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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jumali, dkk(2008:19) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa 

dan negara. Dalam  prespektif fungsional dapat diklasifikasikan hakekat 

pendidikan sebagai fungsi transformasi budaya, pendidikan sebagai fungsi 

pembentukan pribadi, pendidikan sebagai fungsi penyiapan warga negara, 

pendidikan sebagai fungsi penyiapan tenaga kerja. Diselenggarannya 

pendidikan baik formal maupun informal diharapkan dapat menciptakan 

sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk menghadapi teknologi 

yang semakin berkembang mengikuti kemajuan zaman.  

Matematika merupakan ilmu dasar dari segala ilmu pengetahuan yang 

perlu untuk diketahui dan dipelajari. Oleh karena itu matematika mulai 

dikenalkan sejak pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, hingga perguruan tinggi. Menurut Permendiknas No 22 Tahun 

2006 (Depdiknas, 2006: 346) salah satu tujuan matematika pada pendidikan 

menengah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan 
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konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

pemecahan masalah. 

Kurangnya kemampuan siswa dalam pemahaman konsep matematika 

menjadi masalah dalam pembelajaran. Siswa masih belum dapat menangkap 

makna dari konsep matematika yang sedang dipelajari.  Konsep matematika 

yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul 

sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat dan 

inti /isi dari materi matematika (Budiono, 2009: 4). Konsep matematika 

disusun secara berurutan sehingga konsep sebelumnya akan digunakan untuk 

mempelajari konsep selanjutnya. Karena konsep dalam matematika saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya.  

Kurangnya pemahaman konsep matematika siswa dapat disebabkan 

beberapa faktor, baik itu faktor siswa itu sendiri dan juga faktor strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Strategi pembelajaran yang masih 

tradisional dengan ceramah saja. Siswa menjadi subjek pasif dalam 

pembelajaran. Siswa kurang mampu untuk mercerna atau memahami makna 

dari konsep pembelajaran yang sedang diajarkan. 

Di SMP Negeri 3 Satu Atap Jatipurno, kemampuan pemahaman konsep 

matematika dan hasil belajar siswa di kelas VIIA yang terdiri dari 34 siswa 

masih kurang, hal ini dapat dapat terlihat dari : (1) Siswa yang dapat 

menyatakan ulang sebuah konsep sebanyak 12 siswa (35,29%), (2) siswa 

yang dapat menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu sebanyak 10 siswa (29,41%), (3) siswa yang dapat mengaplikasikan 
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konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah sebanyak 9 siswa (26,47%), 

dan siswa yang mampu melampaui nilai KKM sebanyak 10 siswa (29,41%). 

Menurut Purwoto (2003:69) strategi pembelajaran Chalk and Talk sama 

seperti metode Ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan interaksi kepada 

guru sebagai pemberi informasi. Pada strategi pembelajaran Chalk and Talk 

dominasi guru banyak berkurang karena tidak terus bicara saja. Siswa juga 

diajak untuk berinteraksi  dengan mengajak siswa untuk menghubungkan 

materi yang sedang diajarkan dengan pengalaman siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Tentu saja tidak semua strategi selalu berhasil dalam pembelajaran, 

strategi pembelajaran Chalk and Talk juga mempunyai kekurangan karena 

guru hanya menerangkan konsep-konsep yang sudah ada dan juga masih 

didominasi dengan ceramah. Oleh sebab itulah diperlukan solusi lain dalam 

pembelajaran. Untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran diperlukan alat 

peraga untuk semakin memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep 

pembelajaran yang sedang diajarkan.  

Menurut Widyantini (2009:3) media pembelajaran adalah suatu alat 

yang dapat membantu siswa supaya terjadi proses belajar. Dengan adanya 

media diharapkan (1) siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman nyata 

sehingga materi pembelajaran mudah dipahami, (2) dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa, (3) dapat mendorong siswa mengingat apa yang sudah 

dipelajari. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Adakah peningkatan pemahaman konsep matematika siswa setelah 

dilaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran Chalk and 

Talk dengan berbantu alat peraga pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 

Satu Atap Jatipurno? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar matematika setelah dilaksanakan 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran Chalk and Talk dengan 

berbantu alat peraga pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Satu Atap 

Jatipurno? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini betujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 

matematika dan hasil belajar matematika siswa dalam pembelajaran. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dengan 

indikator  : (1) siswa dapat menyatakan ulang sebuah konsep, (2) 

siswa dapat menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur 

atau operasi tertentu (3) siswa dapat mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah melalui strategi pembelajaran Chalk 

and Talk dengan berbantu alat peraga pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Satu Atap Jatipurno. 
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b. Meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Satu Atap Jatipurno melalui strategi pembelajaran Chalk 

and Talk dengan berbantu alat peraga dengan indikator pencapaian 

hasil belajar dilihat dari nilai dari tes tertulis yang diberikan dengan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini dapat memberikan sumbangan di dalam 

upaya meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa melalui 

strategi pembelajaran Chalk and Talk dengan berbantu alat peraga. 

Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam strategi pembelajaran yang digunakan di sekolah guna 

meningkatkan pemahaman konsep matematika dan hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Terutama sebagai subyek penelitian dan siswa pada umumnya 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika 

dan hasil belajar dengan digunakannya strategi pembelajaran Chalk 

and Talk dengan berbantu alat peraga. 

b. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai masukan dalam pemilihan strategi 

pembelajaran Chalk and Talk dengan berbantu alat peraga sebagai 

strategi pembelajaran yang digunakan. 



6 

 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman langsung dalam penerapan strategi 

pembelajaran Chalk and Talk dengan berbantu alat peraga. 

d. Bagi Pembaca 

Sebagai referensi untuk pengembangan penelitian yang sama di 

waktu mendatang. 

E. Definisi Operational Istilah 

1. Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman konsep matematika adalah kemampuan siswa 

memahami tentang pengertian, definisi, ciri khusus dari suatu materi 

matematika, dan dapat menerapkannya secara akurat dan tepat, dengan 

indikator pencapaian : 

a. menyatakan ulang sebuah konsep. 

b. menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

c. mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

2. Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar adalah usaha yang dilakukan oleh siswa melakukan 

perubahan tingkah laku dalam belajar yang hasilnya dapat dilihat dari 

nilai. Hasilnya dapat dilihat dari nilai tes yang diberikan pada siswa 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 68. 

 

3. Strategi Pembelajaran Chalk and Talk 
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Strategi pembelajaran Chalk and Talk adalah strategi pembelajaran 

yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari 

seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat 

menguasai materi pelajaran secara optimal. 

4. Alat Peraga 

Alat peraga adalah perwujudan nyata dalam bentuk benda atau alat 

dari suatu konsep matematika, untuk memudahkan siswa dalam belajar. 

Dalam penelitian ini alat peraga yang digunakan adalah SEGA SEPAT 

(Segitiga Segiempat) yaitu alat peraga yang berupa potongan-potongan  

bangun datar segitiga dan segiempat. 

 

 

 

 

 


