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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai ilmu pengetahuan bertujuan untuk melatih manusia 

dalam berpikir logis, kritis, dan bertanggung jawab. Orang-orang 

mempertukarkan antara matematika dengan aritmatika atau berhitung, 

padahal matematika memiliki cakupan yang lebih luas. Aritmatika hanya 

merupakan bagian dari matematika (Abdurrahman, 2003:251).  

Matematika pada dasarnya merupakan salah satu cabang ilmu yang 

berkaitan dengan penalaran. Objek dasar yang dipelajari matematika adalah 

abstrak, sering juga disebut objek mental. Objek abstrak tersebut meliputi 

fakta, konsep, operasi dan prinsip abstrak (Soedjadi, 2000:13). Pembelajaran 

matematikapun dituntut untuk dapat menguasai setiap konsep yang ada di 

dalamnya sebab antara satu konsep dengan konsep lain dalam matematika 

mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. 

Abdurrahman (2003:254) menyatakan konsep menunjuk pada pemahaman 

dasar dalam menguasai suatu mata pelajaran, sehingga penguasaan konsep 

dasar menjadi tolak ukur terhadap penguasaan suatu materi pelajaran. 

Belajar mengenai konsep tentu tidak terlepas dari kemampuan berpikir 

siswa. Kemampuan berpikir sudah ada pada manusia sejak tahun pertama 

kehidupan. Kecenderungan manusia mengerti arti pada berbagai hal dan 

kejadian di sekitarnya merupakan indikasi dari kemampuan berpikirnya. 

Purwanto (2007:43) mengemukakan bahwa berpikir adalah suatu keaktifan 

pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah kepada suatu tujuan. 

Manusia berpikir untuk menemukan pemahaman/pengertian yang 

dikehendaki. Mulyadi (2012:1) berpendapat bahwa berpikir pada dasarnya 

adalah suatu proses mental, berpikir adalah kegiatan mental yang melibatkan 

kinerja otak, dan dalam berpikir setiap individu menggunakan pola-pola pikir 

tertentu di mana pola-pola pikir  dominan akan menjadi acuan utama 

seseorang untuk bertindak.  

Pelajaran matematika mengenal dua macam pola pikir yaitu deduktif dan 

induktif, namun ciri utama matematika adalah deduktif, atau dengan perkataan 

lain matematika bersifat deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau 

pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sehingga 
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kaitan antar konsep atau pernyataan matematika bersifat konsisten (Rochmad, 

2008:1). Prinsipnya dalam pembelajaran matematika dengan pola pikir induktif 

dan deduktif keduanya dapat digunakan untuk mempelajari konsep-konsep 

matematika. Namun demikian, pembelajaran matematika dengan fokus pada 

pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, dan pemecahan masalah 

dapat diawali menggunakan pola pikir induktif melalui pengalaman-

pengalaman khusus yang dialami siswa. 

Rochmad (2008:3)menegaskan: 
“Matematika merupakan pelajaran di sekolah yang dipandang penting dan 

dipelajari oleh siswa di semua tingkat pendidikan, dan sejak siswa di kelas I SD 
mulailah dikenalkan dengan matematika formal dan para siswa mulai mengenal 
obyek dasar matematika yang bersifat abstrak misalnya fakta, konsep, prinsip dan 
struktur matematika. Kenyataan yang sering terjadi, proses pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh guru masih lebih banyak terikat pada tujuan yang hendak 
dicapai, padahal fondasi dari matematika adalah penalaran siswa. Bila kemampuan 
bernalar tidak dikembangkan pada siswa, maka bagi siswa matematika hanya akan 
menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh 
tanpa mengetahui maknanya.” 

Bermacam-macam bidang studi yang diajarkan di sekolah, matematika 

merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit oleh para siswa 

(Abdurrahman, 2003:252). National Assessment of Educational Progress 

pernah membahas bahwa kenyataan yang ada para siswa sering mempelajari 

konsep-konsep dan prosedur-prosedur matematika dengan kurang atau tidak 

memahaminya (Rochmad, 2008:4). Salah satu materi dalam matematika yang 

banyak mengandung konsep adalah geometri, akan tetapi geometri tidak 

dianggap sebagai sesuatu yang penting karena penyajiannya hanya sebagian 

kecil saja dalam tes standar (Van de Walle, 2008:149). Konsep dalam 

matematika sangatlah penting sebab apabila konsep-konsep tersebut tidak 

dimengerti dengan baik maka akan terjadi kesalahan pada materi selanjutnya. 

Roebyanto dan Harmini (2006:18) menyatakan kesalahan-kesalahan maupun 

kesulitan siswa tentang konsep-konsep geometri, khususnya konsep  

segiempat, dapat dimungkinkan bahwa siswa akan mengalami kesulitan dalam 

belajar matematika lebih lanjut, misalnya menghitung keliling dan luas suatu 

bangun segiempat. 

Penelitian Roebyanto dan Harmini (2006:23) pada materi pemahaman 

konsep segiempat mendapatkan hasil bahwa hanya 2% siswa yang sudah 

memahami dengan baik tentang unsur-unsur geometri datar, 1,5% siswa yang 

sudah memahami tentang ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar jajargenjang, dan 
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semua siswa belum memahami tentang ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar 

belah ketupat dan persegi. 

Penelitian yang berhubungan dengan konsepsi pun membuktikan bahwa 

konsepsi siswa sering terjadi kesalahan. Penelitian Nur’aeni (2010:29) 

mendapatkan hasil bahwa hampir 95% siswa SD kelas V beranggapan bahwa 

segiempat itu adalah persegi. Konsepsi siswa SD tentunya berbeda dengan 

konsepsi siswa SMP. Sunardi (dalam Rahayu, 2008:21) mendapatkan hasil 

bahwa 86,91% siswa menyatakan persegi bukan persegi panjang, 64,33% siswa 

menyatakan belah ketupat bukan jajar genjang, dan 36,34% siswa menyatakan  

dalam persegi dua sisi yang berhadapan saling tegak lurus. 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 2 

Banyubiru diperoleh bahwa dalam mempelajari materi segiempat di kelas VII 

siswa masih terbawa suasana di SD sehingga ketika diajarkan materi segiempat 

mereka merasa sudah mampu dengan alasan sudah pernah memperolehnya di 

sekolah dasar, dalam arti mereka memiliki konsepsi awal yang mereka anggap 

sudah benar, padahal belum tentu konsepsi siswa tersebut sudah sesuai 

dengan konsep yang ada pada materi di sekolah. Selain itu pembelajaran di 

kelas lebih difokuskan dalam penerapan rumus-rumus keliling dan luas 

segiempat serta hampir semua soal tes materi segiempat adalah keliling dan 

luasnya saja.  

 Berdasarkan data, fakta, dan pengalaman di kelas, mata pelajaran 

matematika merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan siswa yang 

diimplementasikan dalam ujian akhir nasional (Purnomo, 2009:1). Berawal 

rendahnya prosentase jumlah siswa untuk mencapai tuntas pada pembelajaran 

matematika khususnya geometri (Kartono dan Imron, 2010:57), maka perlu adanya 

penelitian yang mendukung untuk melakukan suatu perubahan sebab menurut 

Suyanto dan Hisyam (2000:35) pada era globalisasi saat ini, pendidikan harus 

melakukan reformasi dan inovasi dalam proses belajar mengajar secara terus-

menerus, dan untuk melakukan reformasi dan inovasi pendidikan tentu saja 

memerlukan dukungan empirik yang dihasilkan oleh kegiatan penelitian, sebab 

tanpa dukungan dari bidang penelitian, maka proses pendidikan akan mandek 

dan reformasi serta inovasi mustahil dapat dilakukan. Langkah untuk 

mengembangkan pembelajaran matematika khususnya materi segiempat 

tentunya diperlukan penelitian sehingga untuk ke depan dapat dilakukan suatu 

tindakan perubahan agar pembelajaran di sekolah tidak hanya terfokus pada 
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pemberian rumus-rumus saja melainkan juga konsep-konsep yang ada 

mengingat begitu pentingnya suatu konsep itu ditanamkan pada diri siswa. 

Menurut permasalahan tersebut di atas maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul “Konsepsi Siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyubiru Tentang 

Segiempat”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan suatu masalah 

yaitu: “Bagaimanakah konsepsi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyubiru tentang 

segiempat?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Banyubiru tentang segiempat.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran 

bagi dunia pendidikan di bidang pendidikan matematika khususnya 

mengenai konsepsi siswa SMP tentang segiempat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Guru 

Meningkatkan pemahaman guru tentang konsepsi siswa dan 

memberikan kesempatan bagi guru untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut serta kesempatan melakukan inovasi pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

b. Siswa 

Siswa diharapkan lebih belajar giat dalam mempelajari konsep-

konsep dasar agar tidak akan terjadi kesalahan konsepsi.  


