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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas, karena 

melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan akan dapat tercapai. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana 

belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, sikap sosial dan keterampilan yang diperlukan peserta didik. 

Matematika merupakan ilmu yang berkenaan dengan ide-ide atau 

konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis yang membutuhkan pemahaman 

secara bertahap dan berurutan. Dalam pembelajaran Matematika, aspek-aspek 

pemahaman rumus dan aplikasinya merupakan hal yang sangat penting yang 

harus dimiliki siswa. Namun dalam kenyatannya masih banyak siswa yang 

masih mengalami kesulitan dalam penyelesaian masalah dalam matematika, 

karena pemahaman konsep yang sangat kurang.  

Pemahaman konsep merupakan langkah awal yang diambil untuk 

melangkah pada tahap selanjutnya yaitu aplikasi dalam perhitungan 

matematika. Tetapi kebanyakan siswa belum menguasai materi dari konsep 

yang diajarkan. Hal ini disebabkan penggunaan metode yang kurang tepat 

dalam penyampaian materi pelajaran serta kemampuan siswa yang beragam.  
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Faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman konsep siswa dalam 

belajar matematika adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru. 

Dalam penyampaian materi guru monoton menguasai kelas sehingga siswa 

kurang dapat aktif dan kurang dapat leluasa menyampaikan ide-idenya. 

Akibatnya pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika menjadi 

kurang optimal serta suasana kelas yang kurang menyenangkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan di SMP N 3 Colomadu pada hari sabtu 

27 november 2010 di kelas VIII H pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran matematika masih rendah, hal ini disebabkan karena guru dalam 

penyampaian materi monoton dan tidak menguasai kelas, sehingga siswa 

kurang aktif dan leluasa dalam menyampaikan ide-idenya. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam 

pembelajaran matematika diperlukan strategi-strategi pembelajaran agar siswa 

tidak merasa bosan dan ada variasi dalam penyampaian materi sehingga siswa 

dapat lebih memahami materi terutama dalam memahami konsepnya. Untuk 

mengembangkan suatu kemampuan dalam memecahkan suatu masalah dalam 

proses pembelajaran. dalam pembelajaran ini banyak alternative strategi-

strategi pembelajaran, tetapi alternative yang dipilih adalah dengan 

menerapkan strategi pembelajaran collaborative concept mapping with co 

teaching.   

Penerapan Concept Mapping merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman konsep dari suatu materi 
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ajar. Dalam pembelajaran guru diharapkan dapat mentransfer materi-materi 

yang diberikan kepada siswa secara bermakna. Hal itu dapat dilakukan dengan 

pertolongan Concept Mapping. Concept Mapping digunakan untuk 

menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep untuk proposi-

proposisi. Sedangkan proposisi merupakan dua atau lebih konsep yang 

dihubungkan dengan kata dalam satu unit semantic. 

Pembelajaran dengan Concept Mapping dapat mengembangkan 

kemampuan mesintesis informasi menjadi satu. Dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir secara holistic untuk melihat keseluruhan dan bagian-

bagian, mengembangkan kecakapan dan strategi belajar, mengembangkan 

kemampuan belajar konsep-konsep dan topik-topik dan mengembangkan 

kemampuan membuat kesimpulan-kesimpulan dalam suatu pembahasan. 

Selain siswa harus mampu membuat kesimpulan, yang harus diperhatikan lagi 

adalah bagaimana mengkondisikan suasana kelas pada saat proses 

pembelajaran agar siswa tidak ramai dan lebih terkendali. Oleh karena itu 

diperlukan strategi yang lain untuk mengatasinya, yaitu dengan menerapkan 

strategi pembelajaran co teaching. 

Co teaching yaitu mengajar bersama yang melibatkan dua atau lebih 

pengajar di dalam satu kelompok siswa dimana keduanya berbagi tanggung 

jawab pembelajaran di suatu kelas tertentu, dalam bidang studi tertentu, dalam 

suatu waktu tertentu, dimana dalam penerapan strategi pembelajaran ini akan 

saling berkolaborasi untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep. 
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 Strategi co teaching yang diterapkan adalah jenis one teaching, one 

assist yaitu dalam kegiatan pembelajaran di kelas, salah seorang guru 

menjelaskan di depan kelas dan yang lainnya membantu menjelaskan kepada 

siswa yang membutuhkan penjelasan secara individu atau jika ada siswa 

bertanya. 

Dalam suatu pembelajaran selain menerapkan strategi-strategi 

pembelajaran, diperlukan juga suatu pendekatan dimana dapat mengenal antar 

siswa dan dapat meningkatkan suatu kerja sama dalam menyelesaikan 

permasalahan. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan pembelajaran 

kolaboratif, dimana pembelajaran kolaboratif lebih dari pada sekedar 

kooperatif. Jika pembelajaran kooperatif merupakan teknik untuk mencapai 

hasil tertentu secara lebih cepat, lebih baik, setiap orang mengerjakan bagian 

yang lebih sesamanya. Bahkan bukan tidak mungkin, ada kalanya siswa 

mengajar gurunya juga. Pembelajaran kolaboratif memudahkan para siswa 

belajar dan bekerja bersama, saling menyumbangkan pemikiran dan 

bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok 

maupun individu. Berbeda dengan pembelajaran konvensional, tekanan utama 

pembelajaran kolaboratif maupun kooperatif adalah belajar bersama. sedikit 

dibandingkan jika semua dikerjakannya sendiri, maka pembelajaran 

kolaboratif mencakup keseluruhan proses pembelajaran, siswa saling 

mengajar. Jadi di dalam pembelajaran kolaboratif ini siswa selain dapat 

memahami materi, juga dapat meningkatkan kerja sama antar siswa dalam 

meningkatkan pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka perlu 

diadakan penelitian tentang penerapan pembelajaran Collaborative concept 

mapping with co teaching, dimana dalam strategi ini saling berkolaborasi 

sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian dan definisi-definisi diatas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah  pelaksanaan  proses  pembelajaran  yang  dilakukan  guru 

matematika untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas VIII  

SMP Negeri 3 Colomadu dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Collaborative concept mapping with co teaching ? 

2. Adakah  peningkatan  pemahaman  konsep belajar siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Colomadu setelah  dilakukan  pembelajaran dengan menerapkan 

strategi pembelajaran collaborative concept mapping with co teaching ? 

 Untuk mengetahui hasil tersebut digunakan indikator sebagai berikut: 

a. Menjawab pertanyaan guru/mengerjakan soal didepan kelas 

b. Memberi tanggapan tentang jawaban siswa lain 

c. Mengajukan pertanyaan/tanggapan pada guru 

d. Membuat kesimpulan materi baik secara mandiri maupun kelompok 

e. Nilai prestasi siswa ≥ 65 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan  penerapan  strategi  pembelajaran  collaborative concept 

mapping with co teaching dalam pembelajaran matematika siswa kelas 

VIII SMP Negeri 3 Colomadu. 

2. Meningkatan pemahaman konsep belajar siswa melalui strategi 

pembelajaran collaborative concept mapping with co teaching dalam 

proses pembelajaran matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Colomadu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  1.  Secara Teoritis  

a. Sebagai upaya peningkatan pemahaman konsep belajar matematika. 

b. Sebagai titik tolak dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

collaborative concept mapping with co teaching.  

2.  Secara Praktis  

a. Bagi Siswa  

1) Meningkatkan  pemahaman  konsep  matematika. 

2) Menarik perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

3) Mendorong  siswa  berperan  aktif  dalam  mengkonstruksi  sendiri 

pengetahuannya  dalam  menyelesaikan  soal-soal matematika 

dengan baik. 
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b. Bagi Guru  

1) Sebagai alat bantu untuk memperjelas konsep-konsep dalam 

matematika. 

2) Membantu  dalam  mengembangkan  strategi  pembelajaran  yang 

tepat dalam mengajarkan matematika.  

3) Menambah variasi dalam penyampaian materi. 

 

 

 

 


