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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Matematika merupakan ilmu yang mendidik manusia untuk berpikir logis, 

teoritis, rasional, dan percaya diri sehingga dapat dikatakan matematika 

merupakan dasar dari ilmu pengetahuan lain (Arfina, 2012: 1). Oleh karena itu 

matematika harus dapat dikuasai oleh segenap siswa sebagai sarana dalam 

memecahkan masalah baik dalam belajar ilmu pengetahuan maupun dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka mampu bertahan dan bersaing di masa 

sekarang maupun masa yang akan datang. 

Dalam berita Kompas (2 Juni 2012) siswa yang mengikuti ujian nasional 

2012 tingkat SMP dan sederajat tidak lulus terbanyak dalam mata pelajaran 

matematika, kemudian diikuti bahasa Inggris, IPA, dan bahasa Indonesia, 

ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. 

Berdasarkan data  yang  telah  disebutkan di atas dapat diketahui bahwa 

kualitas pendidikan  di  Indonesia  khususnya  dalam  bidang  matematika  

masih  belum menggembirakan. Arfina  (2012: 2)  menyebutkan bahwa banyak 

orang menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, 

membosankan, menakutkan, dan hanya dapat dipahami oleh  segelintir  orang 

saja. 
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 Tugas seorang guru matematika menurut Permendiknas 22 Tahun 2006 

(Depdiknas, 2006) tentang standar isi yaitu membantu siswanya untuk 

mendapatkan: (1) Pengetahuan matematika yang meliputi konsep, keterkaitan 

antar konsep, dan algoritma, (2) Kemampuan bernalar, (3) Kemampuan 

memecahkan masalah, (4) Kemampuan mengomunikasikan gagasan dan ide, 

serta (5) Sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Secara 

umum tugas guru matematika itu meningkatkan siswanya untuk pandai 

benalar, mengomunikasikan gagasan, dan memecahkan masalah sehari-hari. 

Dengan tugas itu maka seorang guru harus membuat siswanya tertarik untuk 

belajar matematika. 

Salah satu cara untuk menarik perhatian siswa terhadap pembelajaran 

adalah dengan permainanan. Permainan adalah suatu aktivitas yang 

mengasyikan dan dilakukan atas kemauannya sendiri, dengan tujuan untuk 

mendapatkan kesenangan yang menggunakan benda  manipulatife.  Hal-hal  

yang  abstrak  dapat disajikan  dalam  bentuk  model-model  yang  berupa  

benda  konkret  yang  dapat dilihat,  dipegang, dan  diputarbalikan, sehingga  

dapat  lebih  mudah  dipahami.  (Arfina, 2012 : 22)   

Saputro (2012) menyatakan bahwa siswa  disetiap  level  sekolah  merasa  

senang  terhadap  pembelajaran matematika  dengan menggunakan permainan.  

Permainan dalam matematika dikemukakan oleh Zoltan Paul Dienes yang 

disebut dengan teori belajar Dienes.  Menurut Dienes (2004) ada 6 tahapan 

dalam belajar matematika, yaitu  (1) Permainan Bebas (Free Play) yaitu tahap 
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bermain bebas dari belajar konsep, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan tidak 

terstruktur dan tidak diarahkan, (2) Permainan yang menggunakan aturan 

(Games) yaitu siswa akan mulai mengamati pola-pola dan keteraturan yang 

melekat pada konsep itu, (3) Permainan kesamaan sifat (Searching for 

communalities) yaitu dalam mencari kesamaan sifat siswa mulai menemukan 

sifat-sifat kesamaan dalam permainanan, (4) Permainan representasi 

(Representation) yaitu tahap representasi dari konsep-konsep tertentu, setelah 

berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang 

dihadapinya itu. Dengan demikian permainan representasi telah mengarah pada 

pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam 

konsep yang sedang dipelajari. Dalam hal ini siswa dapat merepresentasikan 

dengan obyek, gambar, kata-kata sesuai dengan permintaan soal, (5) Permainan 

dengan simbolisasi (Symbolization) yaitu tahap belajar konsep yang 

membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-

konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan 

verbal, dan (6) Permainan dengan formalisasi (Formalization) yaitu tahap 

belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini sifat dari sistem siap untuk 

diidentifikasi melalui proses belajar untuk menghasilkan suatu teorema 

(pernyataan kesimpulan logis).  

Bigot  dan  kawan-kawan  (dalam Saputro, 2012 : 12) menyatakan bahwa 

permainan  memberikan kepuasan,  kegembiraan, dan  kebahagiaan  dalam  

kehidupan  anak  dan  akan menjadi  alat  pendidikan  yang  sangat  bernilai. 
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Menurut  Dienes (Arfina, 2010 : 33)  permainan  matematika  sangat  

penting  sebab  operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan 

aturan secara konkret, lebih membimbing,  dan  menajamkan  pengertian  

matematika  pada  anak  didik.  Dapat dikatakan  bahwa  objek-objek  konkret  

dalam  bentuk  permainan  mempunyai peranan sangat penting dalam 

pembelajaran matematika jika dimanipulasi dengan baik.   

Arfina ( 2010 : 5) menyatakan bahwa dengan suatu permainan diharapkan 

(1) Siswa senang dalam mengerjakan suatu bahan pelajaran matematika, (2) 

Siswa terdorong dan menaruh minat untuk mempelajari matematika secara 

sukarela,  (3) Adanya suatu semangat bertanding  dalam  suatu permainan dan 

berusaha untuk  menjadi  pemenang  dapat  mendorong  siswa  untuk  

memusatkan perhatian pada permainan yang dihadapinya, (4) Jika  siswa  

terlibat  pada  kegiatan  dan  keaktifan  sendiri  mengerjakan sendiri,  serta  

memecahkan  sendiri,  mereka  akan  betul-betul  memahami dan mengerti. (5) 

Ketegangan-ketegangan  dalam  pikiran  siswa  setelah  mempelajari 

matematika dapat dikurangi, (6) Siswa dapat memanfaatkan waktu. 

Saputro (2012) menyatakan bahwa pembelajaran melalui metode 

permainan Dienes dapat meningkatkan perasaan senang dalam belajar 

matematika sehingga memotivasi untuk lebih rajin lagi dalam belajar.  

Tahap-tahap belajar Dienes siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat 

konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Dengan 

tahap ini siswa dapat menemukan penyelesain dari permasalahan yang 
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dihadapi.  Menurut Somakim (2010), teori belajar Dienes menekankan  pada 

pembentukan konsep-konsep melalui permainan yang mengarah pada konsep 

yang abstrak. Konsep-konsep abstrak yang dimiliki siswa berbeda-beda 

berdasarkan kemampuan matematika yang dimilikinya.  

Kemampuan matematika siswa yaitu kemampuan matematika tinggi, 

sedang, dan rendah. Kategori setiap kemampuan didasarkan pada penilaian 

acuan patokan yang telah dibuat atau ditetapkan sebelum pelaksanaan ujian 

untuk menentapkan batas lulus atau minimum passing level (KKM). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru bidang studi di sekolah 

tempat penelitian kriteria ketuntasan minimum di sekolah tersebut adalah 75.  

Materi dalam penelitian ini adalah barisan dan deret aritmatika. Materi ini 

diajarkan pada siswa kelas IX yang bisa diselesaikan menggunakan tahap 

belajar Dienes. 

Sehingga dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kemampuan 

masing-masing individu dalam memecahkankan soal matematika berdasarkan 

tahap belajar Dienes. Dari uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai “Bagaimana Profil Pemecahan Soal Matematika  Siswa SMP 

Menggunakan Tahap Belajar Dienes Ditinjau Dari Kemampuan 

Matematika?” 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan peneliti ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah profil kemampuan memecahkankan soal matematika 

menggunakan tahap belajar Dienes pada siswa SMP  berkemampuan 

tinggi? 

2. Bagaimanakah profil kemampuan memecahkan soal matematika 

menggunakan tahap belajar Dienes pada siswa SMP berkemampuan 

sedang? 

3. Bagaimanakah profil kemampuan memecahkan soal matematika 

menggunakan tahap belajar Dienes pada siswa SMP berkemampuan 

rendah? 

C. Tujuan  

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan : 

1. Profil kemampuan memecahkan soal matematika menggunakan tahap 

belajar Dienes pada siswa SMP berkemampuan tinggi 

2. Profil kemampuan memecahkan soal matematika menggunakan tahap 

belajar Dienes pada siswa SMP berkemampuan sedang 

3. Profil kemampuan memecahkan soal matematika menggunakan tahap 

belajar Dienes pada siswa SMP berkemampuan rendah 
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D. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai acuan bagi guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar 

pada materi barisan dan deret. 

2. Tahap belajar  Dienes dapat dijadikan alternatif guru dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

E. Penjelasan Istilah 

1. Tahap belajar Dienes merupakan tahap yang menyatakan bahwa permainan 

menjadi bagian penting dalam mengajarkan konsep matematika kepada 

siswa-siswa.  

2. Tahap belajar Dienes terdiri dari 6 tahapan, yaitu 

a) Permainan bebas (Free Play) 

Permainan Bebas (Free Play) yaitu tahap bermain bebas dari belajar 

konsep, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan tidak terstruktur dan tidak 

diarahkan. 

b) Permainan yang menggunakan aturan (Games) 

Permainan yang menggunakan aturan (Games) yaitu siswa akan mulai 

mengamati pola-pola dan keteraturan yang melekat pada konsep itu. 

c) Permainan kesamaan sifat (Searching for communalities) 

Permainan kesamaan sifat (Searching for communalities) yaitu dalam 

mencari kesamaan sifat siswa mulai menemukan sifat-sifat kesamaan 

dalam permainanan. 
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d) Permainan representasi (Representation)  

Permainan representasi (Representation) yaitu tahap menggambarkan  

sifat dari beberapa situasi yang sejenis.  Siswa menentukan representasi 

dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka berhasil menyimpulkan 

kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapinya itu. 

Representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan demikian telah 

mengarah pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak 

yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Dalam hal ini siswa 

menemukan beda setiap sukunya dengan cara menggambarkan susunan 

kubus. 

e) Permainan dengan simbolisasi (Symbolization) 

Permainan dengan simbolisasi (Symbolization) yaitu tahap belajar 

konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari 

setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau 

melalui perumusan verbal. 

f) Permainan dengan formalisasi (Formalization) 

Permainan dengan formalisasi (Formalization) yaitu tahap belajar 

konsep yang terakhir. Dalam tahap ini sifat dari sistem siap untuk 

diidentifikasi melalui proses belajar untuk menghasilkan suatu teorema 

(pernyataan kesimpulan logis). 
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3.  Kemampuan matematika siswa adalah kemampuan individu siswa yang 

diukur berdasarkan skor tes kemampuan matematika. 

Tingkat kemampuan siswa akan disesuaikan dengan masing-masing skor 

tes kemampuan matematika dengan acuan kategori skor yang telah dibuat 

yaitu penilaian acuan patokan yang didasarkan pada kriteria baku/mutlak. 

Kriteria baku adalah kriteria yang telah ditetapkan sekolah sebelum 

pelaksanaan ujian dengan menetapkan batas ketuntasan atau minimum passing 

level (Kriteria Ketuntasan Minimal) . 

 

  


