
 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

Dunia pendidikan dengan berbagai peranan dan pengaruhnya merupakan bagian 

penting dalam kehidupan manusia karena dapat memberikan pengaruh terhadap 

kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Pendidikan berperan dalam 

pembentukan jati diri dan pola pikir setiap individu.  Oleh sebab itu, pendidikan 

yang berkualitas dan bermutu tinggi menjadi harapan suatu bangsa.  UU nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, menyebutkan bahwa: 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang bertanggungjawab. 

 

 

Pendidikan yang diterapkan di sekolah pada umumnya merupakan pendidikan 

formal yang sebagian besar dilaksanakan melalui pembelajaran di kelas.  

Pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa.  Salah satu pembelajaran yang diberikan kepada siswa dalam 

rangka mengembangkan ketiga aspek tersebut adalah pembelajaran matematika.  

Matematika merupakan pelajaran yang harus dipelajari siswa pada jenjang 

pendidikan formal.  Hal ini sesuai dengan standar isi satuan pendidikan dasar dan 

menengah mata pelajaran matematika (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
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nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang standar isi) bahwa mata 

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah 

dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama (BSNP, 2007: 3).  

  

Hasil penelitian Trends in International Mathematics and Science Study dalam Ina 

(2011: 182) menunjukkan bahwa peringkat matematika siswa Indonesia berada 

pada peringkat 36 dari 49 negara.  Terlihat dari hasil studi bahwa posisi Indonesia 

relatif rendah dengan rata-rata 397 dibandingkan dengan negara-negara lain yang 

ikut berpartisipasi dalam TIMSS dengan rata-rata skor internasional yaitu 500.  Ini 

menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan matematika siswa di Indonesia, salah 

satunya pemahaman konsep matematis.  Rendahnya pemahaman konsep 

matematis siswa diharapkan dapat diatasi dengan penerapan pembelajaran yang 

berkualitas.   Menurut Slameto (2003: 76) kualitas pembelajaran sangat 

ditentukan oleh strategi dan pendekatan yang digunakan dalam mengajar.  

Pembelajaran yang efisien dapat tercapai apabila model pembelajaran yang 

digunakan dapat melibatkan siswa secara aktif, yakni pembelajaran yang cocok 

dengan kondisi siswa agar siswa dapat mencapai kompetensi yang telah 

ditetapkan dalam satuan pendidikan. 

 

Akan tetapi, pendidikan yang diterapkan oleh guru di sekolah, biasanya masih 

memfokuskan diri pada upaya mentransfer pengetahuan kepada siswa tanpa 

memperhatikan pemahaman, keaktifan, dan ketertarikan siswa.  Kegiatan pem-

belajaran hanya berpusat pada guru sehingga tidak ada aktivitas yang merangsang 

siswa untuk turut aktif dalam kegiatan pembelajaran.  Hal ini juga terjadi pada 
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pembelajaran matematika. Umumnya kegiatan pembelajaran matematika 

diterapkan guru diawali dengan menjelaskan materi secara singkat lalu 

memberikan soal yang ada di dalam buku paket untuk dikerjakan siswa, sehingga 

sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematis.  

 

Masalah rendahnya pemahaman konsep matematis juga terjadi di MTs Darul 

Huffaz Pesawaran.  Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di MTs 

Darul Huffaz Pesawaran pada tanggal 12 Desember 2013, proses pembelajaran di 

MTs Darul Huffaz masih berlangsung secara konvensional.  Guru menjelaskan 

sementara siswa mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan soal sesuai dengan 

contoh soal yang diberikan sehingga menyebabkan siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami materi dan menyelesaikan soal, seperti: (1) kesulitan dalam 

kemampuan menerjemahkan soal yang ditunjukkan dengan kesalahan dalam 

menafsirkan bahasa soal; (2) kesulitan dalam menggunakan prinsip termasuk 

didalamnya siswa tidak memahami bagaimana cara menyelesaikan soal;             

(3) kesulitan dalam menggunakan konsep termasuk didalamnya ketidakmampuan 

untuk mengingat konsep, kurangnya kemampuan memahami yang ditunjukkan 

dengan kurang lengkap dalam menuliskan rumus; dan (4) kesulitan dalam 

kemampuan algoritma termasuk didalamnya kurangnya kemampuan perencanaan 

dan dalam kemampuan penyelesaian ditunjukkan dengan tidak mengerjakan soal, 

kurang langkah, belum selesai, kurangnya ketelitian siswa dalam menyelesaikan 

soal.  Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa tersebut mengakibatkan rendahnya 

nilai ulangan matematika siswa sehingga sebagian besar siswa mendapatkan nilai 

kurang dari 70, yang merupakan batas KKM.  Berikut nilai ulangan mata 

pelajaran matematika siswa kelas VII MTS Darul Huffaz Pesawaran.  
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Tabel 1.1 Nilai ulangan matematika kelas VII semester ganjil MTs Darul Huffaz 

Kelas VII A VII B VII C 

Nilai 56,83 56,25 59,20 

Sumber: MTs Darul Huffaz Pesawaran Tahun Pelajaran 2013/ 2014 

 

Salah satu cara pembelajaran matematika yang mampu membuat siswa aktif 

berpikir adalah pembelajaran kooperatif.  Pembelajaran kooperatif sangat cocok 

digunakan untuk mengurangi masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

matematika karena pembelajaran ini mengharuskan siswa aktif berpikir dan 

mencari suatu jawaban atas permasalahan yang di sajikan oleh guru.  

Pembelajaran kooperatif mempunyai banyak tipe dalam pelaksanaannya, salah 

satu tipe dari pembelajaran kooperatif adalah tipe scramble.  Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Belandina (2011: 2) menginformasikan bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe scramble dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan 

kewarganegaraan.  Demikian halnya dengan hasil penelitian Rosti (2012: 2) yang 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe scramble dapat 

meningkatkan aktivitas belajar dan penguasaan pada materi biologi.   

 

Pembelajaran kooperatif tipe scramble melibatkan siswa dalam kelompok untuk 

lebih aktif menyelesaikan dan mencari jawaban atas pertanyaan yang disajikan.  

Selain itu, melalui pembelajaran ini dimaksudkan untuk menghilangkan 

kejenuhan siswa dalam pembelajaran matematika.  Tentu saja melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe scramble ini memberikan peluang untuk 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah ”Apakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe scramble berpengaruh 

terhadap pemahaman konsep matematis siswa?”. 

 

Dari permasalahan di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu “Apakah 

pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran kooperatif tipe scramble 

lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran 

konvensional?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui 

pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif tipe scramble terhadap pemahaman 

konsep matematis siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam 

pembelajaran matematika terhadap pemahaman konsep matematis siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran 

matematika yang tepat agar kemampuan siswa dalam memahami konsep 

matematika menjadi lebih baik. 
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b. Bagi sekolah, memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mengadakan 

perbaikan mutu pembelajaran matematika. 

c. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian sejenis. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang Lingkup dari penelitian ini antara lain: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang membentuk 

watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.  Maksud dalam penelitian ini 

adalah pengaruh yang dimunculkan variabel bebas yaitu penerapan pembe-

lajaran kooperatif tipe scramble terhadap variabel terikat yaitu pemahaman 

konsep matematis siswa. 

2. Pembelajaran kooperatif tipe scramble merupakan teknik pembelajaran dalam 

menyelesaikan soal dengan membagikan lembar soal dan jawaban yang 

disertai dengan alternatif jawaban yang diacak.  Siswa diharapkan mampu me-

milih jawaban dengan tepat dari jawaban yang disediakan. 

3. Pembelajaran yang biasa digunakan selama ini adalah pembelajaran konven-

sional yang diterapkan oleh kebanyakan guru, bersifat klasikal dimana pema-

haman siswa dibangun berdasarkan hafalan, metode yang digunakan berupa 

ceramah, demonstrasi atau tanya jawab, dan latihan soal.  

4. Pemahaman konsep matematika adalah proses terjadinya transfer ilmu penge-

tahuan  mengenai konsep matematika yang merupakan salah satu  aspek yang 

dinilai dalam belajar matematika. Peraturan Dirjen Depdiknas nomor 

506/C/PP/2004 dalam Tim PPPG Matematika (2005: 86) tentang penilaian per-

kembangan anak didik SMP dicantumkan indikator dari pemahaman konsep. 
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Indikator tersebut adalah: (1) menyatakan ulang suatu konsep, (2) meng-

klasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, (3) memberi contoh dan 

non-contoh dari konsep, (4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representatif matematika, (5) menggunakan syarat perlu dan syarat cukup suatu 

konsep, (6) menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu, dan (7) mengaplikasikan konsep. 


