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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

            Pendidikan merupakan suatu proses bimbingan, tuntunan yang 

didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, peserta didik, tujuan, dan 

sebagainya. Kecerdasan pikiran dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui proses 

belajar mengajar. Belajar mengajar merupakan kegiatan utama atau kegiatan 

yang paling pokok dalam proses pendidikan yang dapat dilakukan kapanpun dan 

di manapun. 

            Proses pendidikan khususnya di Indonesia, selalu mengalami 

penyempurnaan yang pada dasarnya menghasilkan suatu hasil pendidikan yang 

berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan merupakan poin penting yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional.1 Berhasilnya suatu tujuan pendidikan 

tergantung pada proses pembelajaran yang dilaksanakan. Pendidikan juga telah 

dijelaskan Allah dalam Al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al 

Mujadalah ayat 11:2 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

                                                 
1 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan, (Jakarta: Derektorat 

Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), hal. 8. 
2 Mushaf Ash-Shafa Edisi Terjemahan Menyamping, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), hal. 658 
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dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. 

Al Mujadalah: 11) 

            Dalam penggalan ayat Al-Qur’an di atas dijelaskan bahwa Allah SWT 

akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 

memiliki ilmu pengetahuan.  

            Dalam pendidikan perlu selalu adanya perubahan atau peningkatan mutu 

pendidikan agar pendidikan di Indonesia ini semakin berkembang lebih baik 

lagi. Salah satu mata pelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah 

mata pelajaran ilmu dasar, yaitu Matematika. 

            Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas jika 

dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain.3 Oleh karena itu perlu adanya 

suatu penanaman pemahaman yang berbeda tentang pengajaran matematika 

kepada siswa. Pemahaman yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman 

konseptual dan prosedural. Karena pada umumnya yang menjadi masalah dari 

kebanyakan siswa adalah kemampuan pemahaman (konseptual dan prosedural) 

yang rendah. 

            Untuk itu salah satu tujuan penting dalam suatu proses pembelajaran di 

kelas atau di sekolah adalah siswa harus paham terhadap materi yang 

                                                 
3 Maya Mahmudah, Pengetahuan Konseptual dan Prosedural Siswa dalam Menyelesaikan 

Soal Materi Program linear Berdasarkan Kemampuan Akademik Siswa Kelas XI MAN 2 

Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018, Skripsi, 2018, hal. 3 
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disampaikan oleh gurunya, sehingga siswa tidak hanya menghafal tetapi juga 

dapat memahami konsep dan juga prosedur dari materi yang diberikan dengan 

tujuan agar dapat bertahan lama dalam  ingatan siswa itu sendiri. Sebab 

matematika adalah ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemahaman konseptual dan pengetahuan 

prosedural harus disajikan ketika guru menyampaikan pembelajaran 

matematika, sehingga siswa akan memiliki kompetensi yang memadai dalam 

rangka memecahkan semua jenis masalah dan tugas.4 

            Suatu kemampuan yang dimiliki siswa untuk memahami konsep disebut 

pemahaman konseptual. Lemahnya pemahaman konseptual siswa tercermin 

ketika siswa berhasil menyelesaikan dengan benar masalah matematika yang 

sama dengan apa yang dicontohkan oleh guru akan tetapi ketika diberikan 

masalah yang sedikit diubah siswa kesulitan menyelesaikannya.5 Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa hanya mampu menghafal dan mengingat rumus dan 

proses yang terlibat tanpa memahami konsep-konsep matematika. 

            Selain harus memiliki pemahaman konseptual siswa juga harus memiliki 

pengetahuan prosedural.6 Lemahnya pengetahuan prosedural siswa tercermin 

ketika siswa berhasil menyelesaikan dengan benar masalah matematika yang 

sama dengan apa yang dicontohkan oleh gurunya, akan tetapi ketika diberi 

                                                 
4 Luluk Khamidah, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural Siswa Kelas VIII 

dalam Penyelesaian Masalah Matematika pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel di 

SMPN 7 Kediri, Jurnal Simki-Techsain, (Vol: 1 No. 08, 2017), hal. 2 
5 Ibid,..., hal. 3 
6 Yeli Ramalisa dan Wardi Syafmen, Analisis Pengetahuan Prosedural Siswa Tipe 

Kepribadian Sensing dalam Menyelesaikan Soal Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, 

Jurnal Edumatica, (Vol: 04 No. 01, 2014), hal. 30  
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masalah baik itu yang sama dengan contoh maupun sedikit dimodifikasi siswa 

selalu bertanya urutan tiap langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut kepada gurunya.7 Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum 

memahami teknis maupun prosedur dalam menyelesaikan masalah dengan benar 

dan siswa masih memiliki sifat ketergantungan kepada guru dalam 

menyelesaikan masalah.  

            Pemahaman konseptual dan prosedural harus dimiliki siswa meskipun 

pada kenyataannya pengetahuan dan kemampuan pemahaman yang dimiliki 

siswa berbeda-beda, sebagian cepat memahami materi dan sebagianlainnya lagi 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemahaman konseptual dan prosedural 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi akademik.8 Prestasi 

akademik adalah proses belajar yang dialami siswa dan menghasilkan perubahan 

dalam bidang pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisis, sintesis, dan 

evaluasi.9 Sementara sering kali guru melanjutkan ke materi berikutnya karena 

guru menganggap semua siswa telah mengerti dengan konsep yang dijelaskan. 

Hal ini mengakibatkan siswa yang berkemampuan rendah belum paham dengan 

penjelasan yang disampaikan oleh gurunya sehingga menjadikannya keliru 

dalam menggunakan konsep tersebut dan siswa akan sulit untuk menuju ke 

proses pembelajaran selanjutnya atau yang tingkatnyalebih tinggi. 

            Salah satu langkah yang digunakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan adalah dengan meningkatkan pemahaman konseptual dan prosedural 

                                                 
7 Luluk Khamidah, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural Siswa ,..,hal. 3 
8 Maya Mahmudah, Pengetahuan Konseptual dan Prosedural Siswa dalam Menyelesaikan 

Soal ..., Skripsi, 2018, hal. 5 
9 Reni Akbar-Hawadi, Akselerasi, (Jakarta: PT Grasindo,2006), hal. 68 
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dalam mata pelajaran atau dalam bidang matematika, hal ini dikarenakan 

matematika adalah pelajaran dasar dari ilmu pengetahuan lainnya atau sering 

dikatakan bahwa matematika adalah induk dari segala mata pelajaran lain. 

Sehingga dengan meningkatkan pemahaman konseptual dan prosedural dalam 

bidang matematika ini juga akan berdampak baik pula nantinya pada mata 

pelajaran lainnya. Namun disatu sisi masih banyak siswa yang memandang 

matematika itu sebagai pelajaran yang sulit, menyeramkan, menakutkan, dan 

membosankan.10  

            Sistem persamaan linear dua variabel adalah salah satu materi yang 

diajarkan di sekolah menengah. Materi tersebut sudah disampaikan dari 

SMP/MTs. Kebanyakan dari peserta didik dapat menyelesaikan soal akan tetapi 

tidak memahami dari mana penyelesaian tersebut berasal. Pola pikir mereka 

hanya berpikir bahwa soal tersebut dapat selesai akan tetapi tidak 

memperdulikan konsep yang mereka gunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut. Termasuk juga dalam menyelesaikan soal SPLDV yang konsepnya 

sangat mudah untuk dipahami. Untuk itu penelitian ini diakukan untuk meneliti 

lebih dalam lagi mengenai pemahaman konseptual dan pengetahuan procedural. 

Lokasi penelitian ini adalah di MTs Darul Falah Sumbergempol dengan siswa – 

siswi nya sebagai subyek penelitian. 

            Dari uraian di atas, kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pemahaman konseptual dan procedural siswa berkemampuan matematika 

                                                 
10 Maya Mahmudah, Pengetahuan Konseptual dan Prosedural Siswa dalam Menyelesaikan 

Soal ..., Skripsi, 2018, hal. 5 
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rendah, sedang, dan tinggi di MTs, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pemahaman Konseptual Dan Prosedural Dalam 

Menyelesaikan Soal Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan 

Kemampuan Matematika Siswa Kelas VIII Di Mts Darul Falah Sumbergempol”.  

 

B. Fokus Penelitian 

            Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pemahaman konseptual dan prosedural siswa berkemampuan 

matematika tinggi dalam menyelesaikan soal SPLDV? 

2. Bagaimanakah pemahaman konseptual dan prosedural siswa berkemampuan 

matematika sedang dalam menyelesaikan soal SPLDV? 

3. Bagaimanakah pemahaman konseptual dan prosedural siswa berkemampuan 

matematika rendah dalam menyelesaikan soal SPLDV? 

 

C. Tujuan Penelitian 

            Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman konseptual dan prosedural siswa 

berkemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan soal SPLDV. 

2. Untuk mendeskripsikan pemahaman konseptual dan prosedural siswa 

berkemampuan matematika sedang dalam menyelesaikan soal SPLDV. 

3. Untuk mendeskripsikan pemahaman konseptual dan prosedural siswa 

berkemampuan matematika rendah dalam menyelesaikan soal SPLDV. 
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D. Kegunaan Penelitian 

            Kegunaan penelitian dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 

kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. 

1. Kegunaan teoritis 

            Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam menyampaikan berbagai informasi dan mengembangkan disiplin 

keilmuan sehingga dapat merespon problem yang dihadapi masyarakat, 

khususnya dalam bidang pendidikan. Serta menjadi referensi guna 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pemahaman konseptual dan 

penetahuan prosedural. 

2. Kegunaan praktis  

a. Peneliti 

            Menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang lebih 

mengenai pemahaman konseptual dan pengetahuan prosedural siswa 

dalam penyelesaian masalah sistem persamaan linear dua variabel 

berdasarkan tingkat kemampuan matematikanya. 

 

b. Guru 

            Sebagai masukan bagi guru mengenai pemahaman konseptual dan 

pengetahuan procedural siswa. Sehingga guru mampu meningkatkan 

kualitas pada proses pembelajaran yang lebih mengutamakan prosesnya, 

dan akan berdampak pada hasil belajar matematika siswa. 
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c. Siswa 

            Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan 

penetahuan procedural matematika yang dapat memberi pengalaman 

menyenangkan dan memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Konseptual 

a) Pemahaman Konseptual 

            Pemahaman konsep merupakan tingkat hasil belajar seseorang 

sehingga dapat mendefinisikan atau menjelaskan suatu bagian informasi 

dengan kata-kata sendiri.11 Berarti seorang siswa dituntut tidak hanya 

mengingat suatu pelajaran tetapi juga mampu menjelaskan atau 

mendefinisikan hasil belajar menggunakan kalimat sendiri. Dengan 

kemampuan siswa menjelaskan atau mendefinisikan, maka siswa tersebut 

telah memahami konsep atau prinsip yang telah diberikan meskipun antara 

penjelasan yang diberikan dengan penjelasan dari pemahaman siswa 

tersebut tidak sama 

 

  

                                                 
11  Anton Tirta Suganda, Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Brain Based 

Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Prosedural dan Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Kelas X Madrasah Aliyah, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), hal. 14 
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b) Pemahaman Prosedural 

            Pemahaman atau pengetahuan prosedural meliputi berbagai 

algoritma bilangan dalam matematika yang dibuat sebagai alat untuk 

menemukan hasil yang lebih spesifik secara tepat. Pengetahuan prosedural 

juga mengarahkan kemampuan kemampuan membaca dan membuat 

grafik atau tabel, melaksanakan kontruksi geometri, dan menampilkan 

keterampilan noncomputational seperti membulatkan dan 

menggolongkan.12 

 

c) Kemampuan Matematika 

            Kemampuan matematika adalah kemampuan untuk menggali, 

menyusun konjektur, dan membuat alasan-alasan secara logis, untuk 

memecahkan masalah non-rutin, untuk berkomunikasi mengenai dan 

melalui matematika, dan untuk menghubungkan berbagai ide-ide dalam 

matematika dan diantara matematika dan aktivitas lainnya.13 

 

2. Operasional 

a) Pemahaman Konseptual 

            Pemahaman konseptual dalam matematika adalah pemahaman 

yang dimiliki oleh tiap individu yang berkaitan dengan kemampuan untuk 

                                                 
12 Dede Suratman, Pemahaman Konseptual dan Pengetahuan Prosedural Materi 

Pertidaksamaan Linear satu Variabel siswa Kelas VII SMP (Studi Kasus di MTs. Usuluddin 

Singkawang), jurnal cakrawala Kependidikan, (Vol : 9 No. 2, 2012), hal. 3 
13 Solaikah, Identifikasi Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Aritmatika Sosial 

Ditinjau dari Perbedaan Kemampuan Matematika, (Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI 

Sidoarjo, April 2013), vol. 01, no. 1, hal. 98   
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menghubungkan antara konsep matematika dan menerjemahkannya ke 

dalam bentuk simbol matematika. 

 

b) Pemahaman Prosedural 

            Pemahaman prosedural adalah pengetahuan tentang urutan kaidah-

kaidah, prosedur dan langkah-langkah yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal matematika yang dilakukan secara bertahap hingga 

tahap penyelesaian akhir. 

 

c) Kemampuan Matematika 

            Kemampuan matematika adalah kemampuan untuk memecahkan 

masalah matematika dengan cara menghubungkan berbagai pengetahuan 

yang telah dipahami dalam matematika. Kemampuan matematika 

dibedakan menjadi tiga yaitu tinggi, sedang, rendah. Kemampuan 

matematika dilihat dari hasil belajar matematika siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

            Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan, dan penegasan istilah. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

            Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka 

berpikir relevan dan terkait dengan judul proposal 
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3. BAB III METODE PENELITIAN 

            Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti 

beserta alasannya, jenis penelitian, lokasi, sumber data, metode pengumpulan 

data, dan analisis data yang digunakan. 

 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

            Bab ini memuat analisis atau pembahasan dari seluruh data mulai dari 

data hasil tes, dan data hasil wawancara yang kemudian akan diperoleh hasil 

secara deskriptif dari klasifikasi bahasan yang sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian. Hasil akhir dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan 

sebagai sumber referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

tema, dan dapat menjadi sumber informasi dan evaluasi pendidikan agar lebih 

baik. 

 

5. BAB V PENUTUP 

            Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada poin kesimpulan 

memaparkan ringkasan seluruh penemuan penelitian yang berhubungan 

dengan rumusan masalah, yang diperoleh dari hasil analisis data yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya. 

            Pada poin saran berisi tentang tindakan-tindakan apa saja yang perlu 

dilakukan oleh pihak terkait dengan hasil penelitian yang didasarkan pada 

hasil penelitian bab sebelumnya. 


