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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan syarat mutlak bagi 

pengembangan sumber daya manusia dalam menuju masa depan yang lebih baik. 

Melalui pendidikan dapat dibentuk manusia yang mampu membangun dirinya 

sendiri dan bangsanya, maka dari itu perlu dilakukan peningkatan mutu 

pendidikan (Utomo dkk, 2014: 6). Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: “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 bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.  

Susanto (2014:185) menyatakan bahwa “matematika adalah suatu mata 

pelajaran yang perlu diajarkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi”. Sejalan dengan itu, Depdiknas menyatakan 

bahwa “mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai 

dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan  berfikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuann bekerjasama”. Hal 

tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan matematika dalam dunia 

pendidikan dan perkembangan teknologi saat ini. Sebagaimana tercantum dalam 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi yang mengemukakan bahwa 

“matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai ilmu disiplin, dan memajukan 

daya pikir manusia”. 

Salah satu tujuan matematika pada pendidikan  adalah agar siswa memiliki 

kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah dimana kita ketahui bersama peranan penting 
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matematika dalam mendukung proses manusia menjalani kehidupan (Suleman, 

2013: 2). Fokus pada hakikat pembelajaran matematika adalah pemahaman 

konsep, hal tersebut dikarenakan konsep-konsep dalam matematika tersusun 

secara sistematis, hirarkis, dan logis mulai dari sederhana sampai kompleks 

(Retnowati, 2013:15). Oleh karena itu, jika siswa menguasai konsep materi 

prasyarat, maka siswa tersebut akan lebih mudah dalam proses pemahaman 

konsep materi selanjutnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh guru mata 

pelajaran matematika di sekolah adalah penguasaan siswa terhadap beberapa 

materi pokok bahasan matematika, terutama untuk mengingat konsep dalam 

waktu terbatas yang telah diajarkan (Anggoro, 2015: 72).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII  SMP  

Negeri 2 Ciemas Kabupaten Sukabumi nilai UAS semester genap kelas VII SMP  

Negeri 2 Ciemas Kabupaten Sukabumi tahun ajaran 2016/2017 dari 188 siswa 

hanya 28 siswa yang melebihi nilai 72. Data nilai UAS selengkapnya dapat dilihat 

dilampiran 18.  Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, 

Kartini (2014: 94) berpendapat bahwa “salah satu penyebabnya adalah strategi 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang masih bersifat tradisional, yaitu 

siswa masih diperlakukan sebagai objek belajar dan guru lebih dominan berperan 

dalam proses pembelajaran dengan memberikan konsep-konsep atau prosedur-

prosedur baku, sehingga pada pembelajaran ini hanya terjadi komunikasi satu 

arah”. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Retnowati (2013:15) “pembelajaran 

matematika seharusnya berpusat pada siswa bukan pada guru”. 

Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran yang dilakukan harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga pemahaman konsep matematis siswa dapat tercapai 

dengan baik. Dengan kata lain, pembelajaran yang dilakukan tentunya harus tepat 

dengan melibatkan siswa secara aktif (student center) dan tidak hanya menerima 

pengetahuan yang diberikan oleh guru. Salah satu model pembelajaran yang 

memberi kondisi belajar aktif dan dapat mendukung siswa dalam pencapaian 

pemahaman siawa yaitu melalui Model Problem Based Learning (PBL). “PBL 

merupakan suatu model pembelajaran inovatif yang memberi kondisi belajar aktif 

kepada peserta didik dalam kondisi dunia nyata” (Yamin, 2013:62). “PBL lebih 
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mengedepankan konsep pemahaman dari pada konsep hafalan, hal tersebut dapat 

dilihat dari penyelidikan dari suatu masalah yang diangkat menjadi materi dimana 

siswa berusaha memahami apa yang menjadi masalah dan kemudian 

menyelesaikan masalah tersebut” (Pratama, 2016: 6). 

Pelaksanaan model PBL diawali dengan diberikannya permasalahan. 

Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan 

analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran. Dengan permasalahan tersebut, 

siswa diarahkan untuk berdiskusi dan bekerjasama secara berkelompok untuk 

mencari solusi permasalahan yang diberikan, dimana siswa mempunyai 

kesempatan dalam memlilih dan melakukan penyelidikan apapun baik di dalam 

maupun di luar sekolah sejauh itu diperlukan untuk memecahkan masalah, 

selanjutnya mereka mempresentasikan hasil kerja mereka, serta menarik 

kesimpulan.  

Selain memberi kondisi belajar yang aktif, siswa juga harus memiliki 

rasa tanggungjawab penuh dalam memahami materi baik secara berkelompok 

maupun individu. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan penerapkan model PBL yang dimodifikasi dengan memberikan 

penomoran (numbered) pada masing-masing anggota kelompok siswa. 

Penomoran ini bertujuan untuk menentukan perwakilan kelompok yang akan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.  Penentuan nomornya dipilih 

secara acak oleh guru.  Hal ini mengakibatkan siswa dalam setiap kelompok 

menjadi lebih bertanggungjawab untuk memahami materi pembelajaran dan 

lembar kerja kelompok yang  akan dipresentasikan.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam model 

pembelajaran PBL dimodifikasi numbered adalah suatu model pembelaajaran 

yang memberi kondisi belajar aktif serta menuntut siswa bertanggungjawab secara 

individu maupun kelompok. Hal tersebut sejalan dengan Ramlan (2013: 111) 

“dalam proses pembelajaran matematika, aktivitas belajar akan lebih efektif jika 

siswa berperan aktif. Siswa tidak hanya mendengarkan cermah dari guru maupun 

mencatat yang ditulis guru di papan tulis, tetapi siswa berusaha mencoba 

mengerjakan soal sendiri dengan bimbingan dari teman maupun guru. Siswa harus 
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kreatif, ulet dan memiliki sikap percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya”. 

Oleh karena itu perlu diadakan suatu penelitian mengenai penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dimodifikasi Numbered  terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan antara kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa yang menggunakan model pembelajran PBL dimodifikasi 

numbered, kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran PBL, dan kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran 

langsung? 

2. Apakah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran PBL dimodifikasi numbered lebih baik 

dibandingkan dengan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

yang menggunakan model pembelajaran PBL? 

3. Apakah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran PBL dimodifikasi numbered lebih baik 

dibandingkan dengan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

yang menggunakan model pembelajaran langsung? 

4. Apakah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran PBL lebih baik dibandingkan dengan 

kemampuan pemahaman matematis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran langsung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa yang menggunakan model pembelajran PBL dimodifikasi numbered, 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran PBL, dan kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa yang menggunakan model pembelajran langsung.  

2. Untuk mengetahui perbandingan kemampuan pemahaman konsep 

matematis antara siswa yang menggunakan model pembelajaran PBL 

dimodifikasi numbered dengan siswa yang menggunakan model 

pembelajaran PBL. 

3. Untuk mengetahui perbandingan kemampuan pemahaman konsep 

matematis antara siswa yang menggunakan model pembelajaran PBL 

dimodifikasi numbered dengan siswa yang menggunakan model 

pembelajaran langsung. 

4. Untuk mengetahui perbandingan kemampuan pemahaman konsep 

matematis antara siswa yang menggunakan model pembelajaran PBL 

dengan siswa yang menggunakan model pembelajatan langsung.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini 

diharapkan mampunyai manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal yang berguna 

terhadap perkembangan ilmu pendidikan terutama pada pembelajaran 

matematika mengenai penerapan model pembelajaran PBL dimodifikasi 

numbered terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif strategi dalam 

pembelajaran matematika terhadap pemahaman konsep matematis 

siswa dengan menerapkan model pembelajaran PBL dimodifikasi 

Numbered. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatan kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa dengan menjadikan siswa belajar lebih aktif 

dan bertanggungjawab dalam kegiatan kelompok.  

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengalaman dan 

pengetahuan dalam penerapan model pembelajaran PBL dimodifikasi 

Numbered. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi insprirasi bagi 

peneliti lain dalam melakukan penelitian yang serupa dengan kajian 

yang lebih mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


