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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah membawa 

perubahan pesat dalam kehidupan manusia. Pekerjaan yang dikerjakan oleh 

manusia secara manual bisa digantikan oleh mesin. Informasi dan komunikasi 

dapat diakses dengan mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan. Dengan 

demikian kemajuan IPTEK telah mempengaruhi semua ruang lingkup 

kehidupan, termasuk juga dalam dunia pendidikan. 

 Pendidikan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memberikan 

pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada manusia 

untuk mengembangkan bakat serta kepribadian mereka. Agar mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka manusia berusaha 

mengembangkan dirinya dengan pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran senantiasa harus 

dilakukan dan diupayakan dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Melalui peningkatan kualitas pembelajaran siswa akan termotivasi dalam 

belajar dan semakin paham terhadap materi yang dipelajari. 

 Salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah matematika. Matematika  merupakan ilmu 
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pengetahuan yang sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan 

kehidupan sehari-hari dan dalam upaya memahami  ilmu pengetahuan 

lainnya. Tujuan dari pendidikan matematika pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah adalah menekankan pada penataan nalar dan pembentukan 

kepribadian (sikap) siswa agar dapat menggunakan atau menerapkan 

matematika dalam kehidupannya. Dengan demikian matematika menjadi 

mata pelajaran yang sangat penting dalam pendidikan dan wajib dipelajari 

pada setiap jenjang pendidikan. 

 Pada dasarnya belajar matematika merupakan belajar konsep. Konsep-

konsep pada matematika menjadi kesatuan yang bulat dan berkesinambungan. 

Untuk itu dalam proses pembelajaran guru harus dapat menyampaikan 

konsep tersebut kepada siswa dan bagaimana siswa dapat memahaminya. 

Pengajaran pada matematika dilakukan dengan memperhatikan urutan konsep 

dimulai dari yang paling sederhana. 

 Keberhasilan proses belajar mengajar dapat diukur dari keberhasilan 

siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Keberhasilan tersebut dapat terlihat 

dari tingkat pemahaman materi dan prestasi belajar siswa. Semakin tinggi 

pemahaman materi dan prestasi belajar, maka semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan pembelajaran. 

 Pembelajaran yang pasif akan menghambat kreatifitas pola berfikir 

siswa dalam memahami konsep. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran 

matematika siswa dituntut benar-benar aktif sehingga daya ingat siswa 

tentang apa yang dipelajari akan lebih baik. Suatu konsep akan lebih mudah 
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dipahami dan diingat oleh siswa bila konsep tersebut disajikan melalui 

prosedur dan langkah-langkah yang tepat jelas dan menarik. 

Rendahnya kemampuan memahami konsep matematika juga dialami 

siswa SMPN 3 Warureja. Rendahnya prestasi belajar matematika tidak hanya 

karena kesalahan siswa tetapi juga disebabkan oleh proses belajar yang tidak 

sesuai. Pada umumnya metode pembelajaran yang dikembangkan oleh guru 

matematika dalam kegiatan belajar mengajar adalah metode pembelajaran 

konvensional, yang lebih banyak mengandalkan ceramah. Dimana guru lebih 

memfokuskan diri pada upaya pemindahan pengetahuan kedalam diri siswa 

tanpa memperhatikan bahwa ketika siswa memasuki kelas, siswa mempunyai 

bekal kemampuan dan pengetahuan yang tidak sama. Siswa hanya 

ditempatkan sebagai obyek sehingga siswa menjadi pasif dan tenggelam ke 

dalam kondisi belajar yang kurang merangsang aktivitas belajar yang kurang 

optimal. Proses pembelajaran yang berpusat pada guru tersebut, dengan guru 

sebagai penyampai materi atau penceramah dan siswa sebagai pendengar 

mempunyai kelemahan yaitu siswa cenderung ramai, mengantuk, tidak ada 

siswa yang mau bertanya, dan siswa tidak mampu menjawab dengan 

sempurna pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dengan kondisi yang seperti 

ini maka banyak waktu yang terbuang sia-sia, sedangkan materi yang ingin 

disampaikan guru tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai.  

Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep siswa. Guru sebagai ujung tombak dalam 
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proses pendidikan harus memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam 

bekerja. Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, salah satu tugas 

guru yang sangat penting adalah membuat persiapan pembelajaran, yang 

menuntut sejumlah kemampuan seperti: (1) menguasai materi pelajaran 

(bahan ajar); (2) merumuskan tujuan pembelajaran; (3) memilih materi 

pelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan alat evaluasinya; (4) 

menguasai berbagai pendekatan dan teori belajar; (5) menguasai berbagai 

metode dan media pembelajaran; (6) memilih dan mengkombinasikan materi 

pelajaran, metode, media dengan pengalaman belajar yang sesuai dengan 

tujuan dan evaluasi. 

Menurut (Dharma, 2008: 5) Tugas seorang guru meliputi mendidik, 

membelajarkan siswa, dan memberikan latihan-latihan. Tugas mendidik 

berarti mengembangkan nilai-nilai dalam kehidupan, tugas membelajarkan 

berarti mendorong dan memberikan peluang, serta menciptakan situasi yang 

kondusif agar siswa dapat belajar sebaik-baiknya, sedangkan tugas 

memberikan latihan berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan 

siswa. 

Berkenaan dengan tugas dan peran guru diatas, guru dituntut untuk 

dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dalam upaya 

peningkatan kualitas mutu pendidikan. Guru harus melibatkan siswa berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. Apabila guru melaksanakan peran dan 

fungsinya dengan aktif dan inovatif, serta mampu menggunakan metode 
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pembelajaran dengan baik, maka materi pembelajaran akan mudah dipahami 

oleh siswa dengan baik pula. 

Berkaitan dengan masalah-masalah diatas, setelah peneliti melakukan 

observasi pembelajaran yang terjadi di SMPN 3 Warureja ditemukan 

beberapa permasalahan antara lain: 1) siswa cenderung kurang mampu dalam 

menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal secara tepat, 2) siswa 

kurang mampu dalam menerapkan konsep secara tepat, 3) kemampuan siswa 

dalam menanggapi jawaban siswa lain masih kurang, 4) kurangnya 

kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan. 

Gambaran permasalahan diatas menunjukkan bahwa pengajaran 

matematika di sekolah perlu diperbaiki guna meningkatkan pemahaman 

konsep siswa teerhadap pelajaran matematika. Tugas seorang guru tidak 

hanya mengajarkan materi pembelajaran saja, tetapi guru harus dapat 

menanamkan pemahaman konsep kepada siswa dan diharapkan pengetahuan 

itu dapat bertahan lama dalam ingatan siswa. 

  Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, dalam pembelajaran 

matematika harus digunakan metode pembelajaran yang sesuai. Salah satu 

metode pembelajaran yang dianggap sesuai yaitu metode Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs).  

 Metode pembelajaran adalah salah satu cara yang dapat dipilih dan 

digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran 

sehingga akan memudahkan siswa menerima dan memahami materi 

pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 
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Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah metode pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs). 

  Metode Conceptual Understanding Procedures (CUPs) adalah suatu 

metode pembelajaran dimana pada siswa ditanamkan bagaimana membuat 

kesimpulan atas materi yang dipelajari. Melalui metode ini siswa diharapkan 

mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh atau 

bukan contoh dari konsep. Oleh karena itu, siswa lebih mudah dalam 

menyelesaikan soal matematika.  

 Berdasarkan uraian diatas tentang permasalahan dalam pembelajaran 

matematika, maka penulis mencoba mengadakan penelitian dengan judul   

“PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA PADA 

POKOK BAHASAN PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG MELALUI 

METODE CONCEPTUAL UNDERSTANDING PROCEDURES (CUPs)”.  

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Belajar matematika merupakan belajar konsep, yaitu dengan 

memperhatikan urutan konsep mulai dari yang paling sederhana.  

2. Masih rendahnya pemahaman konsep belajar siswa pada bidang studi 

matematika. 

3. Banyak guru matematika yang cenderung menggunakan metode 

konvensional dalam menyampaikan pelajaran matematika. 

4. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada bidang studi matematika. 
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C. Pembatasan Masalah 

 Agar pembatasan masalah  dari penelitian ini dapat terarah dengan 

baik, maka masalah yang akan dibahas perlu untuk dibatasi. Peneliti 

membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa. 

2. Pada pengajaran dengan metode Conceptual Understanding Procedures 

(CUPs) ini peneliti lebih banyak menggunakan latihan soal untuk 

mengurangi tingkat kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika. 

3. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas VII SMP Negeri 3 Warureja 

pada pokok bahasan persegi dan persegi panjang. 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

secara umum dari penelitian ini yaitu, “Apakah penerapan metode 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) dapat meningkatakan 

pemahaman konsep matematika pada siswa?” 

E. Tujuan Penelitian 

 Pada setiap penelitian terdapat tujuan yang merupakan salah satu alat 

control yang dapat dijadikan sebagai petunjuk. 
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Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) yang dilaksanakan oleh 

guru untuk meningkatkan pemahaman konsep. 

2. Untuk mengetahui adanya peningkatan pemahaman konsep dilihat dari 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika dengan baik. 

F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan  baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

  Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika,  terutama pada peningkatan 

pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika  melalui 

metode Conceptual Understanding Procedures (CUPs). Secara khusus 

penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada strategi 

pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

  Proses pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan 

menganalisis masalah dalam menyelesaikan soal-soal matematika 

dengan baik. 
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b. Bagi guru 

 Memberikan masukan kepada guru, khususnya guru 

matematika, bahwa metode pembelajaran melalui metode Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) dapat digunakan untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. 

c. Bagi peneliti 

 Dapat dugunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penelitian dalam pendidikan matematika sehingga 

dapat menambah pengetahuan, khususnya untuk mengetahui sejauh 

mana peningkatan pemahaman konsep siswa setelah dilakukan proses 

pembelajaran dengan metode Conceptual Understanding Procedures 

(CUPs). 

 

 

 

 

 

 

 

 


