intelektual seseorang merupakan keterampilan yang tergantung 

dari rasa ingin tahu siswa untuk memperoleh pemahaman dalam materi 

matematika. Rasa ingin tahu dari setiap siswa pastilah berbeda, khususnya 

siswa kelas VII SMP Negeri 4 Kutasari.  

SMP Negeri 4 Kutasari merupakan salah satu sekolah menengah 

pertama negeri yang terletak di Desa Cendana Kec. Kutasari Kab. 

Purbalingga dan merupakan sekolah yang masih menerapkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam kegiatan pembelajaran sehari-

harinya. SMP Negeri 4 Kutasari memiliki 162 siswa kelas VII yang terbagi 

dalam 5 kelas yaitu kelas VII A–VII E. Dalam memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran SMP Negeri 4 Kutasari memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai salah satunya ruang perpustakaan yang mempunyai banyak buku 

koleksi pelajaran yang dapat menunjang pembelajaran matematika, dan 

tersedianya wifi yang dapat digunakan siswa dalam mencari informasi di 

internet sebagai sumber lain dalam mencari tahu berbagai materi matematika. 

Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka siswa dapat dengan 

mudah mempelajari pelajaran matematika salah satunya, rasa ingin tahu yang 

muncul dari diri siswa karena adanya upaya siswa untuk belajar matematika 

sehingga siswa dapat dengan mudah memahami konsep matematika.  

Informasi mengenai kemampuan pemahaman konsep matematis dan 

rasa ingin tahu siswa khususnya dalam pembelajaran matematika sangat 

berguna. Dengan mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis dan 
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rasa ingin tahu siswa, guru dan sekolah dapat mengevaluasi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan sehingga pembelajaran yang selanjutnya akan lebih 

baik. Dengan demikian, akan dilakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis dan Rasa Ingin Tahu Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 4 Kutasari”.  

 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu luas 

jangkauannya, maka penelitian ini terbatas pada analisis kemampuan 

pemahaman konsep matematis dan rasa ingin tahu siswa kelas VII SMP 

Negeri 4 Kutasari. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII 

SMP Negeri 4 Kutasari? 

2. Bagaimana gambaran pencapaian rasa ingin tahu siswa kelas VII SMP 

Negeri 4 Kutasari? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII 

SMP Negeri 4 Kutasari. 

2. Mengetahui gambaran pencapaian rasa ingin tahu siswa kelas VII SMP 

Negeri 4 Kutasari. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa  

Siswa dapat mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis dan 

rasa ingin tahu yang dimiliki dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi guru  

Dapat dijadikan alat evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, sehingga kekurangan-kekurangan dalam mengajar dapat 

diperbaiki untuk pelajaran yang akan datang. 

3. Bagi sekolah 

Sebagai bahan masukan dan memberikan informasi untuk melakukan 

bimbingan yang terkait dengan siswa terutama dalam pembelajaran 

matematika sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Bagi peneliti  

Sebagai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan analisis terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematis dan rasa ingin tahu siswa. 
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