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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan matematika dari tahun ketahun terus meningkat sesuai dengan 

tuntutan zaman. Karena tuntutan zaman itulah mendorong manusia untuk lebih kreatif 

dalam mengembangkan atau menerapkan matematika sebagai ilmu dasar. Salah satu 

pengembangan yang dimaksud adalah masalah pembelajaran matematika. Pembelajaran 

matematika sangat diperlukan karena terkait dengan penanaman konsep pada peserta 

didik. Peserta didik itu yang nantinya ikut andil dalam pengembangan matematika lebih 

lanjut ataupun dalam mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Mata  pelajaran  matematika  perlu  diberikan  kepada  semua  peserta  didik 

mulai  dari  sekolah  dasar,  untuk  membekali  peserta  didik  dengan kemampuan  

berpikir  logis,  analitis,  sistematis,  kritis,  inovatif  dan  kreatif sebagai  wujud  

pemahaman  terhadap  konsep  yang  dipelajarinya. Pemahaman konsep matematis 

merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran matematika. 

Pemahaman konsep matematis juga merupakan landasan penting untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan matematika maupun persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-

hari yang berhubungan dengan matematika. 

Dalam NCTM (2000), disebutkan bahwa pemahaman konsep matematis 

merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika. 

Pemahaman konsep matematis lebih bermakna jika dibangun oleh siswa sendiri. Oleh 

karena itu kemampuan pemahaman konsep matematis tidak dapat diberikan dengan 

paksaan. Memahami konsep matematika merupakan salah satu tujuan pembelajaran 

matematika untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah (Wardhani,2008). 
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Dalam pembelajaran matematika siswa dituntut menguasai konsep dengan baik. Jika 

dalam belajar matematika siswa hanya menghafalkan rumus niscaya siswa akan 

mengalami kesulitan jika dihadapkan pada tipe soal yang tidak biasa mereka hadapi. 

Berbeda halnya jika siswa mampu memahami konsep matematika dengan baik maka 

bagaimanapun tipe soal yang diberikan kemungkinan besar mereka mampu 

menyelesaikan dengan baik. 

Pemahaman terhadap konsep merupakan dasar untuk belajar matematika secara 

bermakna. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematis adalah dasar 

untuk menjadi siswa yang kreatif dan inofatif. Dalam pembelajaran matematika, 

kemampuan pemahaman konsep matematis sangat diperlukan agar permasalahan dalam 

matematika mudah dipecahkan. Menyadari bahwa pemahaman konsep matematis 

sangat penting, maka slah satu hal yang harus dilakukan adalah melihat sejauh mana 

tingkat dan ketercapaian kemampuan pemahaman konsep yang dimiliki siswa. Hal ini 

akan membantu guru dalam melakukan tindak lanjut untuk melaksanakan pembelajaran 

yang lebih baik. 

SMP Ma’arif NU 03 Purwokerto adalah sekolah yang mayoritas siswanya juga 

mengikuti pendidikan di pesantren. Meskipun ada siswa regular yang tidak mengikuti 

pendidikan di pesantren, tetapi dalam kegiatannya di sekolah SMP Ma’arif NU 03 

Purwokerto menanamkan sifat islami. Siswa diharapkan mampu menghafalkan asmaul 

husna beserta maknanya yang dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Jadi 

jika setiap hari siswa dilatih untuk bisa menghafal dengan baik, maka diharapkan untuk 

memungkinkan siswa lebih mudah menghafalkan pelajaran. Tapi bagaimana dalam 

pembelajaran matematika yang dituntut tidak hanya hafal tetapi juga siswa diharapkan 

dapat paham terhadap konsep matematika. Jika siswa hanya mengandalkan hafalan 
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dalam pembelajaran matematika niscaya siswa akan merasa kesulitan mengerjakan soal 

yang tipenya berbeda dengan soal yang biasa dihadapi. 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika di jenjang sekolah menengah seperti 

di SMP Ma’arif NU 03 Purwokerto adalah agar siswa memahami konsep yang 

diberikan. Menilik dari tujuan pembelajaran tersebut, seyogyanya harus dilihat 

ketercapaiannya untuk melihat keberhasilan dari pembelajaran yang telah berlangsung. 

Maka tidak salah jika peneliti mengadakan penelitian untuk melihat bagaimana 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di SMP Ma’arif NU 03 Purwokerto. 

Dengan begitu ketercapaian tujuan untuk siswa paham terhadap konsep matematika 

akan terlihat jelas. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa kemampuan pemahaman konsep 

sangat diperlukan dan merupakan pandasi untuk menjadi siswa yang produktif, kreatif, 

dan inovatif sesuai dengan tujuan dilaksanakannya kurikulum 2013. Guru juga 

diharuskan mengetahui secara pasti kemampuan yang dimiliki siswanya agar guru dapat 

memberikan pembelajaran yang bermakna dan diharapkan tujuan pendidikan dapat 

tercapai dengan baik. Sehingga peneliti mengambil judul “Deskripsi Kemampuan 

Pemahaman Konsep Materi Fungsi Siswa SMP Ma’arif NU 03 Purwokerto”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana pemahaman konsep materi fungsi siswa SMP Ma’arif NU 03 Purwokerto. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman konsep materi fungsi 

siswa SMP Ma’arif NU 03 Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak yang terkait, seperti: 
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1. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki sehingga akan lebih 

memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. 

2. Bagi Guru 

Sebagai alat evaluasi sehingga guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang 

sesuai agar tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan pengalaman yang baru dan dapat meningkatkan 

pengetahuannya. 
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