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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, baik aspek terapannya 

maupun aspek penalarannya, mempunyai peranan penting dalam upaya 

penguasaan ilmu dan teknologi. Matematika juga dapat digunakan untuk bekal 

terjun dan bersosialisasi dalam masyarakat. Misalnya orang yang telah 

mempelajari matematika diharapkan bisa menyerap informasi secara lebih 

rasional dan berpikir secara logis dalam menghadapi situasi dalam masyarakat. 

Oleh karena itu matematika perlu diajarkan pada semua jenjang pendidikan, 

mulai dari SD sampai perguruan tinggi. 

Matematika sendiri merupakan ilmu tentang pola dan urutan (Walle, 

2008). Matematika juga mencakup tiga elemen menurut Lerner (dalam 

Rahman, 2003) diantaranya 1) Konsep, 2) Keterampilan, dan 3) Pemecahan 

Masalah. Pieget (Walle, 2008) menyatakan bahwa konsep matematika berisi 

hubungan-hubungan logis yang terdapat kontruksi didalamnya dan yang ada 

didalam pikiran sebagai sebagian dari jaringan ide. Dalam pembelajaran 

matematika siswa dituntut agar dapat menguasai konsep dengan baik, karena 

setiap konsep dari materi matematika saling memiliki keterkaitan yang erat.  

Matematika memiliki struktur keterkaitan yang kuat dan jelas antara 

konsep-konsepnya. Keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika dapat 

dilihat dari penguasaan siswa tarhadap pemahaman konsep, pemecahan 
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masalah, dan komunikasi. Sesuai dengan salah satu tujuan pembelajaran 

matematika dalam permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang standar isi yaitu 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

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

dalam pemecahan masalah. Pemahaman konsep merupakan salah satu 

indikator penting dikuasai siswa untuk mempelajari matematika, selanjutnya 

yaitu pemecahan masalah dan komunikasi. 

Dalam pembelajaran matematika, peserta didik harus memahami 

konsep terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan dan 

mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari hari. Pemahaman konsep 

merupakan awal untuk memahami keberlanjutan akan materi yang dipelajari, 

pemahaman konsep juga merupakan dasar landasan yang penting untuk 

berpikir supaya dapat menyelesaikan permasalahan didalam kehidupan nyata. 

Sebelum siswa menguasai konsep dasar, setiap siswa sudah 

mempunyai konsep awal (prakonsep) yaitu melalui pengalaman dan 

pembelajaran yang sudah didapat sebelumnya. Konsep awal ini sangat penting 

untuk ditanamkan pada materi geometri. Menurut teori Van Hielle seseorang 

akan melalui lima tahap perkembangan berpikir dalam belajar geometri yaitu 

tahap 0 (visualisasi), tahap 1 (analisis), tahap 2 (desuksi informal), tahap 3 

(deduksi), tahap 4 (rigor) (dalam Purwoko, 2006). Tiap tingkatan 

perkembangan menggambarkan proses pemikiran yang diterapkan dalam 

konteks geometri. Tingkatan-tingkatan tersebut menjelaskan tentang 

bagaimana berpikir dan jenis-jenis ide geometri yang dipikirkan. Selain tahap 
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perkembangan berpikir geometri, konsep pada geometri juga harus 

diperhatikan. Konsep-konsep geometri menjadi sangat penting dipahami oleh 

siswa, namun pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih banyak 

siswa yang belum memahami konsep-konsep geometri. 

Hubungan antar konsep yang berkaitan adalah salah satu 

permasalahan terhadap pemahaman siswa pada sebuah materi, berdasarkan 

hasil wawancara kepada guru matematika kelas IX SMP Negeri 1 Pandanarum, 

menyatakan bahwa pada materi yang memiliki dua konsep atau lebih, siswa 

cenderung kurang memahami hubungan antar konsep, salah satunya pada 

materi kesebangunan dan kekongruenan. Hal ini berdampak terhadap hasil 

pembelajaran, sehingga diperlukan evaluasi dalam bentuk analisis/deskripsi 

mengenai pemahaman konsep matematis pada materi kesebangunan dan 

kekongruenan. Penelitian mengenai analisis kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa telah dilakukan sebelumnya oleh Triyanto (2012) yang 

menyatakan bahwa pemahaman konsep matematika siswa SMP di Kabupaten 

Klaten masih sangat rendah. 

Memperhatikan uraian masalah di atas, siswa cenderung belum 

menguasai konsep kesebangunan dan kekongruenan dengan baik. oleh karena 

itu dipandang perlu diadakan penelitian untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa SMP Negeri 1 Pandanarum pada materi 

kesebangunan dan kekongruenan. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi 

bahan referensi bagi pengajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di 

sekolah. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : “Bagaimana Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Pandanarum pada Materi Kesebangunan dan 

Kekongruenan Tahun Ajaran 2015/2016?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

untuk menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas IX 

SMP Negeri 1 Pandanarum pada materi kesebangunan dan kekongruenan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya: 

1. Bagi siswa 

Agar siswa memperoleh pemahaman dari hasil pembelajaran sebelumnya 

2. Bagi Guru 

Sebagai alat evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

sehingga kekurangan dalam mengajar dapat diperbaiki untuk pelajaran yang 

akan datang. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswanya, serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

melakukan analisis terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. 
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