
 i

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA 

SMP MELALUI PERTANYAAN-PERTANYAAN INOVATIF PADA 

POKOK BAHASAN LINGKARAN 

(PTK Di SMP N 1 BOYOLALI Kelas VIII Semester 2 Tahun Ajaran 2008/2009) 

 

SKRIPSI 
Untuk memenuhi Sebagian Persyratan  

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1  

Pendidikan Matematika 

 
 

 

Oleh : 

RINI NURYANTI 

A 410 050 033 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2009 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

teknologi informasi sekarang ini telah memberikan dampak positif dalam 

semua aspek kehidupan manusia termasuk juga aspek pendidikan. Pendidikan 

merupakan masalah yang menarik untuk dibahas, karena melalui usaha 

pendidikan diharapkan tujuan pendidikan akan dapat tercapai. 

Untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi 

tersebut dituntut sumber daya yang handal dan mampu berkompetensi secara 

global, sehingga diperlukan keterampilan yang tinggi, pemikiran yang kritis, 

sistematis, logis, kreatif dan kemauan kerja yang efektif. Cara berfikir seperti 

ini dapat dikembangkan melalui pendidikan matematika, karena matematika 

merupakan dasar ilmu pengetahuan dari ilmu pengetahuan yang lain, 

khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai 

disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang 

teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, logika 

matematika dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan 

teknologi dimasa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak 



 

dini. Mata pelajaran matematika perlu diberikan peserta didik dengan 

kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta 

kemampuan bekerja sama. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik 

apabila ada komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa. Oleh karena 

itu, siswa dituntut untuk kreatif, inovatif dalam menanggapi setiap pelajaran 

yang diajarkan sehingga pesan yang disampaikan dalam bentuk materi 

pelajaran dapat diterima oleh siswa. Setiap siswa harus dapat memanfaatkan 

ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu setiap 

pelajaran harus dikaitkan dengan manfaatnya dalam lingkungan social 

masyarakat. Sikap kreatif dan inovatif terwujud dengan menempatkan siswa 

sebagai subyek pendidikan. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan bukan 

sumber utama pembelajaran. 

Dalam pembelajaran matematika diharapkan siswa benar-benar 

kreatif. Sehingga akan berdampak pada ingatan siswa yang akan lebih lama 

bertahan tentang apa yang akan dipelajari. Suatu konsep akan mudah dipahami 

dan diingat oleh siswa jika konsep tersebut disajikan melalui prosedur dan 

langkah-langkah yang tepat, jelas dan menarik. 

Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan 

materi serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan 

penguasaan materi serta prestasi belajar maka semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan pembelajaran. Namun dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa 

prestasi belajar matematika yang dicapai siswa masih rendah. Berkaitan 



 

dengan masalah tersebut, pada pembelajaran matematika juga ditemukan 

keragaman masalah sebagai berikut : kurangnya prestasi belajar siswa. Hal ini 

menggambarkan pemahaman belajar mengajar dalam kelas masih rendah. 

Dengan demikian kegagalan atau keberhasilan belajar sangat 

tergantung pada siswa karena tiap siswa mempunyai sikap dan karakter yang 

berbeda. Siswa yang aktif belajar akan lebih mudah menerima pelajaran di 

kelas. Jadi makin aktif siswa dalam proses belajar mengajar, baik mandiri 

maupun di sekolah makin baik terhadap prestasi belajarnya. Untuk mencapai 

hal tersebut sebaiknya siswa harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan belajar 

mengajar di kelas seperti bertanya, menjawab, mengerjakan soal-soal melalui 

pertanyaaan-pertanyaan inovatif. 

Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka 

perlu dicarikan pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa pada pembelajaran matematika. Para guru terus 

berusaha untuk menyusun dan menerapkan berbagai model yang variasi agar 

siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar matematika. Salah satunya 

melalui pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan inovatif yang diharapkan 

mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep.  

Pertanyaan-pertanyaan inovatif merupakan pendekatan pemecahan 

masalah, seperti yang dinyatakan oleh Standar Isi. Tujuan dari pendekatan ini 

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh (Diknas, 2006). 



 

Akan tetapi pendekatan ini tidak begitu jelas, tidak cukup membuat siswa 

menggunakan kemampuan pemahaman konsep saja. Untuk itu diperlukan 

kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis 

dan kreatif siswa dalam bentuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inovatif : 

Adakah cara lain? (What’s another way?), Bagaiman jika…? (What if….?), 

Manakah yang salah? (What’s wrong?), dan Apakah ada yang akan 

dilakukan? (What would you do?) (Krulik & Rudnick, 1999). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 

pertanyaan-pertanyaan inovatif pembelajaran tidak berhenti hanya karena 

peserta didik telah menemukan jawaban terhadap suatu masalah sehingga akan 

berpengaruh terhadap tercapainya tujuan belajar yang diharapkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Adakah peningkatan pemahaman konsep siswa SMP setelah dilakukan  

pembelajaran matematika melalui pertanyaan-pertanyaan inovatif pada pokok 

bahasan Lingkaran ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 



 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : Peningkatan pemahaman  

konsep siswa SMP setelah dilakukan pembelajaran matematika melalui 

pertanyaan-pertanyaan inovatif pada pokok bahasan lingkaran . 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan dalam pengajaran matematika, utamanya sebagai upaya 

peningkatan pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika melalui 

pertanyaan-pertanyaan inovatif. Secara khusus hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian 

sejenis, serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 



 

a. Memberikan masukan kepada guru / calon guru matematika dalam 

menentukan metode mengajar yang tepat, yang dapat menjadi 

alternative dalam mata pelajaran matematika khususnya pada pokok 

bahasan Lingkaran. 

b. Memberi sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan 

di sekolah lanjutan pertama. 

c. Bagi peneliti, sebagai wahana uji kemampuan terhadap bekal teori 

yang penulis peroleh dari bangku kuliah, serta sebagai upaya untuk 

mengembangkan pengetahuan, serta menambah wawasan, pengalaman 

dalam tahapan proses pembinaan diri sebagai calon pendidik. 

d. Memberi masukan pada siswa untuk meningkatkan kegiatan belajar, 

mengoptimalkan pemahaman konsep dalam mengembangkan dirinya 

ditengah-tengah lingkungan dalam meraih keberhasilan belajar atau 

prestasi belajar yang optimal. 

e. Sebagai bahan pertimbangan, pembanding, masukan atau referensi 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 




