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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dianggap paling sulit 

oleh peserta didik karena matematika memiliki banyak rumus-rumus yang sulit 

dipahami dan dimengerti. Agar dapat memahami matematika peserta didik tidak 

cukup hanya dengan menghafal rumus-rumus saja, tetapi membutuhkan 

pengertian dan pemahaman konsep secara mendalam. Peserta didik diharapkan 

menguasai setiap konsep matematika yang disampaikan oleh pengajar. 

Penguasaan konsep bukan hanya untuk keterampilan dalam mengerjakan soal 

sebagai aplikasi dari konsep matematika yang diajarkan melainkan lebih 

ditekankan pada terbentuknya suatu konsep. Maka dari itu, konsep matematika 

menjadi prioritas utama yang harus dipahami oleh setiap peserta didik.  

Berbicara mengenai pembelajaran matematika, pastinya tidak terlepas dari dua 

aspek penting yaitu pengajar dan peserta didik. Untuk mencapai hasil belajar yang baik, 

pengajar harus mampu menyampaikan informasi sebaik mungkin agar peserta didik 

dapat memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, pengajar juga dituntut untuk 

mampu menjadi pemimpin, pendidik, dan pembimbing untuk peserta didiknya. Guru 

juga harus mampu mengukur kemampuan belajar peserta didik guna menganalisis 

sejauh mana pemahaman yang diperoleh peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung. Guna tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan, pengajar harus 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Model 

pembelajaran ini mengacu pada pendekatan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas (Trianto, 2007). 
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Terdapat beberapa macam model pembelajaran yang dapat diaplikasikan 

oleh pengajar dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah model 

pembelajaran konstruktivisme. Pada model pembelajaran konstruktivisme 

pengajar bukanlah satu satunya pusat informasi, posisi pengajar hanya sebagai 

fasilitator dan motivator terhadap peserta didik (Thobroni, 2013:109). Peserta 

didik dituntut untuk berfikir secara kritis dan mandiri. Peserta didik juga aktif 

menggali informasi sebanyak mungkin guna mendapatkan cara untuk 

memecahkan suatu masalah. Pembelajaran konstruktivisme merupakan suatu 

pembelajaran dimana peserta didik lebih diutamakan untuk mengonstruksi sendiri 

pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. 

Bimbingan Belajar Shinkenjuku Malang merupakan salah satu bentuk 

bimbingan belajar, dimana dalam proses pembelajaran yang dilakukan lebih 

mengutamakan berfikir secara logika sehingga perserta benar-benar memahami 

konsep secara mendalam mengenai bidang studi Matematika. Bimbingan Belajar 

Shinkenjuku Malang juga merupakan satunya-satunya bimbingan belajar yang 

menerapkan pemahaman konsep, dimana bimbingan belajar yang lain lebih 

mengutamakan sistem hafalan tanpa memperdalam konsep pembelajaran.  

Berdasarkan praobservasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada 

tanggal 21-23 November 2016 di bimbingan belajar Shinkenjuku dapat diketahui 

kendala-kendala dalam proses pembelajaran, dimana perserta didik kurang 

memiliki rasa percaya terhadap penyelesaian soal matematika. Peserta didik 

sering merasa jenuh ketika mengikuti mata pelajaran matematika, kondisi ini 

membutuhkan suatu penanganan dengan membutuhkan suatu metode 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan terkait 

dengan pembelajaran matematika. Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti 
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tertarik untuk melakukan analisis model pembelajaran konstruktivisme pada mata 

pelajaran Matematika di Bimbingan Belajar Shinkenjuku Malang. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, peneliti 

merumuskan beberapa masalah untuk diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana bentuk pembelajaran konstruktivisme pada mata pelajaran 

matematika yang dikembangkan di Bimbingan Belajar Shinkenjuku Malang?  

2. Bagaimana proses penerapan model pembelajaran konstruktivisme pada mata 

pelajaran matematika yang dikembangkan di Bimbingan Belajar Shinkenjuku 

Malang?  

3. Daya dukung dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pengajar dalam 

penerapan model pembelajaran konstruktivisme pada mata pelajaran 

matematika di Bimbingan Belajar Shinkenjuku Malang?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memiliki beberapa tujuan 

penelitian, yakni: 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembelajaran konstruktivisme pada 

mata pelajaran matematika yang dikembangkan di Bimbingan Belajar 

Shinkenjuku Malang.  

2. Untuk mengetahui proses penerapan model pembelajaran konstruktivisme 

pada mata pelajaran matematika yang dikembangkan di Bimbingan Belajar 

Shinkenjuku Malang. 
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3. Untuk mengetahui daya dukung dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi 

oleh pengajar dalam penerapan model pembelajaran konstruktivisme pada 

mata pelajaran matematika di Bimbingan Belajar Shinkenjuku Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni 

manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Bagi Guru Tutor 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta menambah wawasan guru 

tutor dalam menerapkan pembelajaran konstruktivisme pada mata pelajaran 

matematika yang dikembangkan di Bimbingan Belajar Shinkenjuku Malang 

2. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam upaya 

peningkatan kemampuan dalam proses pembejaran matematika dalam dengan 

menerapkan pembelajaran konstruktivisme. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang positif 

untuk dilakukan pengembangan dalam kajian topik penelitian yang sama. 

 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya menganalisis dan membahas tentang penerapan model 

pembelajaran konstruktivisme pada mata pelajaran matematika di Bimbingan 

Belajar Shinkenjuku Malang. Pembahasan pada penilitian ini berdasarkan 

bagaimana proses penerapan model konstruktivisme pada mata pelajaran 
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matematika secara real berdasarkan hasil observasi. Selain itu, peneliti akan 

membahas kendala-kendala apa yang dihadapi oleh pengajar dalam penerapan 

model pembelajaran konstruktivisme pada mata pelajaran matematika berdasarkan 

hasil wawancara.  

 

F. Definisi Istilah  

1. Model Pembelajaran konstruktivisme adalah suatu model pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan menemukan dan 

memecahkan sendiri persoalan yang mereka temui dalam proses 

pembelajaran. 

2. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara pola berfikir 

seseorang yang bernalar dengan menggunakan istilah-istilah dalam 

matematika dan membantu mempermudah dalam memecahkan masalah. 

3. Bimbingan Belajar Shinkenjuku Malang adalah lembaga bimbingan belajar 

yang menerapkan konsep pembelajaran matematika dari Jepang. Ciri-ciri 

konsep dalam pembelajaran yaitu siswa dibuat secara berkelompok sehingga 

mempermudah proses pendampingan belajar yang dilakukan oleh guru dengan 

harapan apabila siswa mendapat kesulitan maka mempermudah guru untuk 

mencari solusi dalam penyelesaian kesulitan yang dialami oleh siswa. 


