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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam hidup 

bermasyarakat. Dengan adanya pendidikan, mutu generasi bangsa dapat 

ditingkatkan, sumber daya manusia dapat dikembangkan dari pendidikan yang 

diajarkan sejak dini. Dalam pengertian yang agak luas pendidikan diartikan 

sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan (Muhibinsyah, 2003: 10). 

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan 

khususnya dalam pembelajaran bersumber dari karakteristik mata pelajaran atau 

pokok bahasan di sekolah, pendidik dalam suatu sekolah, dan kemampuan siswa  

yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat diatasi dengan beberapa tindakan dalam 

bentuk: (1) strategi atau metode pembelajaran yang bervariasi, (2) media 

pembelajaran, atau (3) alat evaluasi yang disesuaikan dengan permasalahan yang 

sedang terjadi. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting 

dalam dunia pendidikan mulai tingkatan taman kanak-kanak hingga perguruan 

tinggi. Matematika diajarkan bukan untuk memahami dan mengetahui apa yang 

terkandung dalam matematika, tetapi juga bertujuan untuk membantu melatih 

pola berpikir siswa agar dapat memecahkan masalah secara kritis, logis, dan 

tepat. Hal ini mengakibatkan perlu adanya proses pembelajaran yang efektif dan 

inovatif dalam proses belajar mengajar khususnya pelajaran matematika. 

Salah satu mata pelajaran matematika yang dianggap sulit dipelajari bagi 

sebagian siswa-siswa di sekolah adalah pelajaran geometri. Karena dalam 

geometri, siswa dituntut untuk berpikir abstrak dari benda konkret, 

membayangkan dan mengimajinasi suatu bidang ataupun suatu bidang tersebut 
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seperti kubus, balok, kerucut,dll. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hidayat 

(2012) yang menjelaskan bahwa ruang dimensi tiga yang merupakan salah satu 

materi pelajaran matematika siswa kelas X SMA/MA, adalah materi yang sangat 

sulit untuk dipahami karena bersifat abstrak dan minimnya ketrampilan siswa 

dalam menggambarkan bangun-bangun tiga dimensi. 

Menurut teori mengajar matematika, dalam mengajarkan matematika 

hendaknya berusaha agar siswa lebih banyak mengerti dan mengikuti pelajaran 

matematika dengan gembira, sehingga minatnya dalam mempelajari matematika 

akan lebih besar. Di samping itu tidak sedikit siswa yang mempunyai daya ingat 

yang terbatas, dan daya imajinasi yang kurang. Mereka akan sulit 

membayangkan bentuk-bentuk geometri terutama geometri ruang. Hal ini dapat 

disadari bahwa bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa serta kemampuan 

belajar melalui telinga, mata, dan gerak setiap siswa berbeda-beda. 

Berdasarkan dialog awal di MAN Gondangrejo Karanganyar kelas X IPA 

1 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 24 November 2014 mengemukakan bahwa 

masalah yang dihadapi siswa selama ini adalah cara berpikir siswa masih sangat 

kurang khususnya dalam berpikir abstrak sehingga menimbulkan hasil belajar 

siswa menjadi rendah. Beberapa penyebab rendahnya kemampuan berpikir 

abstrak matematika, seperti: (1) guru masih menggunakan metode ceramah 

dalam pembelajaran matematika sehingga cara berpikir siswa masih berpusat 

pada guru, (2) guru belum optimal menggunakan alat peraga dalam pembelajaran 

matematika, (3) rendahnya kemampuan dasar siswa pada mata pelajaran 

matematika sehingga guru lebih mendominasi dalam kegiatan belajar mengajar, 

(4) kesulitan siswa dalam pemahaman konsep sehingga ketepatan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan masih sulit. Dalam hal ini konsep adalah 

suatu pengertian yang abstraksi dari peristiwa konkret yang dihadapi. 

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 

hari Kamis, 15 Januari 2015  kemampuan berpikir abstrak siswa diamati dari tiga 

indikator, yaitu: (1) kemampuan siswa dalam berpikir seksama sejumlah variabel 
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yang berbeda dalam waktu yang sama, (2) kemampuan siswa dalam memberikan 

alasan sesuai dengan konsep, (3) kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan 

menurut dasar pemikiran umum untuk menjelaskan hal-hal yang khusus. Data 

awal yang didapat sebelum dilakukan tindakan yaitu siswa yang mampu berpikir 

seksama sejumlah variabel yang berbeda dalam waktu yang sama sebanyak 4 

siswa (12,12%), siswa yang mampu memberikan alasan sesuai dengan konsep 

sebanyak 4 siswa (12,12%), dan siswa yang mampu menarik kesimpulan 

menurut dasar pemikiran umum untuk menjelaskan hal-hal yang khusus 

sebanyak 5 siswa (15,15%). 

Kemampuan berpikir abstrak juga dapat dilihat dari hasil tes Science 

Cognitive Development Test (SCDT) dengan hasil tes siswa mencapai skor 

antara 15-22.  Sesuai dengan teori tes kemampuan berpikir SCDT kategori 

tingkat berpikir siswa dengan rentan skor antara 0-6 berada pada kategori tingkat 

berpikir konkret C1, skor antara 7-14 berada pada tingkat berpikir konkret C2, 

skor antara 15-20 berada pada tingkat formal A1, dan skor antara 20-22 berada 

pada tingkat berpikir formal A2.  Hasil tes siswa yang mencapai skor antara 15-

22 yang dilakukan pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan sebanyak 8 

siswa (24,24%). 

Menurut Mulyani (2013) dalam jurnalnya mengemukakan agar siswa 

mampu memahami materi yang bersifat abstrak penggunaan media pembelajaran 

yang tepat akan membantu siswa dalam memahami materi. Oleh karena itu, 

untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam pembelajaran matematika 

khususnya materi geometri di sekolah dibutuhkan sebuah alat peraga sebagai 

media pembelajaran. Hal ini dilakukan sesuai dasar solusi dari suatu 

permasalahan dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan media 

pembelajaran berupa alat peraga. Alat peraga ini diharapkan dapat membantu 

siswa dengan daya ingat dan daya imajinasi yang kurang. Jadi secara singkat 

kegunaan alat peraga matematika adalah: (i) supaya siswa lebih besar minatnya, 

(ii) supaya siswa dapat dibantu imajinasinya, sehingga lebih mengerti dan lebih 
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besar ingatannya kepada suatu benda yang konkret (iii) supaya siswa dapat 

memahami suatu benda dengan nyata atau konkret, (iv) supaya siswa dapat 

mengetahui hubungan antara ilmu yang dipelajarinya dengan alam sekitar dan 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut sesuai permasalahan di atas dengan judul “Upaya Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Abstrak Matematika Dengan Media Visual Alat Peraga 

Pada Materi Geometri Bangun Ruang Bagi Siswa Kelas X IPA 1 Semester 

Genap MAN Gondangrejo Karanganyar Tahun Ajaran 2014/2015 ”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tindakan kelas ini 

difokuskan pada permasalahan sebagai berikut: “Apakah media visual alat 

peraga dapat meningkatkan kemampuan berpikir abstrak matematika pada materi 

geometri bangun ruang bagi siswa kelas X IPA 1 semester genap MAN 

Gondangrejo Karanganyar tahun 2014/2015?” 

C. Tujuan Masalah 

Tujuan penelitian tindakan kelas terdiri atas: 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperbaiki/ meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran di kelas. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir abstrak matematika melalui media visual alat peraga pada materi 

geometri bangun ruang bagi siswa kelas X IPA 1 semester genap MAN 

Gondangrejo Karanganyar tahun 2014/2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai pengetahuan baru dalam pembelajaran matematika melalui 

media visual alat peraga matematika. 
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b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Hasil penerapan media visual alat peraga pada pelajaran Matematika 

penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan 

kemampuan siswa khususnya berpikir abstrak yang diperlukan siswa 

SMA sehingga kualitas belajar siswa dapat meningkat. Penggunaan 

media visual alat peraga ini juga memberikan pengalaman langsung bagi 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

b. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas 

layanan pembelajaran bersama guru yang lain. Penggunaan alat peraga 

dalam pembelajaran Matematika pada materi geometri bangun ruang  

selain dapat meningkatkan kualitas layanan pembelajaran di kelas, juga 

dapat memicu guru melakukan peenelitian tindakan kelas pada mata 

pelajaran lain sesuai fungsi guru sebagai guru kelas. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas 

pembinaan. Sekolah dapat mengadakan sosialisasi dan mendesiminasi 

hasil penelitian ini kepada guru-guru lain melalui rapat rutin, loka karya 

internal sekolah, atau bentuk kegiatan lain sehingga dapat meningkatkan 

mutu pendidikan di MAN Gondangrejo Karanganyar. 

d. Manfaat bagi peneliti yang lain 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan 

masukan atau referensi yang relevan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


