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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai cabang ilmu yang universal, dimana 

mencakup berbagai aspek (aljabar, geometri, dan trigonometri) yang 

aplikasinya hampir dapat digunakan di berbagai lingkup kehidupan. Ilmu 

teknik, sains hingga  ekonomi yang merupakan kegiatan sehari – hari pun 

sangat erat kaitannya dengan matematika. Suherman dkk (2003:25) 

menyatakan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan yang bersifat 

universal dan terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang 

berhubungan dengan ide, proses dan penalaran. Kline (1973) berpendapat 

bahwa matematika bukan merupakan pengetahuan menyendiri yang dapat 

sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama 

untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan 

sosial, ekonomi, dan alam. Cakupan dari matematika sangat luas, seperti 

bahasa (bahasa matematika) dan sarana berpikir. Dengan matematika kita 

dapat berlatih berpikir secara logis, dan dengan matematika ilmu 

pengetahuan lainnya bisa berkembang dengan cepat (Suherman dkk, 

2003:18).  

Secara garis besar kemampuan dasar matematika dapat 

diklasifikasikan dalam lima standar, yaitu (1) mengenal, memahami, dan 

menerapkan konsep, prosedur, prinsip dan ide matematika (2) 

menyelesaikan masalah matematika (mathematical problem solving) (3) 

bernalar matematika (mathematical reasoning) (4) melakukan koneksi 

matematika (mathematical connection) dan (5) komunikasi matematika 

(mathematical communication) (NCTM, 2000). Menurut Permendiknas 

no. 22 tahun 2006 pemahaman konsep dan penalaran merupakan salah 

satu kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa. Berdasarkan hal 

tersebut, pemahaman konsep dan penalaran adalah dua kompetensi 
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penting yang harus dikembangkan  dalam diri siswa. Penting karena 

dengan dua kompetensi ini siswa dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir dan mengolah apa yang telah dimiliki secara luas. 

Pemahaman konsep matematis merupakan kecakapan atau 

kemahiran matematis yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar 

matematika yaitu dengan menunjukkan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 2003:2). Pemahaman konsep 

menjadi bekal bagi siswa dalam pembelajaran, karena untuk memahami 

konsep yang baru diperlukan prasyarat pemahaman konsep sebelumnya. 

Hal ini penting untuk berpikir dan menjadi pondasi dasar siswa untuk 

mengembangkan ketrampilan dan kemampuan berpikirnya.  Bagi siswa 

yang dapat memahami konsep matematika dengan baik, akan lebih mudah 

mengaplikasikannya dalam permasalahan kehidupan sehari – hari.  

Depdiknas (2002:6) menyatakan bahwa materi matematika dan 

penalaran matematika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, 

yaitu materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran 

dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika. Matematika 

penting untuk ketrampilan berpikir siswa dalam berbagai hal, diantaranya 

dalam mengambil keputusan. Penalaran merupakan salah satu aspek dari 

kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi dalam kurikulum terbaru 

yang dikategorikan sebagai kompetensi dasar yang harus dikuasai para 

siswa. Melalui aktivitas bernalar siswa dilatih untuk menarik suatu 

kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru berdasarkan beberapa 

fakta yang mereka ketahui dalam pembelajaran. Ketika belajar 

matematika, para siswa akan selalu berhadapan dengan proses penalaran 

dan secara langsung mengembangkan kemampuan penalaran mereka. 

Data kemampuan pemahaman konsep dan penalaran matematika 

siswa kelas XI TKR 1 menunjukkan hasil pada observasi pendahuluan 

tentang kemampuan pemahaman konsep dan penalaran matematika siswa. 

Pada pemahaman konsep siswa diperoleh 34,38% siswa mampu 
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menyatakan ulang sebuah konsep, 28,13% siswa mampu memberikan 

contoh dan bukan contoh dari suatu konsep dan 31,25% siswa mampu 

mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. 

Sedangkan data hasil observasi pendahuluan penalaran siswa 

menunjukkan kemampuan siswa mampu mengajukan dugaan sebesar 

28,13%, kemampuan siswa menyusun bukti, memberikan alasan / bukti 

terhadap kebenaran solusi sebesar 28,13%, dan  kemampuan siswa 

menarik kesimpulan dari pernyataan sebesar 31,25%.  

Faktor penyebab rendahnya kemampuan pemahaman konsep dan 

penalaran ialah proses pembelajaran guru yang masih konvensional dan 

kurang terbiasanya siswa dalam membiasakan diri menyelesaikan masalah 

matematika dengan aturan yang saling berkaitan. Ketika dibutuhkan suatu 

materi prasyarat sebagai bahan materi selanjutnya, siswa mengalami 

kesulitan. Penyebab siswa sulit mengembangkan kemampuan pemahaman 

konsep dan penalarannya adalah kurang memahami apa itu arti 

matematika dan kegunaannya dalam kehidupan sehari – hari. 

Berdasarkan hasil observasi, faktor penyebab yang paling dominan 

yaitu guru masih konvensional dalam mengajar (karena keterbatasan 

waktu) dan pembelajaran yang berlangsung masih satu arah. Salah satu 

penyebab keterbatasan waktu adalah penerapan moving class. Wilayah 

sekolah SMK Negeri 1 Blora terhitung cukup luas, sehingga waktu jam 

pelajaran terkadang harus terpotong karena guru/ siswa harus berpindah 

dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Materi yang diberikan guru pun 

tidak selalu dikaitkan dengan permasalahan sehari – hari serta penjelasan 

mengenai pembuktian rumus tidak selalu diberikan oleh guru. Hal ini 

dilakukan karena siswa kurang komunikatif ketika diajak untuk 

menentukan sebuah rumus tertentu jika rumus sebelumnya tidak diketahui. 

Di sisi lain, faktor penyebab dari siswa sendiri meliputi kurangnya 

konsentrasi siswa ketika proses pembelajaran berlangsung, kurangnya 

kebiasan membaca serta pola belajar siswa yang instan. Keberagaman 

kondisi dan kecerdasan siswa juga berpengaruh pada proses pembelajaran. 
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Siswa SMK dituntut untuk memiliki kemampuan akademik serta 

praktikum, sehingga siswa kurang memiliki kemauan untuk belajar 

mengenai materi yang akan diberikan guru. Pembelajaran yang ditawarkan 

guru seharusnya dapat memfasilitasi dan menggali potensi siswa dengan 

tidak membebankan siswa. Alternatif yang dapat ditawarkan yaitu 

pembelajaran dengan strategi genius learning.  

Keunggulan dari strategi genius learning adalah (1) sangat 

menghargai adanya perbedaan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap 

individu; (2) mengajak guru untuk berwawasan luas, hal ini dikarenakan 

semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh guru maka akan semakin 

mudah bagi guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran; (3) sangat 

menghargai adanya perbedaan gaya belajar setiap siswa, sehingga guru 

bisa mencari solusi yang tepat dalam mencari metode pembelajaran yang 

sesuai; (4) sangat menghargai dan mempertimbangkan lingkungan dan 

masyarakat yang terlibat dalam proses pembelajaran; (5) merupakan salah 

satu strategi pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai subyek 

pembelajaran (Rusdiana, 2013). Langkah-langkah strategi pembelajaran 

tersebut yaitu: (1) suasana kondusif (2) hubungkan, (3) gambaran besar, 

(4) tetapkan tujuan, (5) pemasukan informasi, (6) aktivasi, (7) 

demonstrasi, dan (8) ulangi dan jangkarkan (Gunawan, 2003:334).  

Berdasarkan keunggulan strategi genius learning diduga dapat 

mengatasi masalah kemampuan pemahaman konsep dan penalaran 

matematika. Dengan strategi genius learning diharapkan guru dapat 

memperbaiki proses pembelajaran dan siswa dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep dan penalaran matematika. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah “Adakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan 

penalaran setelah dilakukan pembelajaran dengan strategi genius learning 

bagi siswa kelas XI TKR 1  SMK Negeri 1 Blora?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan penalaran 

matematika siswa kelas XI TKR 1 SMK Negeri 1 Blora. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk 

pengembangan ilmu terutama terhadap peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep dan penalaran melalui strategi genius learning. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Sebagai upaya mengoptimalkan kemampuan pemahaman 

konsep dan penalaran guna memperbaiki kualitas belajar dan 

mengembangkan potensi yang ada dalam diri masing – masing 

siswa. 

b. Bagi guru 

Menambah wawasan, pengalaman serta variasi pembelajaran 

bagi guru tentang bagaimana meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep dan penalaran siswa guna memperbaiki 

kualitas layanan dan mutu pembelajaran.  

c. Bagi sekolah 

Dapat menjadikan umpan balik bagi pembinaan pendidikan 

yang berkualitas karena bervariasinya model pembelajaran serta 

sebagai sarana dalam rangka perbaikan strategi pembelajaran 

matematika. 

 

 

 

 

 


