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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu yang mempunyai sifat 

khas jika dibandingkan dengan ilmu yang lain. 

Mengingat pentingnya peranan matematika dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena 

itu kegiatan belajar dan mengajar matematika seharusnya 

tidak disamakan dengan ilmu pengetahuan lain, karena 

kemampuan berfikir siswa  berbeda-beda, maka kegiatan 

belajar mengajar harus memperhatikan kemampuan 

siswa. 

Tujuan pembelajaran matematika menurut 

Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2013) menekankan 

pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, 

yaitu menggunakan pendekatan scientific (ilmiah). 

Dalam pembelajaran matematika kegiatan yang 

dilakukan agar pembelajaran bermakna yaitu mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika dalam 

Kurikulum 2013 bahwa pemahaman dibutuhkan dalam 
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pembelajaran matematika, hal ini akan memudahkan 

siswa dalam memahami dan menganalisis setiap materi 

dan persoalan-persoalan matematika yang dipelajari. 

Pemahaman yang dimaksudkan adalah pemahaman 

matematis. Pemahaman matematis merupakan salah satu 

tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan 

pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada 

siswa bukanlah hanya sekedar sebagai hafalan, namun 

dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan 

konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman 

matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap 

materi yang disampaikan oleh guru, sebab guru 

merupakan pembimbing siswa untuk mencapai konsep 

yang diharapkan. Sumarmo (2007: 689), menyatakan 

bahwa indikator dari kemampuan pembelajaran 

matematika meliputi: (1) mengenal, (2) memahami, dan 

(3) menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan ide 

matematika. Hal ini juga menurut Santrock (2008: 351). 

Pemahaman konsep adalah aspek kunci dari 

pembelajaran. Salah satu tujuan pengajaran yang penting 

adalah membantu murid memahami konsep dalam suatu 

subjek, bukan hanya mengingat fakta-fakta yang terpisah-
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pisah. Pemahaman konsep akan berkembang apabila guru 

dapat mengeksplorasi topik secara mendalam dan 

memberi mereka contoh yang tepat dan menarik dari 

suatu konsep. 

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka harus 

dilakukan berbagai macam kegiatan pembelajaran 

matematika, baik dari segi pendekatan, strategi belajar 

mengajar, maupun metode belajar yang digunakan. 

Kegiatan tersebut harus dapat menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan tersebut 

dianggap tercapai apabila siswa telah memiliki 

kemampuan dibidang matematika. Kemampuan tersebut 

juga harus ditunjang dengan aktivitas siswa yang baik 

sehingga dalam proses pembelajaran. Menurut Asra, dkk 

(2008) aktivitas siswa merupakan suatu tingkatan yang 

menggambarkan sejauh mana peran anggota dalam 

melibatkan diri pada kegiatan dan menyumbangkan 

tenaga dan pikirannya dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi, 

bukan hanya kemampuan saja yang diasah melainkan 

siswa juga dituntut untuk saling berkomunikasi dalam 

melakukan kegiatan antar siswa maupun guru untuk 

menyampaikan ide dalam memecahkan suatu masalah. 
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Dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya 

dituntut aktif melainkan siswa harus mampu 

mengkomunikasikan ide atau gagasan. Hal tersebut dapat 

menjadikan siswa terlatih untuk selalu bertanya dan 

menyampaikan ide yang ada dalam pikirannya. Apabila 

aktivitas siswa dan pemahaman matematis siswa belum 

terpenuhi maka tujuan pembelajaran sepenuhnya belum 

tercapai. Karena aktivitas dan pemahaman matematis 

siswa mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di SMPN 1 Karangploso 

ada beberapa permasalahan yang ada pada saat observasi 

yaitu guru masih cenderung menggunakan metode 

ceramah. Pembelajaran tersebut cenderung berpusat pada 

guru sehingga siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut mengakibatkan siswa jarang 

bahkan tidak pernah bertanya kepada guru tentang materi 

yang belum dipahami. Akibatnya hubungan interaksi 

siswa dengan guru bahkan siswa dengan siswa masih 

rendah. 

Dari hasil observasi pada beberapa siswa di SMPN 1 

Karangploso menunjukkan bahwa siswa membutuhkan 

suasana pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang 
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berpusat pada guru mengakibatkan siswa menjadi kurang 

aktif dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, 

kegiatan pembelajaran harus melibatkan siswa sehingga 

siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan 

demikian, aktivitas dan pemahaman matematis siswa 

dapat meningkat dalam proses pembelajaran. 

Menurut Osborn Metode Brainstorming mengacu 

pada penggalian ide berdasarkan kreativitas berfikir 

seseorang untuk memecahkan masalah, menghasilkan 

gagasan untuk mencoba mengatasi segala hambatan dan 

kritik. Menurut Roestiyah (2008: 73)  

Kata brainstorming ini berasal dari Bahasa Inggris 

yang berarti “mengemukakan pendapat”. Metode 

Brainstorming pertama kali dicetuskan oleh Osborn, 

1953 dalam bukunya Apllied Imagination. Penggalian ide 

dengan metode ini bermula dari pemikiran Osborn yang 

menganggap bahwa ide spontan yang muncul dari 

beberapa orang lebih baik daripada gagasan sendiri. 

Metode Brainstorming mengacu pada penggalian ide 

berdasarkan kreativitas berfikir seseorang untuk 

memecahkan masalah. Jadi, metode brainstorming 

adalah metode yang menghasilkan gagasan untuk 
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mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. Metode 

ini juga dapat diartikan sebagai metode mengajar yang 

dilaksanakan guru dengan cara melontarkan suatu 

masalah ke kelas, kemudian siswa menjawab, 

menyatakan pendapat, atau memberi komentar sehingga 

memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi 

masalah baru. “Secara singkat dapat diartikan sebagai 

satu cara untuk mendapatkan berbagai ide dari 

sekelompok manusia dalam waktu yang singkat” 

(Roestiyah, 2008: 73). 

Materi yang akan digunakan peneliti adalah Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel. Dimana peneliti akan 

memberikan suatu permasalahan kemudian siswa 

mencari solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. 

Metode Brainstorming ini diharapkan akan mampu 

meningkatkan pemahaman matematis, kemampuan 

bekerja sama dalam memperoleh ide-ide dan menghargai 

pendapat orang lain. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut maka peneliti bermaksud untuk mengadakan 

penelitian yang lebih mendalam yang berjudul 

“Implementasi Metode Brainstorming Dalam 
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Pembelajaran Ditinjau dari Pemahaman Matematis 

Siswa”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Didasarkan dari latar belakang, maka peneliti 

merumuskan: 

1) Bagaimana proses penerapan metode brainstorming 

pada pembelajaran matematika ditinjau dari 

pemahaman matematis siswa berlangsung? 

2) Bagaimana aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode brainstorming? 

3) Bagaimana kemampuan pemahaman matematis siswa 

dalam mengikuti pelajaran matematika? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui proses penerapan metode 

brainstorming pada pembelajaran matematika 

ditinjau dari pemahaman matematis siswa. 
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2) Untuk mengetahui aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode brainstorming. 

3) Untuk mengetahui kemampuan pemahaman 

matematis siswa dalam mengikuti pelajaran 

matematika. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalampenelitian ini adalah: 

1) Siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Karangploso belum 

pernah menerapkan pembelajaran dengan Metode 

Brainstorming di dalam proses belajar mengajarnya 

yang diharapkan dapat memunculkan gagasan baru 

dalam pembelajaran matematika. 

2) Materi yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV). 

Dimana statistika adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana merencanakan, mengumpulkan, 

menganalisis, menginterpretasi, dan 

mempresentasikan data. Jadi, dari materi ini dapat 

digunakan metode brainstorming agar siswa lebih 
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mampu memahami materi secara matematis 

berdasarkan hal tersebut. 

3) Dengan diterapkannya metode brainstorming, 

diharapkan berpengaruh terhadap dan pemahaman 

matematis siswa dan kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Metode Brainstorming adalah metode yang 

menghasilkan gagasan untuk mencoba mengatasi segala 

hambatan dan kritik. Metode ini juga dapat diartikan 

sebagai metode mengajar yang dilaksanakan guru dengan 

cara melontarkan suatu masalah ke kelas, kemudian siswa 

menjawab, menyatakan pendapat, atau memberi 

komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut 

berkembang menjadi masalah baru. “Secara singkat dapat 

diartikan sebagai satu cara untuk mendapatkan berbagai 

ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang singkat” 

(Roestiyah, 2008: 73). Pemahaman matematis merupakan 

salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, 

memberikan pengertian bahwa materi-materi yang 
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diajarkan kepada siswa bukanlah hanya sekedar sebagai 

hafalan, namun lebih dari itu dengan pemahaman siswa 

dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu 

sendiri. Pemahaman matematis juga merupakan salah 

satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh 

guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk 

mencapai konsep yang diharapkan. Sumarmo (2007: 

689), menyatakan bahwa indikator dari kemampuan 

pembelajaran matematika meliputi: (1) mengenal, (2) 

memahami, dan (3) menerapkan konsep matematika. Hal 

ini juga menurut Santrock (2008: 351). Pemahaman 

konsep adalah aspek kunci dari pembelajaran.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1) Siswa 

a. Sebagai acuan dalam meningkatkan minat dan 

motivasi belajar siswa untuk menumbuhkan 

keberanian dalam mengungkapkan pendapat. 

b. Sebagai acuan dalam mendorong siswa untuk 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

2) Guru 
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a. Meningkatkan kemampuan guru dalam

menggunakan suatu metode pembelajaran dan

kualitas proses pembelajaran.

b. Sebagai masukan pertimbangan untuk

meningkatkan pemahan matematis siswa dengan

metode Brainstorming.

3) Sekolah

Dengan adanya cara pembelajaran yang baik maka

mampu mewujudkan siswa yang cerdas dan

berprestasi.

4) Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan untuk menjadi

seorang pendidik dengan menerapkan metode

Brainstorming untuk pemahaman matematis siswa.


