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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antar siswa dan guru di dalam 

kelas maupun di luar kelas menggunakan berbagai sumber belajar (Aditya, 2016). 

Pembelajaran akan berjalan dengan baik bila dilakukan oleh guru yang tepat dan 

efektif (Muizaddin & Santoso, 2016). Menurut Peraturan Mendikbud RI Nomor 

22 tahun 2016 mengatakan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan 

seharusnya dilakukan secara inspiratif, saling timbal balik, menyenangkan, dan 

memberi motivasi siswa untuk imajinatif, inovatif dan aktif di dalam kelas. 

Dikatakan lebih lanjut memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Agar 

menghasilkan anak didik yang senang belajar, patuh, aktif, dan penuh kreasi, 

maka tugas guru mengajar, mendidik, dan melatih siswa dengan baik, ikhlas, dan 

sabar (Mariani, 2015). Guru berperan sebagai indikator utama mendorong siswa 

untuk belajar matematika dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman 

siswa (Maonde, Bey, Moh.Salam, & Suhar, 2015).  

Pemahaman konsep dalam matematika merupakan pondasi yang kuat 

dalam matematika karena pemahaman konsep mengacu pada cara kerja dalam 

matematika apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Korn, 2014). 

Siswa dapat memahami konsep dan melakukan prosedur secara akurat, detail, 

tepat, dan luas maka didefinisi sebagai pemahaman konsep (Fajriah & Sari, 

2016). Jika siswa belajar dengan pemahaman bukan dengan hafalan maka 

pemahaman konsep matematika akan dikatakan tercapai (Lanya, 2016). 

Dikatakan lebih lanjut bahwa belajar menggunakan hafalan akan cenderung 

bersifat sementara karena memori menyimpan pada  jangka pendek, sedangkan 

belajar dengan pemahaman cenderung lebih lama daya ingatnya karena  
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menyimpan memori dalam jangka panjang. Oleh karena itu, agar tidak terjadi 

kesalahan dalam konsep matematika maka siswa harus belajar matematika dengan 

pemahaman. Karna konsep sebagai pondasi berpikir tingkat tinggi yang memiliki 

arti bahwa ketika siswa memahami konsep dengan benar maka dapat 

menyamaratakan dan menyampaikan pengetahuan dengan benar (Kusmaryono & 

Suyitno, 2016). 

Melakukan literasi harus disadari karena mendukung keberhasilan 

seseorang dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan menangani permasalahan 

secara strategis melewati baca tulis (Irianto & Febrianti, 2017).Literasi 

merupakan kemampuan atau keterampilan dalam menulis dan membaca. Lebih 

lanjut dikatakan ada beberapa macam literasi seperti literasi membaca, literasi 

matematika, dan literasi sains (Musfiroh & Listyorini, 2016). Kompetensi literasi 

menekankan siswa melakukan analisis secara kritis melalui membaca, menyimak, 

dan menulis dalam proses belajar dalam bidang matematika (Widodo, Johan, & 

Ghasya, 2015). Literasi dalam matematika yaitu dapat merumuskan masalah 

secara matematis dan kemudian dapat menafsirkan dan mengkritisi solusi 

matematika (Stacey, 2011). Hal itu sependapat dengan (Chen & Chiu, 2016) 

bahwa literasi dalam matematika yang mengacu pada kemampuan siswa dalam 

menganalisis dan mengkomunikasikan gagasan solusi baik lisan maupun tulisan 

pada masalah matematika. Oleh karena itu, Peraturan Mendikbud RI Nomor 23 

tahun 2015 menyiarkan sebuah gerakan literasi sekolah untuk mendukung dan 

meningkatkan budaya membaca dan menulis di sekolah. 

Namun pada kenyataanya menurut data statistik UNESCO yang 

dipublikasi 8 September 2017, dari total 61 negara, Indonesia berada di peringkat 

60 dengan tingkat literasi rendah (Iswari, 2017). Adapun beberapa berita online 

yang juga menyoroti tentang rendahnya literasi di Indonesia seperti CNN 

Indonesia dan Solopos. Penelitian tentang kemampuan literasi di Indonesia sudah 

dilakukan di beberapa sekolah untuk melihat tingkat kemampuan literasi. 

Berdasarkan hasil penelitian  (Holis, Kadir, & Sahidin, 2016),  kemampuan 

literasi matematika siswa SMP Negeri di Kabupaten Konawe diperoleh dari 
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hanya mencapai nilai kurang dari 25%. Hal ini menunjukkan perolehan nilai rata-

rata siswa pada setiap sekolah kurang baik. Adapun kendala dalam hasil 

penelitian tersebut yaitu siswa tidak dapat memilih, membandingkan dan 

mengevaluasi strategi pemecahan masalah yang rumit. Siswa tidak dapat bekerja 

dengan menggunakan penalaran yang luas, serta tidak dapat secara tepat 

menghubungkan pengetahuan dan keterampilan matematikanya dengan situasi 

yang dihadapi.  

Hasil penelitian  (Ningsih, 2016) menyatakan bahwa kemampuan 

pemahaman konsep matematika termasuk katergori cukup dengan nilainya 

sebesar 56,21. Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil observasi  terhadap 

siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Karanggeneng pada tanggal 19 Februari 2018. 

Ketika awal pembelajaran guru mengucap salam dalam mengabsen siswa terlebih 

dahulu. Kemudian guru mengecek tugas yang diberikan pertemuan sebelumnya. 

Setelah itu guru meminta salah satu siswa mengerjakan tugas di papan tulis. 

Selanjutnya masuk ke materi baru, guru menjelaskan kepada siswa materi 

pelajaran secara metode ceramah. Kemudian siswa diminta mengerjakan soal 

yang ada di dalam buku paket siswa secara individu. Guru kemudian meminta 

dan memilih siswa secara acak mengerjakan soal di papan tulis. Soal yang tidak 

dipahami siswa dibantu dan diarahkan oleh guru cara pengerjaannya. Soal yang 

belum dibahas di dalam kelas kemudian dijadikan pekerjaan rumah. Suasana di 

dalam kelas VIII B dikategorikan kelas yang tenang namun ketika mengerjakan 

soal yang diberikan oleh guru siswa nampak masih bingung dan sulit 

mengerjakan soal. Guru masih jarang melakukan kegiatan literasi di dalam kelas. 

Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  salah  satu  guru  matematika di  SMP 

Negeri 1 Karanggeneng, menunjukkan  bahwa hasil belajar siswa kelas VIII B 

masih rendah. Rendahnya  hasil  belajar  siswa kelas  VIII B salah  satunya  

dipengaruhi  oleh pemahaman  konsep  siswa. Ketika melakukan wawancara 

dengan salah satu siswa dengan kemampuan matematika rendah, diperoleh bahwa 

kesulitan mereka pada indikator adalah pembelajaran tentang konsep. 
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Berdasarkan hasil kedua penelitian atau wawancara diatas, pemahaman konsep 

matematis masih memiliki presentase yang sedang. 

Hasil penelitian diatas permasalahan pemahaman konsep matematis dan 

kemampuan literasi masih dikatakan rendah-sedang. Dalam proses pembelajaran 

dibutuhkan metode dan model pembelajaran. Penggunaan metode dan model 

pembelajaran sangat membantu guru dalam mengelola kelas yang sesuai dengan 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran (Muizaddin & Santoso, 2016).  Hal itu 

sependapat dengan (Fathurrohman & Sutikno, 2007)  guru perlu menggunakan 

prosedur atau cara dalam interaksi belajar untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Metode dan model pembelajaran yang dapat mengatasi 

permasalahan pemahaman konsep dan kemampuan literasi adalah model 

pembelajaran Cooperative Script dan Resitasi. Karena kedua metode dan model 

tersebut pernah digunakan untuk mengatasi permasalahan pemahaman konsep 

matematis atau kemampuan literasi, namun secara terpisah seperti menggunakan 

Cooperative Script saja untuk pemahaman konsep matematis atau kemampuan 

literasi (Loviana, Nurhanurawati, & Coesamin, 2013). Ataupun menggunakan 

metode Resitasi untuk pemahaman konsep matematis atau kemampuan literasi 

(Midrawati, 2017). Sehingga pada penelitian baru ini peneliti ingin meng-

kombinasi kedua metode dan model tersebut.  

Menurut Noor & Norlaila (2014) mengatakan bahwa Cooperative Script 

yaitu model yang membuat siswa secara berpasangan dan bergantian 

menyampaikan materi yang dipelajari secara lisan. Cooperative Script adalah 

model belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan 

mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari (Schoonenboom, 

2008). Dampak bagi siswa jika model pembelajaran Cooperative Script 

digunakan adalah melatih kemampuan berbicara, baik itu dalam lingkup yang 

kecil ataupun besar, kemampuan mendengarkan yang merupakan salah satu 

praktek literasi seorang siswa, siswa belajar memahami materi (konsep) secara 

mendalam sebelum menyampaikan ke pendengar, siswa menjadi lebih aktif, dan 

meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri anak.  
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Langkah-langkah kegiatan model pembelajaran cooperative script 

sebelum tahap kesimpulan terdapat tahap bertukar peran (Boleng, 2014). Peneliti 

ingin menambahkan kegiatan pada langkah-langkah yaitu melakukan kegiatan 

penugasan sebelum masuk tahap kesimpulan. Menurut Aditya (2016), salah satu 

metode penugasan atau pemberian tugas kepada siswa baik didalam maupun 

diluar kelas adalah metode Resitasi. Sehingga dari kegiatan cooperative script 

tersebut siswa bukannya hanya melakukan peran sesuai dengan ketentuan dari 

model pembelajaran tapi siswa juga melakukan kegiatan mengasah pengetahuan 

yang dimiliki siswa dalam memahami konsep matematika. Tugas yang berikan 

berupa soal yang sesuai dengan materi yang dibahas. Resitasi salah satu metode 

yang dapat menampilkan materi secara struktur pada bagian konsep pelajaran 

(Nurhayati, 2016). Menurut Nurhayati (2016) metode resitasi merupakan salah 

satu metode alternative dalam pemecahan masalah. Dikatakan mampu bernalar 

dan menggunakan matematika dalam memecahkan masalah disebut juga dengan 

kemampuan menguasai literasi matematika (Holis et al., 2016) 

Metode resitasi merupakan metode pemberian tugas namun dapat 

dikerjakan selain di dalam kelas, namun tugas tersebut dapat dikerjakan 

(Nurhayati, 2016). Hal itu sependapat dengan (Aditya, 2016) bahwa metode 

resitasi adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan menggunakan tugas 

yang diberikan kepada siswa baik dikerjakan di luar jadwal sekolah dan hasilnya 

harus dipertanggungjawabkan kepada guru. Tugas dapat merangsang anak untuk 

lebih aktif belajar baik secara individual maupun kelompok (Sutarna & Kuningan, 

2016). Dampak bagi siswa jika metode pembelajaran resitasi digunakan adalah 

pegetahuan yang diperoleh peserta didik dari hasil belajar sendiri akan dapat 

diingat, peserta didik dapat meningkatkan keberanian, keaktifan, inisiatif, 

bertanggungjawab dan mandiri. Siswa dapat mengasah kemampuannya setelah 

menerima materi.  

Dari pembahasan diatas penggabungan model pembelajaran Cooperative 

Script dengan metode Resitasi untuk mengukur pemahaman konsep matematis 

dan kemampuan literasi matematika belum pernah di teliti sebelumnya. Peneliti 
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sebelumnya hanya menggunakan salah satu metode ataupun model pembelajaran 

untuk mengukur pemahaman konsep atau kemampuan literasi saja. Sehingga 

untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini penulis 

akan terfokus pada penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan 

metode Resitasi terhadap pemahaman konsep dan kemampuan literasi.   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat 

permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “Pemahaman 

Konsep dan Kemampuan Literasi Matematis pada Penerapan Model 

Pembelajaran Cooperative Script dan Metode Resitasi”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang penelitian ingin menunjukkan 

gambaran umum terkait masalah yang akan diteliti berdasarkan kombinasi dari 

Model Pembelajaran Cooperative Script dengan Metode Resitasi Terhadap 

Kemampuan Literasi dan Pemahaman Konsep Matematis, sehingga dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah validitas tes kemampuan literasi matematis dan pemahaman 

konsep matematis?  

2. Bagaimana pemahaman konsep pada pembelajaran matematika menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Script dan metode pembelajaran Resitasi?  

3. Bagaimana kemampuan literasi matematis pada pembelajaran matematika 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Script dan metode pembelajaran 

Resitasi? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, berikut ini 

tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan: 

a. Validitas tes kemampuan literasi matematis dan pemahaman konsep 

matematis. 
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b. Pemahaman konsep pada pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Script dan metode pembelajaran Resitasi. 

c. Kemampuan literasi matematis pada pembelajaran matematika menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Script dan metode pembelajaran Resitasi. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti 

bagi pihak-pihak berikut: 

a. Bagi siswa 

Manfaat yang dapat dirasakan oleh siswa adalah dapat menerima materi 

dengan menyenangkan dengan adanya model pembelajaran baru di dalam kelas, 

meningkatkan kepercayaan diri sendiri ketika menyampai materi yang telah 

dipahami secara baik, melatih menghormati ide-ide baru yang disampaikan oleh 

temannya, Melatih menulis kembali dengan bahasa sendiri, melatih kemampuan 

literasi siswa dari hasil proses belajar dengan model pembelajaran baru di dalam 

kelas.  

b. Bagi guru 

Penelitian ini memiliki manfaat bagi gru untuk mengetahui 

kemampuannya melaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran baru (model pembelajaran Cooperative Script dan metode 

pembelajaran Resitasi). Sekaligus untuk mengetahui keefektifitasan model 

pembelajaran Cooperative Script dan metode pembelajaran Resitasi dalam 

kemampuan literasi dan pemahaman konsep matematis 

1.5. Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi masalah yang akan 

diteliti agar dalam proses penelitian mendapatkan data yang efektif dan akurat. 

a. Hasil belajar matematika yang diukur dalam skripsi ini adalah kemampuan 

literasi dan pemahaman konsep. 
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b. Materi yang akan dijadikan sebagai bahan tes dan pembahasan di kelas adalah

materi statistika kelas VIII pada semester genap di tingkat SMP/MTs.

c. Pemberian tugas berkelompok ketika melakukan kegiatan proses

pembelajaran (model pembelajaran Cooperative Script dan metode

pembelajaran Resitasi), tugas yang dikerjakan berupa tugas mengerjakan soal

setelah kegiatan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran.




