
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari aspek pendidikan sehingga sangat

wajar jika pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap dunia

pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang penting

karena membantu manusia dalam mengembangkan potensi dirinya berupa ilmu

pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu menghadapi problematika yang

terjadi di lingkungan sekitarnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Masalah

tersebut dapat dipecahkan dengan kualitas pendidikan yang memadai.

Meningkat tidaknya suatu kualitas pendidikan berkaitan erat dengan kualitas

sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia agar mencapai tujuan pendidikan nasional adalah
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melalui pendidikan yang baik. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia khususnya

pendidikan matematika masih relatif rendah. Masih rendahnya kualitas pendidikan

Indonesia dapat dilihat dari hasil survei TIMSS (Trends in International

Mathematics and Science Study) yang diungkapkan Depdiknas (2007), Indonesia

berada pada posisi ke-34 dalam bidang matematika dari 38 negara peserta. Dari

hasil survei tersebut dapat diartikan bahwa pembelajaran matematika di Indonesia

kurang efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, terutama dalam pelajaran

matematika perlu adanya tindakan kerjasama antar guru mata pelajaran untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Dalam segala kegiatannya harus

dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan tingkat

keberhasilan meningkatnya mutu pendidikan matematika di Indonesia.

Matematika sebagai ilmu dasar yang memegang peranan penting membentuk pola

pikir siswa. Hal ini disebabkan matematika memiliki struktur keterkaitan yang

jelas dan kuat antar konsep. Sehingga memungkinkan siswa untuk berpikir secara

logis, rasional dan sistematis. Matematika juga berperan penting dalam

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, untuk menguasai

dan menciptakan teknologi diperlukan penguasaan matematika yang baik sejak

dini. Besarnya peranan matematika membuat matematika dipelajari secara luas

mulai dari jenjang pendidikan rendah hingga ke jenjang pendidikan tinggi.

Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari. Apalagi

beberapa tahun ini matematika merupakan mata pelajaran yang diujikan secara

nasional dan menjadi salah satu mata pelajaran penentu kelulusan siswa. Sehingga

pemerintah terus berusaha memperbaiki komponen-komponen penunjang

pendidikan khususnya matematika seperti diadakannya peningkatan kompetensi
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guru melalui latihan, MGMP, memperbaiki sarana dan prasana, serta perbaikan

kurikulum.

Salah satu penyebab masih rendahnya kemampuan matematis siswa dalam bidang

matematika terjadi karena siswa kurang memahami apa yang dipelajari

sebagaimana yang diungkapkan oleh Depdiknas (2007) bahwa proses belajar

mengajar di sekolah sering kali belum memberikan hasil yang maksimal, apabila

dikaitkan dengan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, hal ini dapat dilihat

dari (a) banyaknya siswa mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap

materi ajar yang diterimanya, meskipun mereka tidak mampu memahami konsep

dari bahan ajar tesebut, (b) sebagian besar dari siswa tidak mampu meng-

hubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan

tersebut digunakan, dan (c) siswa memiliki kesulitan untuk memahami konsep

akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan dengan menggunakan sesuatu yang

abstrak dan metode ceramah.

Kemampuan menghafal saja tidak cukup, tetapi siswa juga harus memiliki

kemampuan lain sebagaimana yang ditetapkan pada Depdiknas (2007) bahwa mata

pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan (a)

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan

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

masalah, (b) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan

gagasan dan pernyataan matematika, (c) memecahkan masalah yang meliputi

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan
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model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (d) mengomunikasikan gagasan

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau

masalah, dan (e) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari

matematika.

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika yang telah diungkapkan di atas, hal

mendasar yang harus dimiliki siswa adalah pemahaman konsep. Menurut Rohana

(Harja, 2011) dalam memahami konsep matematika diperlukan kemampuan

generalisasi serta abstraksi yang cukup tinggi. Saat ini penguasaan peserta didik

terhadap materi konsep-konsep matematika masih lemah sebagaimana yang

dikemukakan Ruseffendi (Harja, 2011) bahwa ada banyak peserta didik yang

setelah belajar matematika, tidak mampu memahami konsep bahkan pada bagian

yang paling sederhana sekalipun, banyak konsep yang dipahami secara keliru

sehingga matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, rumit, dan sulit.

Secara global, pemahaman konsep matematis siswa setingkat SMP dapat dilihat

dari hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA). Hasil

survei  PISA tahun 2009 Indonesia hanya menduduki rangking 61 dari 65 peserta

dengan rata-rata skor 371, sementara rata-rata skor internasional adalah 496. Dari

hasil survei ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa SMP di Indonesia dalam

penguasaan konsep masih sangat rendah (Balitbang, 2011). Kemampuan yang

diujikan dalam soal-soal PISA adalah mampu merumuskan masalah secara

matematis sebanyak 25%, mampu menggunakan konsep, fakta, prosedur, dan
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penalaran dalam matematika sebanyak 50%, serta menafsirkan, menerapkan, dan

mengevaluasi hasil sebanyak 25%.

Rendahnya pemahaman konsep matematis siswa disebabkan melalui pem-

belajaran secara konvensional. Hal ini karena pembelajaran konvensional

membuat kemampuan siswa sulit berkembang, karena proses pembelajaran yang

bersifat monoton. Kebanyakan pembelajaran konvensional masih terpusat pada

guru, dan hasil belajar matematika siswa yang masih rendah diperkirakan

penyebabnya adalah siswa kurang aktif ketika mengikuti pelajaran di kelas, dan

matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang disenangi siswa.

Adanya siswa yang kurang memperhatikan ketika guru menerangkan pelajaran,

serta jika ada konsep-konsep yang kurang dipahami siswa, mereka lebih

cenderung bertanya kepada teman daripada langsung bertanya kepada guru dan

ketika guru memberikan contoh soal banyak siswa yang memilih untuk melihat

jawaban temannya.

Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa terjadi juga di SMP

Negeri 12 Bandar Lampung. Hal ini berdasarkan wawancara dengan guru bidang

studi matematika bahwa siswa cenderung pasif dalam pembelajaran, diam, dan

tidak bertanya serta tidak mengemukakan pendapat. Masih banyak siswa yang

kurang memperhatikan penjelasan guru, bahkan ada siswa tidak mengikuti

pembelajaran dengan baik, bermain, dan bercakap-cakap. Saat guru mengajukan

pertanyaan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, hanya sedikit

siswa yang mau menjawab dan bertanya. Aktivitas yang dilakukan sebagian besar

siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan mencatat apa yang ditulis oleh
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guru di papan tulis, sedangkan siswa yang lain tidak memperhatikan, atau

bercakap-cakap antar teman. Hal ini menunjukkan kemampuan konsep siswa

masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menciptakan suasana

pembelajaran di dalam kelas yang mampu membuat siswa lebih aktif sehingga

prestasi belajar mereka meningkat.

Terkait dengan permasalahan di atas maka salah satu strategi belajar yang dapat

digunakan adalah strategi pembelajaran aktif tipe Peer Lesson. Strategi

pembelajaran aktif tipe Peer Lesson ini menempatkan seluruh tanggung jawab

pengajaran kepada siswa. Siswa dibagi dalam kelompok sesuai dengan

kemampuan akademik, dan menjelaskan suatu konsep dengan sejelas-jelasnya,

sehingga siswa lain memahami maksud dari pelajaran tersebut. Strategi

pembelajaran aktif tipe Peer Lesson memungkinkan siswa untuk berfikir tentang

apa yang dipelajari, berkesempatan untuk berdiskusi dengan teman, bertanya, dan

berbagi pengetahuan. Strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertindak sebagai guru dan narasumber bagi siswa yang lainnya. Pembelajaran

Peer Lesson diharapkan dapat membantu siswa dalam mengembangkan

pemahaman konsep matematis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah, “Apakah strategi pembelajaran aktif tipe

Peer Lesson berperanguh terhadap pemahaman konsep matematis siswa?”
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Dari rumusan masalah di atas dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Apakah

terdapat perbedaan pemahaman konsep siswa kelas VII SMP Negeri 12 Bandar

Lampung yang pembelajarannya menerapkan strategi Peer Lesson dengan

pemahaman konsep siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe Peer Lesson terhadap

pemahaman konsep matematis siswa kelas VII SMP Negeri 12 Bandar Lampung

bila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam

pendidikan matematika yang berkaitan dengan strategi pembelajaran aktif Peer

Lesson dan pembelajaran konvensional serta hubungannya dengan kemampuan

konsep matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi pendidikan sebagai

alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan dalam rangka untuk

meningkatkan kemampuan konsep matematis siswa. Selain itu, dapat  menjadi

masukan dan bahan kajian pada penelitian serupa di mana yang akan datang.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka ruang lingkup dalam pene-

litian ini adalah

1. Pengaruh adalah daya yang ditimbulkan dari penggunaan strategi

pembelajaran tipe Peer Lesson pada kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa kelas VII SMP Negeri 12 Bandar Lampung. Selanjutnya

pembelajaran ini dikatakan berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa apabila rata-rata nilai pemahaman konsep matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipe

Peer Lesson sama dibandingkan dengan kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

2. Pembelajaran aktif (active learning) merupakan suatu pembelajaran yang

mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar

dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran.

3. Strategi pembelajaran aktif tipe Peer Lesson adalah strategi yang

mengembangkan peer teaching dalam kelas ini yang menempatkan tanggung

jawab kepada siswa untuk membantusiswa lain dalam satu kelompok namun

tetap dalam bimbingan guru.

4. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh

guru yaitu ceramah, tanya jawab, dan latihan soal.
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5. Pemahaman Konsep Matematis

Pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa dalam menerjemah-

kan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan

pembentukan pengetahuannya sendiri bukan sekedar menghafal dan sesuai

dengan indikator-indikator pemahaman konsep.


