
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemampuan pemahaman matematik adalah salah satu tujuan penting dalam 

pembelajaran. Berkaitan dengan pentingnya komponen pemahaman dalam matematika, 

Sumarno (2001) menyatakan bahwa visi pengembangan pembelajaran matematika untuk 

memenuhi kebutuhan masa kini yaitu pembelajaran matematika perlu diarahkan untuk 

pemahaman konsep dan prinsip matematika yang kemudian diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah matematika, dalam ilmu lain dan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

Pemahaman konseptual merupakan komponen penting dari pengetahuan yang 

diperlukan untuk mengatasi masalah. Bransford, Brown dan Cocking (NCTM, 2000) 

berpendapat bahwa “Conceptual understanding is an important component of proficiency”, 

artinya pemahaman konseptual adalah komponen terpenting dari kecakapan yang diharapkan 

dalam pembelajaran matematika salah satunya meliputi pemahaman konseptual.  

Saat ini penguasaan siswa khususnya SMP terhadap materi konsep-konsep matematika 

masih lemah bahkan dipahami dengan keliru (Rohana, 2011). Menurut Ruseffendi (2006) 

bahwa terdapat banyak siswa yang setelah belajar matematika tidak mampu memahami 

bahkan pada bagian yang paling sederhana sekalipun, banyak konsep yang dipahami secara 

keliru sehingga matematika di anggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet, dan sulit.  

Padahal pemahaman konsep merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran 

matematika seperti dinyatakan Zulkardi (2003) bahwa mata pelajaran matematika 

menekankan pada konsep. Artinya dalam mempelajari matematika siswa harus memahami 

konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu 

mengaplikasikan pembelajaran tersebut ke dalam dunia nyata.  

Untuk memberikan pemahaman konsep matematika yang baik, siswa tentunya harus 

mempunyai self efficacy yang tinggi dalam mata pelajaran matematika. Hal ini disebabkan 

pada mata  pelajaran matematika siswa diharapkan memiliki sikap percaya diri dalam 

mengerjakan persoalan matematika. Siswa yang percaya akan kemampuan dirinya, mereka 

akan lebih banyak bertanya atau menjawab pertanyaan lebih sering dari pada siswa yang 
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tidak percaya akan kemampuan dirinya, mereka akan lebih banyak diam dan cenderung 

takut. Tentunya hal ini akan mempengaruhi proses belajar mengajar (Asri Damayanti, dkk). 

Del Siegle dan McCoach (2007) menyatakan mengapa ada siswa yang antusias 

sedangkan yang lainnya tidak tertarik untuk belajar? Mengapa sebagian siswa percaya akan 

kemampuan dirinya dalam bermatematika dan sebagian lainnya merasa tidak mampu? Hal 

ini berpengaruh terhadap kepercayaan diri seseorang pada kemampuan dirinya. Self efficacy 

(kemampuan diri) merupakan hal yang terpenting dalam dunia pembelajaran, dimana seorang 

harus meyakini terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi permasalah-

permasalahan dalam dunia pembelajaran, kerena dari kemampuan yang dimiliki itulah 

seorang dapat dengan tegas menyampaikan apa yang dia ketahui dan dapat dengan mudah 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.  

Menurut Zimmerman (2000) menegaskan bahwa self efficacy dipercaya dapat 

meningkatkan prediksi outcome akademik sebesar 25% dari variabel yang mempengaruhi. 

Sehingga self efficacy dipercaya dapat meningkatkan perubahan pada pengalaman instruksi 

dan memainkan peningkatan pemikiran siswa serta dapat menggunakan kompetensi 

akademiknya. 

 Pajares & Millers (1994) juga menyatakan bahwa faktanya Self-Efficacy merupakan 

predictor yang menentukan mathematics performance yang lebih kuat dari faktor-faktor 

lainnya seperti self-concept, anxiety, perceived usefulness of mathematics, jenis kelamin, atau 

latar belakang matematika. Menurut Bandura (dalam Anwar, 2009) siswa yang memiliki self 

efficacy tinggi akan mengerjakan tugas tertentu meskipun tugas tersebut merupakan tugas 

yang sulit, dan menganggap kegagalan sebagai akibat kurangnya usaha, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

Fakta yang diperoleh Lamoma (2014) dilapangan menunjukkan bahwa guru-guru 

matematika sekolah menengah pertama (SMP) jarang memberi perhatian yang proporsional 

dalam meningkatkan self efficacy matematis siswa. Rendahnya kemampuan self efficacy 

matematis siswa SMP juga merupakan permasalahan penting dalam pendidikan matematika. 

Diduga karena faktor model pembelajaran yang digunakan kurang menyenangkan, partisipasi 

siswa dalam pembelajaran serta lingkungan belajar yang kurang konduksif. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu model pembelajaran matematika yang dipandang tepat sehingga dapat 

meningkatkan self efficacy matematis siswa.  
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Pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang lebih besar dipahami siswa dibanding 

dengan cabang matematika yang lain. Hal ini dikarenakan geometri sudah dikenal oleh siswa 

sejak sebelum mereka masuk sekolah, misalnya garis, bidang dan ruang (Abdussakir, 2010). 

Freudenthal (dalam Afgani, 2011) menyebutkan bahwa geometri adalah ruang dimana anak-

anak berada, hidup dan bergerak. Dalam ruang itu anak-anak harus belajar mengetahui (to 

know), menelaah (to explore), bertempur untuk menang (conquer), merencanakan dan 

mengatur kehidupan (in order to live), bernafas (breathe) dan berbuat yang lebih baik (move 

better in it) (Afgani, 2011).  

Menurut Babango (dalam Abdussakir, 2010)  tujuan dari pembelajaran geometri adalah 

agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya serta 

menjadi pemecah masalah yang baik, dimana memecahkan masalah merupakan suatu 

aktivitas dasar bagi manusia. Branca (dalam Sumarmo, 2005) mengatakan bahwa pemecahan 

masalah matematik merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika 

bahkan proses pemecahan masalah matematik merupakan jantungnya matematika. Dengan 

kata lain matematika yang disajikan kepada siswa yang berupa masalah akan memberikan 

motivasi kepada mereka untuk mempelajari pelajaran tersebut (Hudojo, 2005). 

Bagi siswa, pemecahan masalah haruslah dipelajari. Dimana para siswa akan merasa 

puas bila mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapkan kepadanya. Meskipun 

demikian, yang terjadi selama ini adalah geometri merupakan materi yang sulit dipahami dan 

cenderung masih kurang diminati oleh kebanyakan siswa. Hal ini mengakibatkan siswa 

enggan belajar geometri dan pada akhirnya tujuan pembelajaran untuk mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa tidak dapat tercapai (Adolphus, 2011).  

Hasil studi PISA yang menilai kemampuan pemecahan masalah, penalaran, dan 

komunikasi matematis menunjukan bahwa siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama di 

Indonesia masih kurang dalam pemecahan masalahnya. Wardhani dan Rumiati (2011) 

menjelaskan bahwa 20% siswa Indonesia dapat menjawab dengan benar salah satu soal 

pemecahan masalah geometri mengenai konsep keliling persegi, persegi panjang dan jajaran 

genjang. Mengajarkan pemecahan masalah kepada siswa merupakan kegiatan dari seorang 

guru dimana guru itu membangkitkan siswa agar menerima dan merespon pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan olehnya dan kemudian membimbing kepada penyelesaian  

masalah.  
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Pemahaman konsep siswa SMP Negeri 11 Malang secara umum memiliki kemampuan 

pemahaman konsep rata-rata dalam menguasai konsep matematika dibandingkan dengan 

sekolah menengah lainnya. Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal teresebut, antara lain 

penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat, suasana belajar yang tidak 

menyenangkan, dan metode penyampaian materi. Untuk menggambarkan kemampuan 

pemahaman konsep dan self efficacy siswa SMP Negeri 11 Malang secara lebih nyata maka 

dilakukan observasi mendalam terhadap guru mata pelajaran matematika selaku pelakon 

utama serta siswa kelas IX-H dan kelas IX-G pada SMP Negeri 11 Malang untuk mengetahui 

bagaimanakah pemahaman konsep dan self efficacy siswa pada pemecahan masalah geometri 

siswa SMP.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang di 

ajukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah pemahaman konseptual siswa pada pemecahan masalah Geometri? 

b. Bagaimanakah kemampuan self efficacy siswa pada pemecahan masalah Geometri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Mendeskripsikan pemahaman konseptual siswa pada pemecahan masalah Geometri? 

b. Mendeskripsikan self efficacy siswa pada pemecahan masalah Geometri? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara 

praktis. Manfaat teoritisnya diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu 

pada bidang pendidikan khususnya dalam bidang matematika materi Geometri, agar menjadi 

bahan diskusi dan perubahan pola pikir dalam melihat masalah pemahaman konseptual dan 

self efficacy siswa pada pemecahan masalah geometri siswa SMP.  

Sedangkan manfaat praktisnya guru selaku orang yang berpengaruh dalam pengajaran, 

diharapkan dapat mengetahui kemampuan pemahaman konsep serta kemampuan self efficacy 

siswa dalam matematika khususnya geometri dengan tujuan agar guru dapat lebih 
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meningkatkan kualitas diri dalam memberikan pemahaman konsep yang baik kepada siswa 

sehingga dapat memunculkan self efficacy siswa yang baik dalam bidang matematika 

khususnya.  Selain itu, siswa pun harus terus belajar dalam memahami konsep-konsep yang 

berhubungan dengan Geometri sehingga dapat memunculkan sifat memecahkan masalah 

yang benar serta kemampuan self efficacy yang baik sehingga dapat dimanfaatkan dalam 

pengembangan diri dalam materi pembelajaran lainnya.  

Manfaaat untuk peneliti adalah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman untuk 

dijadikan suatu motivasi dalam memperbaiki sistim pengajaran serta melatih diri dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan khususnya tentang konsep Geometri khususnya dan 

matematika secara umum.   

 

1.5 Definisi Operasional 

Agar terhindar dari salah penafsiran pada kata yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka akan didefinisikan sebagai berikut: 

a. Pemahaman konsep adalah kompetensi yang dimiliki oleh siswa dalam merekonstruksi 

ide matematika khususnya geometri kemudian mengaitkannya ke dalam suatu konsep 

baru sehingga diperoleh suatu kompetensi dalam memecahkan masalah geometri yang 

diharapkan.  

b. Self efficacy merupakan suatu keyakinan yang ada pada diri seseorang dalam 

mengerjakan soal pemecahan masalah geometri sehingga siswa dapat mencapai tujuan 

tertentu yang diharapkan dapat memberikan hasil yang positif pada dirinya sendiri.  

 

 




