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1. PENDAHULUAN 

Pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran dalam dunia 

pendidikan yang dipelajari oleh semua siswa, mulai dari tingkat Sekolah Dasar 

hingga Perguruan Tinggi. Matematika merupakan pelajaran yang menitik beratkan 

pada suatu cara menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi. Dengan cara 

menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, 

menggunakan pengetahuan tentang menghitung, dan ukuran dengan 

menggunakan hubungan-hubungan (Indrawati & HARTATI, 2017). Ciri khas 

matematika yaitu penggunaan simbol, objek pembicaranya abstrak, mengandalkan 

nalar sehingga matematika sulit untuk dipelajari (Indrawati & HARTATI, 2017). 

Pembelajaran matematika terkadang masih dianggap sulit untuk dipahami oleh 

siswa (Patih, 2016). Siswa merasa kesulitan dalam belajar matematika terkadang 

disebabkan guru kurang tepat dalam menyampaikan konsep dasar.  

Kesulitan konsep dasar matematika yang terjadi di pembelajaran 

berpengaruh pada pembelajaran berikutnya. Konsep matematika juga sangat 

penting dalam pembelajaran yang berlangsung dan berkaitan dengan pengalaman 

siswa (Yahaya & Elanggovan, 2008). Perkembangan teknologi pada zaman era 

globalisasi ini, siswa dituntut untuk mengembangkan tingkat belajar yang siswa 

dapatkan di sekolah. Pada masa yang akan mendatang keterampilan dalam berfikir 

dan merancang sesuatu akan berpengaruh terhadap pembelajaran yang siswa 

lakukan, saat pembelajaran dimasa kali ini dan masa depan (Mawaddah & 

Maryanti, 2016). Tingkat keseriusan siswa terhadap pembelajaran berpengaruh 

pada kegiatan belajar, apabila siswa kurang memahami konsep dasar yang 

disampaikan saat ini maka siswa tersebut akan merasa kesulitan pada 

pembelajaran yang berkaitan dengan konsep dasar.  

Pengembangan pemahaman matematika jika diarahkan pada koneksi 

matematika yang berkaitan dengan ide-ide satu sama lain secara menyeluruh akan 

memudahkan siswa (Kesumawati, 2008). Kurangnya penguasaan yang diberikan 

pada saat pembelajaran di Sekolah Dasar, siswa akan merasa kesulitan dalam 

mengerjakan soal ataupun memecahkan masalah pada saat siswa tersebut 

melanjutkan sekolah kejenjang lebih tinggi. Keaktifan dalam belajar merupakan 

salah satu pemahaman yang siswa dapatkan dan melekat pada daya ingat  siswa 
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tersebut (Shen, Eisenberg, Maeda, Farrell, Schwarz, Penedo, Mallon,  2011). 

Daya ingat siswa untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan masa lalunya 

akan mudah mengerjakannya. Siswa yang memiliki kemampuan berfikir yang 

kreatif dan memahami konsep dasar matematika siswa tersebut dapat 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan soal yang diberikan oleh guru 

dengan mendapatkan hasil yang signifikan. 

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa konsep dasar matematika yang 

dimiliki siswa akan berdampak pada kelanjutan pembelajaran berikutnya. Untuk 

itu agar kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika, maka langkah 

yang perlu diperhatikan adalah pola pikir konsep dasar matematika benar-benar 

dipahami dan dimengerti dengan sungguh-sungguh. Jika hal tersebut kurang 

mendapat perhatian dari guru sebagai seorang pengajar, maka kegiatan 

pembelajaran tidak akan mencapai hal yang diharapkan. Karena apa yang 

dipikirkan oleh siswa, belum tentu sama dengan apa yang disampaikan oleh 

gurunya. Sehingga hasil dari pembelajaran tidak mencapai ketuntasan. 

Dalam kehidupan sehari-hari faktanya matematika mengambil  peranan 

penting dalam dunia pendidikan, karena pembelajaran matematika diajarkan 

ditingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas 

hingga Perguruan Tinggi. Akan tetapi kebanyakan siswa merasa kesulitan, karena 

faktor yang dialami siswa, sulitnya memahami konsep matematika yang 

disampaikan oleh guru sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

(Novitasari & Leonard, 2017; Yensy, 2012). 

 Semua siswa menginginkan daya ingat mereka lebih baik dan dapat 

bertahan dalam jenjang waktu yang lama. Namun terkadang beberapa siswa 

mempunyai daya ingat yang rendah yang disebabkan oleh keadaan fisik, serta cara 

belajar yang kurang efektif. Tingkat kemampuan siswa sangat beragam dengan 

adanya konsep matematika yang rendah yang didapatkan. Menurut (Afrilianto, 

2012) terdapat perbedaan pemahaman konsep dasar matematika, dan kompetensi 

startegis matematika antara siswa yang memperoleh pembelajaran, dengan 

menggunakan pendekatan berfikir yang berkembang, dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan guru menerangkan. Terkadang guru hanya 

menjelaskan saja tanpa adanya komunikasi, bahwa siswa dapat menerapkan dan 
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mengaplikasikan konsep dasar matematika pada soal-soal berikutnya. Terdapat 

siswa yang masih belum menguasi materi, sebagai prasarat konsep matematika, 

salah satu materinya yakni kurang pemahaman konsep operasi bilangan bulat, 

seharusnya pemahaman ini sudah dikuasai oleh siswa sebelum memasuki ke 

jenjang yang lebih tinggi yakni Sekolah Menengah Pertama (Patih, 2016). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan dalam 

memahami konsep dasar matematika tidak hanya terletak pada satu faktor saja, 

namun banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah keadaan fisik 

siswa, cara belajar siswa, cara guru yang memberikan penjelasan yang tidak 

komunikatif. 

Pemahaman konsep antar siswa yang memilki tingkat penguasaan yang 

berbeda dan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai pemberi 

materi siswa hanya menerima materi sehingga siswa sulit untuk mendefinisikan 

dengan kalimat sendiri (Novitasari & Leonard, 2017; Yensy, 2012). Pemahaman 

konsep yang dimilki siswa kurang apabila guru melakukan metode ceramah 

secara abstrak sehingga siswa sulit untuk menangkap konsep dasar matematika 

maupun definisi dari suatu materi tersebut. Guru terkadang menyampaikan konsep 

dasar matematika tidak dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari namun sesuai 

dengan buku panduan yang tersedia. Terdapat beberapa fakta pada penelitian ini 

yaitu: kurang pahamnya siswa terhadap operasi hitung ,operasi bilangan, kurang 

tepatnya siswa mengaplikasikan konsep dasar matematika yang telah dibahas 

secara bersama dan siswa kurang membaca dengan seksama dari definisi yang ada 

pada materi tersebut, sehingga dalam mengerjakan soal merasa kebingungan serta 

kesulitan. Menurut (Munasiah, 2015) pemahaman konsep matematika siswa 

terdapat pengaruh terhadap kemampuan penalaran matematika. 

Hal tersebut pula mengakibatkan kemampuan matematika siswa pada 

jenjang SMP dipengaruhi oleh penguasaan konsep matematika selama di Sekolah 

Dasar, dan penguasaan matematika di SMA dipengaruhi oleh penguasaan konsep 

matematika di SMP, dan begitu seterusnya.Pembelajaran yang dilakukan 

terkadang hanya guru yang terlibat aktif siswa hanya mendengarkan guru 

menerangkan tanpa terlibat aktif sehingga belajar mengajar di kelas 

monoton.Pembelajaran matematika dengan cara guru melaksanakan pembelajaran 
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yang dimulai atau dikaitkan dengan dunia nyata, diawali dengan bercerita atau 

tanya jawab lisan tentang kondisi kehidupan siswa, kemudian diarahkan dengan 

informasi modeling agar siswa termotivasi, berpikir, sehingga akan terasa 

mamfaat materi yang disajikan, dan suasana belajar menjadi menyenangkan 

(Fuadi, Johar, & Munzir, 2016). 

Seharusnya pembelajaran matematika mampu menciptakan ketertarikan 

siswa agar dapat merangsang pemikiran, ide-ide, prinsip dan konsep-konsep 

materi yang dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam merancang dan 

berfikir, dalam pembelajaran tersebut dapat diperoleh siswa di jenjang Sekolah 

Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama (Mawaddah & Maryanti, 2016). 

Pembelajaran yang dilakukan pada saat siswa Sekolah Dasar merupakan langkah 

awal siswa tersebut mengenal konsep dasar matematika dengan baik karena daya 

ingat siswa sangat berperan aktif untuk menangkap segala memori yang diberikan 

terutama konsep dasar matematika yang akan diterapkan di kemudian hari. 

Pemahaman konsep yang dimilki siswa dapat berkembang dengan 

memperoleh informasi yang melipah, cepat dan mudah dari berbagai sumber 

teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan pada era saat ini sehingga 

pengukuran pemaham konsep matematika dapat dilakukan melalui tes kompetensi 

awal, tes pemahaman konsep dan tes daya matematika dalam bentuk essay (Adi, 

2010; Darma, Sadra, & Sariyasa, 2013). Guru memberikan bahasa matematika 

yang mudah agar dapat membantu pemahaman konsep siswa sehingga siswa 

dapat menerangkan konsep tersebut kepada siswa lainnya dan siswa dapat 

menjelasakn maupun menukar pemahaman matematika dalam kehidupan 

soaialnya (Adi, 2010). Kemudian faktor yang harus diperhatikan siswa adalah 

menggunakan cara belajar efektif yang dapat membantu meningkatkan daya ingat 

mereka. 

Berdasarkan permasalahan yang sering muncul dalam dunia pendidikan, 

pembelajaran matematika terkadang membuat siswa merasa kurang dapat 

memahami konsep dasar matematika, sehingga peneliti membahas tentang 

“PROBLEMATIKA PEMAHAMAN KONSEP DASAR MATEMATIKA 

SISWA KELAS VIIIA DI SMPN SATU ATAP MERJOSARI MALANG”. 

Adapun rumusan permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah 
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bagaimanakah problematika pemahaman konsep dasar matematika siswa kelas 

VIII A di SMPN Satu Atap Merjosari Malang. Bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan problematika pemahaman konsep dasar matematika siswa. 

Batasan masalah materi yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu materi relasi, 

fungsi, operasi hitung dan operasi bilangan. 


