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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu indikator bagi berkembangnya 

suatu negara. Jika dalam suatu negara pendidikan semakin baik, maka dapat 

dikatakan negara itu juga semakin baik. Di Indonesia, reformasi di segala 

bidang akibat globalisasi juga mengarah pada bidang pendidikan. Lembaga 

pendidikan atau sekolah tidak bisa lagi hanya bersaing di dalam negeri, tetapi 

harus bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan dari negeri lain. 

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat sangat membantu proses pembangunan di semua aspek 

kehidupan bangsa. Pendidikan matematika sebagai salah satu ilmu dasar baik 

aspek terapan  maupun aspek penalarannya mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam upaya meningkatkan penguasaan sains dan teknologi. 

Masalah klasik dalam pendidikan matematika di Indonesia adalah 

rendahnya prestasi matematika siswa dan kurangnya keinginan terhadap 

pembelajaran matematika di sekolah. Rendahnya prestasi matematika 

disebabkan siswa mengalami masalah baik dari faktor intern maupun ekstern 

dalam pembelajaran. Selain itu, masalah yang masih sering kita jumpai yaitu 

masih rendahnya tingkat pemahaman siswa dalam belajar matematika. 

Matematika merupakan ilmu yang mendidik manusia untuk berpikir 

logis, teoritis, rasional, dan percaya diri sehingga matematika merupakan 
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dasar dari ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu matematika harus 

dikuasai oleh segenap warga negara sebagai sarana untuk memecahkan 

masalah sehari-hari, sehingga mereka mampu bertahan dalam era globalisasi 

yang berteknologi maju di saat sekarang maupun yang akan datang 

(Abdurrahman, 2003).  

Hasil penelitian Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika 

(PPPG Matematika) di beberapa Sekolah Dasar (SD) di Indonesia 

mengungkapkan bahwa kesulitan siswa dalam belajar matematika yang paling 

menonjol adalah keterampilan berhitung 51%, penguasaan konsep dasar yaitu 

50%, dan penyelesaian soal pemecahan masalah 49% (Tim PPPG 

Matematika, 2001). 

Ini disebabkan siswa memandang pelajaran matematika  adalah 

pelajaran yang sulit dan membosankan. Matematika adalah salah satu mata 

pelajaran yang menduduki peran penting dalam pendidikan karena dilihat dari 

waktu yang digunakan dalam pelajaran matematika disekolah, lebih banyak 

dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Serta pelaksanaan pendidikan 

diberikan pada semua jenjang pendidikan yang dimulai dari SD sampai 

Perguruan Tinggi, maka dari itu pelajaran harus diusahakan menarik dan 

menyenangkan. 

Sutama (2000), menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

pembelajaran matematika berpengaruh terhadap prestasi yang akan dicapai 

siswa. Disamping itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 
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kemampuan guru dalam hal memahami materi beserta asensi materinya dan 

pengelolaan proses pembelajaran sangat memprihatinkan. 

Anggapan masyarakat tentang matematika sebagai pelajaran yang 

sulit. Persepsi negatif itu ikut dibentuk oleh anggapan bahwa matematika 

merupakan ilmu yang kering, abstrak, teoritis, penuh dengan lambang-

lambang dan rumus-rumus yang sulit dan membingungkan, yang muncul atas 

pengalaman kurang menyenangkan ketika belajar disekolah. Akibatnya 

pelajaran matematika tidak dianggap secara obyektif lagi. Matematika sebagai 

salah satu ilmu pengetahuanpun kehilangan sifat netralnya (Suyono, 2006). 

Salah satu faktor yang mempegaruhi tercapainya tujuan 

pembelajaran adalah kualitas soal-soal yang diberikan sebagai latihan. Soal-

soal latihan yang diberikan pada buku, sebagian besar hanya mampu 

menembus pola pikir siswa sampai pada level menghitung. Siswa sudah 

merasa puas hanya dengan menjawab sebatas apa yang ditanyakan soal tanpa 

mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan situasi lain yang bisa 

dihilangkan maupun ditambahkan pada situasi soal. Padahal tingkat 

pemahaman siswa yang ingin kita capai belum dapat terpenuhi dengan proses 

pemecahan masalah seperti ini. Oleh karenanya, dibutuhkan soal-soal latihan 

yang lebih komplek dan mampu memberikan pemahaman secara konkrit 

untuk mengasah pola piker siswa. 

Demikian pula yang terjadi pada siswa-siswa SMP Negeri 1 Boyolali 

kelas VII semester II pada pokok bahasan himpunan. Pemilihan soal-soal yang 

diberikan kepada para siswa belum mampu mengantar siswa pada tingkat 
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pemahaman yang lebih tinggi. Pada dasarnya semua soal yang ada hanya 

mampu mengantar siswa pada pola piker menghitung. Pola pikir siswa 

cenderung terpancang akan konsep yang pertama kali mereka terima dan 

membunuh kemungkinan-kemungkinan konsep lain yang bisa muncul dari 

dalam pemikiran siswa sendiri.  

Pembahasan pokok bahasan himpunan pada siswa SMP kelas VII 

semester II sudah cukup komplek. Dimulai dari menyatakan himpunan dan 

bukan himpunan, himpunan berhingga dan tak berhingga, himpunan semesta, 

diagram venn, himpunan bagian serta operasi pada himpunan. Materi ini 

diberikan agar siswa dapat mengenal dan memahami berbagai alternatif yang 

dapat digunakan dan penerapannya dalam permasalahan pada kehidupan 

sehari-hari, serta mampu berfikir lebih kreatif dalam proses pemecahan 

masalah. Kompetensi tersebut diperlukan supaya siswa dapat mengamati, 

memproses, dan memanfaatkan pengetahuan penyelesaian tentang himpunan 

untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari–hari.  

Gambaran permasalahan diatas menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika perlu diperbaiki guna meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Untuk itu diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. 

Setelah menyelesaikan suatu proses belajar, untuk meningkatkan 

kemampuan belajar siswa dengan dukungan pertanyaan-pertanyaan inovatif  

tersebut, perlu adanya kerjasama antara guru dan peneliti yaitu melalui 

penelitian tindakan kelas (PTK). Proses PTK ini memberikan kesempatan 
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kepada peneliti dan guru untuk mengidentifikasi masalah- masalah 

pembelajaran di sekolah sehingga dapat dikaji ditingkatkan dan dituntaskan. 

Sebagai upaya peningkatan pemahaman dalam belajar matematika 

ada banyak  penelitian yang telah dilakukan, beberapa diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Lilik handoko (2007), Istina dyah kusmiastuti 

(2008), Rini tristiyawati (2007), Muh.abdul rohman (2004) dan juga Wiwik 

widiastuti (2006), mereka melakukan penelitian untuk meningkatkan 

pemahaman konsep pada siswa dengan metode yang berbeda-beda. 

Penelitian tindakan kelas ini difokuskan pada peningkatan 

pemahaman konsep himpunan pada siswa SMP. Indikator dari pemahaman 

konsep dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka diperlukan suatu dukungan pertanyaan-pertanyaan 

inovatif untuk meningkatkan pemahaman konsep pada siswa khususnya pada 

pokok bahasan himpunan pada siswa SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus PTK diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan: Apakah proses pembelajaran matematika melalui dukungan 

pertanyaan-pertanyaan inovatif  oleh guru dapat meningkatkan pemahaman 

konsep pada siswa SMP dalam pokok bahasan himpunan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar 

suatu penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang objek 

yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah : meningkatkan pemahaman 

konsep pada siswa SMP pokok bahasan himpunan melalui pertanyaan-

pertanyaan inovatif.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika. Terutama pada 

peningkatan pemahaman siswa dalam mengikuti pelajaran matematika 

melalui dukungan pertanyaan-pertanyaan inovatif  yang dianggap penting 

dalam perannya yang cukup besar dalam hal meningkatkan pemahaman 

siswa dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu guru dapat 

menerapkan metode ini pada pembelajaran matematika.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan kepada guru agar dapat 

digunakan untuk memperbaiki pembelajaran matematika melalui 

dukungan pertanyaan-pertanyaan inovatif, bagi siswa yang menjadi obyek 

penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pada pokok 

bahasan himpunan. 

 




