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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Kunci pembangunan masa mendatang bagi bangsa Indonesia adalah 

pendidikan, sebab pendidikan diharapkan setiap individu dapat meningkatan 

kualitas keberadaannya dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. 

Dengan pesatnya perkembangan dunia di era globalisasi ini, terutama di 

bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, maka pendidikan nasional juga harus 

terus-menerus dikembangkan seirama dengan zaman. Pada umumnya 

pendidikan bertujuan bagaimana kehidupan manusia itu harus ditata, sesuai 

dengan nilai–nilai kewajaran dan keadaban (civility). Semua orang pasti 

mempunyai harapan dan cita–cita bagaimana sebuah kehidupan yang baik. 

Oleh karena itu, pendidikan pada gilirannya berperan mempersiapkan setiap 

orang untuk berperilaku penuh keadaban (civility). Keadaban inilah yang 

secara praktis sangat dibutuhkan dalam setiap gerak dan perilaku.  

Pendidikan bertujuan menumbuhkembangkan potensi manusia agar 

menjadi manusia dewasa, beradab, dan normal. Pendidikan akan membawa 

perubahan sikap, perilaku, dan nilai–nilai pada individu, kelompok dan 

masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk individu–

individu yang berkompetensi di bidangnya sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Jumali, Surtikanti, Taurat, dan Sundari,  2004 : 1).  
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Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki 

peranan penting dalam pendidikan. Sebagai bukti adalah pelajaran matematika 

diberikan kepada semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai 

Perguruan Tinggi. Selain itu, pelajaran matematika memiliki porsi terbanyak 

dibandingkan dengan pelajaran–pelajaran yang lain. Tetapi kenyataan yang 

terjadi selama ini, siswa malah menganggap matematika sebagai monster yang 

menakutkan. Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang paling sulit 

dan paling dibenci dalam proses belajar di sekolah. Padahal ketidaksenangan 

terhadap suatu pelajaran berpengaruh terhadap keberhasilan proses 

pembelajaran. Ketidaksenangan akan membuat siswa enggan dan malas untuk 

belajar dan secara langsung akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa.  

Pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika sangat penting 

karena matematika pada hakekatnya pelajaran yang bersifat abstrak. 

Penggunaan Alat Peraga dan Lembar Kerja Siswa dapat membantu siswa 

memahami konsep matematika dan membuat siswa belajar lebih aktif.  

Kesebangunan merupakan salah satu pokok bahasan dalam pelajaran 

matematika yang memerlukan pemahaman konsep tinggi karena jika siswa 

tidak memahami konsep kesebangunan maka siswa akan sulit memecahkan 

soal yang berkaitan dengan perbandingan suatu benda dengan benda yang lain. 

Agar siswa dapat memahami konsep kesebangunan dengan baik, maka 

penanaman konsep dasar pada siswa yang merupakan langkah awal dari 

pembelajaran matematika harus diajarkan dengan benar.  
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Pembelajaran matematika di sekolah cenderung hanya pada 

ketercapaian target materi menurut kurilkulum atau buku ajar yang dipakai 

sebagai buku wajib, bukan pada pemahaman materi yang dipelajari. Siswa 

cenderung menghapal konsep–konsep matematika dan seringkali mengulang– 

ulang menyebutkan definisi yang diberikan guru yang tertulis dalam buku 

tanpa memahami maksud dan isinya, sehingga kurangnya kemampuan 

membuat kesimpulan yang meliputi mendefinisikan konsep dan menemukan 

sifat–sifat dari konsep merupakan masalah jika konsep dasar yang diterima 

salah.  

Selain itu proses belajar mengajar hampir selalu berlangsung dengan 

metode ceramah yang mekanistik, dengan guru menjadi pusat dari seluruh 

kegiatan di kelas. Siswa mendengarkan, meniru atau mencontoh sama persis 

apa yang diberikan guru tanpa inisiatif. Siswa tidak dibiarkan atau didorong 

mengoptimalkan potensi dirinya, mengembangkan penalaran dan 

kreatifitasnya. Padahal kemampuan penalaran siswa merupakan aspek penting 

karena dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah–masalah matematika 

maupun masalah kehidupan sehari–hari. Dengan adanya penalaran siswa akan 

mampu mengaplikasikan hal yang dipelajarinya kedalam dunia nyata. Bahkan 

kemampuan penalaran merupakan aspek kunci dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa.  

Dalam mengembangkan kreatifitas dan kompetensi siswa, maka guru 

hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai 

dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Guru harus memahami bahwa 
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kemampuan berfikir dan memahami materi setiap siswa berbeda–beda. Guru 

sebagai tenaga pengajar  dan pendidik harus selalu meningkatkan kualitas 

profesionalismenya yaitu dengan cara memberikan kesempatan belajar kepada 

siswa dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Juga 

mengupayakan siswa untuk memiliki hubungan yang dengan guru, dengan 

teman–temannya dan juga dengan lingkungan sekitarnya.  

Pada observasi awal ditemukan beberapa permasalahan kegiatan 

belajar mengajar matematika di SMPN 1 Selogiri. Permasalahan tersebut 

antara lain rendahnya pemahaman konsep matematika dan kreativitas siswa di 

SMP N 1 Selogiri. Rendahnya pemahaman konsep matematika siswa di SMP 

Negeri 1 Selogiri yaitu dalam mendefinisikan konsep dan mengidentifikasikan 

konsep siswa cenderung meniru dan menghafal apa yang tertulis di buku tanpa 

memahami hakekat dari suatu konsep itu sendiri. Setelah diberikan pertanyaan 

oleh guru mengenai konsep tersebut, banyak siswa yang tidak dapat 

menjawab. Selain itu kreativitas siswa juga rendah dalam hal bertanya, 

mengemukakan ide dan mengerjakan soal latihan. Siswa jarang bertanya 

kepada guru tentang hal yang tidak dimengerti olehnya. Siswa juga jarang 

mengemukakan ide atau gagasan baru. Jika disuruh mengerjakan soal latihan 

banyak siswa yang menjawab sama seperti cara yang diajarkan oleh guru 

tanpa mencari cara lain yang dapat juga menyelesaikan soal latihan tersebut. 

Selain itu banyak juga siswa yang menjawab soal latihan dengan jawaban 

salah. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka keberhasilan pembelajaran 

tidak dapat tercapai.   
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Keberhasilan pembelajaran dalam arti tercapainya standar 

kompetensi sangat bergantung pada kemampuan guru mengolah pembelajaran 

yang dapat menciptakan situasi yang memungkinkan siswa belajar sehingga 

merupakan titik awal berhasilnya pembelajaran. Banyak teori dan hasil 

penelitian para ahli pendidikan yang menunjukkan pembelajaran akan berhasil 

bila siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Atas dasar ini 

munculah istilah Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active 

Learning ( SAL ).  

Mohamad Ali mengemukakan (Tabrani Rusyan dkk, 1994 : 2) : 

“Untuk kegiatan belajar peserta didik perlu menggunakan strategi mengajar 

yang efektif, salah satu strategi tersebut adalah strategi belajar-mengajar 

dengan menggunakan konsep CBSA. Karena dengan CBSA ini 

memungkinkan peserta didik belajar proses (learning by proces) bukan hanya 

belajar produk (learning by product)”. Student Active Learning (SAL) atau 

Cara Belajar Siswa Aktif merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

mengarah pada pengobtimalisasian pelibatan intelektual dan emosional siswa 

dalam proses pembelajaran. Dengan penerapan CBSA diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa, selain itu siswa terlatih 

bekerja mandiri maupun bekerjasama dalam kelompok, bersikap kritis, kreatif 

dan dapat menyelesaikan masalah sehari – hari.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  
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1. Apakah pendekatan Student Active Learning dengan penggunaan alat 

peraga Tangram dan Lembar Kerja Siswa dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa dalam pembelajaran matematika? 

2. Apakah pendekatan Student Active Learning dengan penggunaan alat 

peraga Tangram dan Lembar Kerja Siswa dapat meningkatkan kreativitas 

siswa dalam pembelajaran matematika?  

C. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan permasalahan diatas maka secara garis besar penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran matematika pada 

pokok bahasan kesebangunan dengan pendekatan Student Active Learning 

(SAL). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas IX SMP pada proses 

pembelajaran matematika melalui pendekatan Student Active Learning 

(SAL) dengan menggunakan alat peraga Tangram dan Lembar Kerja 

Siswa.  

2. Meningkatkan kreatifitas siswa kelas IX SMP pada proses pembelajaran 

matematika melalui pendekatan Student Active Learning (SAL) dengan 

menggunakan alat peraga Tangram dan Lembar Kerja Siswa.   

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 
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1. Manfaat Teoritis. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca maupun guru dalam 

upaya meningkatkan pemahaman konsep dan kreatifitas siswa pada proses 

pembelajaran matematika. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi guru 

sebagai prinsip–prinsip pengembangan model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa. 

2. Manfaat Praktis. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga atau institusi 

sekolah yang bersangkutan agar dijadikan bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah sehingga 

diperlukan kerjasama yang baik antara sekolah, guru dan murid. 

b. Dapat memberikan sumbangan pengembangan pengetahuanbagi guru 

untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan 

kreatif.  

c. Dapat memberikan pengalaman dan sekaligus pengembangan 

pengetahuan bagi penulis.  

d. Dapat memberikan gambaran terhadap peneliti selajutnya yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam usaha penelitian ini. 

 


