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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran matematika merupakan salah satu pembelajaran wajib 

dijenjang Sekolah Dasar. Tujuan mempelajari matematika dijenjang Sekolah 

Dasar yaitu memahami konsep matematika, keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, efesien dan  tepat dalam 

pemecahan masalah (Depdiknas, 2006). Berdasarkan tujuan tersebut maka 

pemahaman konsep sangat penting dalam pembelajaran matematika. 

Sanjaya (Renita, 2017:32) mengatakan “Pemahaman konsep adalah 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan kembali pembelajaran yang 

dikuasainnya dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, sehingga mampu 

memberi pendapat dan menerapkan konsep sesuai dengan struktur kognitif yang 

dimilikinya”.
 

Depdiknas (Manda, dkk. 2012:27)  menyatakan “Pemahaman konsep dapat 

dikatakan apabila seseorang dapat menyatakan ulang sebuah konsep, 

mengklafikasikan sebuah objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari sebuah konsep, menyajikan 

konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat 

yang diperlukan dari suatu konsep, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 

prosedur atau operasi tertentu serta mengaplikasikan konsep kepemecahan 

masalah”. 

 

 

Pemahaman konsep perlu ditanamkan sejak dini kepada siswa agar mereka 

mengerti tentang defenisi, pengertian, pengoperasian dan pemecahan masalah, 

terkhusus pada pembelajaran matematika. Siswa akan peka terhadap matematika 

jika mereka memahami konsep dan menginterpretasikannya. Oleh karena itu 

konsep yang dipelajari sebelumnya harus tertanam secara benar dan dikuasi siswa 
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agar dapat memahami konsep selanjutnya dan membangun pemahaman sebuah 

konsep yang baru. 

Menguasai konsep matematika sangat penting agar tidak terjadi 

miskonsepsi terhadap objek pembelajaran matematika. Pemahaman konsep 

matematika akan memudahkan dalam pemecahan soal-soal matematika. 

Pemecahan soal-soal matematika sangat bergantung pada pemahaman konsep, 

karena pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang objek kajiannya 

bersifat abstrak. Salah satu pembelajaran matematika adalah pembelajaran 

geometri. 

Pembelajaran Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang 

menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang dan ruang, serta memiliki objek-objek 

abstrak. Geometri sangat penting dipelajari karena objek pembelajarannya banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Van De Walle (Khoiri, 2014:263) mengemukakan beberapa alasan pentingnya 

mempelajari geometri, yaitu (1) dengan mempelajari geometri akan memantu 

manusia memiliki aspirasi yang utuh tentang dunianya; (2) Eksplorasi geometrik 

dapat membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah; (3) 

pembelajaran geometri merupakan peran utama dalam matematika lainnya; (4) 

geometri digunakan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari; (5) geometri 

penuh teka-teki dan menyenangkan.  

 

Begitu pentingnya pembelajaran geometri maka pembelajaran geometri  

diajarkan dari pendidikan dasar. Budiarto (Abdusakir dalam Nafiah dan Rahaju, 

2017:293) mengemukakan bahwa pembelajaran geometri dimulai dari yang 

konkret ke abstrak, dari segi intuitif ke analisis, dari eksplorasi kepenguasaan, dan 

diajarkan dalam waktu yang cukup lama hingga dari tahap pemahaman yang 

sederhana sampai pada tahap pemahaman yang tinggi. Sejalan dengan teori 

pembelajaran Piaget (Rusman, 2016:58) menyatakan bahwa pembelajaran akan 
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lebih berhasil apabila pembelajaran itu di berikan sesuai dengan perkembangan 

kognitif siswa. Sesuai dengan hal tersebut, dalam pembelajaran geometri terdapat 

beberapa tahap pemahaman seperti yang dikemukakan  dalam teori Van Hielle.  

Menurut teori Van Hielle (Karso, dkk. 2009:1.20) terdapat lima tahapan dalam 

pemahaman geometri, yaitu tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi dan 

akurasi. 

1. Tahap pengenalan, pada tahap ini siswa mulai belajar mengenal suatu bangun 

geometri secara keseluruhan, tetapi ia belum mampu mengetahui adanya 

sifat-sifat geometri yang dilihatnya. 

2. Tahap analisis, pada tahap ini siswa sudah mulai mengenal sifat-sifat yang 

dimiliki bangun geometri yang diamati. 

3. Tahap pengurutan, tahap ini siswa sudah mengenal dan memahami sifat-sifat 

satu bangun geometri dan mengurutkan bangun-bangun geometri yang satu 

dan yang lainnya saling berhubungan. 

4. Tahap deduksi, yaitu siswa telah mampu menarik kesimpulan secara deduktif 

atau menarik kesimpulan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat 

khusus. 

5. Tahap akurasi, yaitu siswa sudah mulai menyadari pentingnya ketepatan 

prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. 

 

Berdasarkan dengan teori tersebut maka perlu adanya penekanan terhadap 

tingkat pemahaman konsep geometri. Oleh sebab itu sebelum memberikan 

pembelajaran geometri, guru terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap 

tingkat perkembangan intelektual siswa untuk menyesuaikan kemampuan 

pemahaman siswa dengan pembelajaran yang akan diberikan, sehingga membantu 

siswa dalam menguasai konsep-konsep geometri.  

Abdusakir (Rahimah dan Asy’ari, 2017:56) mengemukakan bahwa ”Pada 

dasarnya geometri memiliki peluang besar untuk dipahami oleh siswa karena 

konsep geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah. 

Seperti garis, bidang, dan ruang”. Namun hal tersebut berbeda dengan kenyataan 

di lapangan dimana  berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak siswa yang 

tidak menguasai materi geometri,  mengembangkan konseptual yang kuat pada 
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materi geometri, dan bahkan banyak terjadi kesalahan-kesalahan atau miskonsepsi 

saat siswa mengerjakan soal geometri. 

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 20 oktober 2018 yang 

dilakukan di SD Negeri 131/IV Telanaipura Kota Jambi di kelas IV A  yang 

berjumlah 26 siswa, 11 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Peneliti 

melakukan pengamatan mengenai kemampuan siswa dalam pemecahan soal-soal 

geometri pada Kompetensi Dasar 3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling dan 

luas daerah persegi, persegi panjang dan segitiga.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada saat mengerjakan latihan 

yang diberikan guru sebanyak 5 soal, ada siswa yang bisa mengerjakan dan ada 

yang tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Di samping itu banyak siswa yang 

bingung ketika mengerjakan soal, ada siswa yang mencontek jawaban dari teman 

sebangku, dan ada seorang siswa yang hanya menulis kembali soal yang diberikan 

guru sebagai jawabannya. Kemudian hasil dari latihan siswa menunjukkan ada 6 

siswa yang  menjawab 1 soal dengan benar, 10 siswa  menjawab 2 soal dengan  

benar, 4 siswa menjawab 3 soal dengan benar,  2 siswa menjawab 4 soal dengan 

benar, 3 siswa menjawab 5 soal dengan benar, dan 1 orang hanya menulis ulang 

soal sebagai jawaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.1 Hasil Kerja Siswa yang Bisa Dan Tidak Bisa Menyelesaikan Soal 
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Dari hasil pengamatan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam 

mengenai pemahaman konsep siswa tentang materi geometri yang dipelajarinya. 

Karena begitu pentingnnya pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 

geometri, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Kelas IV Sekolah Dasar dalam 

Pemecahan Soal-soal Geometri” sehingga ditemukan tingkat kemampuan 

pemahaman konsep siswa kelas IV Sekolah Dasar dalam pemecahan soal-soal 

geometri dan faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan pemahaman 

konsep siswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil penelitian 

dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimakah kemampuan pemahaman konsep siswa kelas IV dalam 

pemecahan soal-soal geometri? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman konsep siswa kelas IV 

dalam pemecahan soal-soal geometri? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diambil oleh peneliti, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa kelas IV SD dalam 

menyelesaikan soal-soal geometri. 

2. Mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas IV SD dalam 

menyelesaikan soal-soal geometri. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahamn konsep siswa dalam 

pemecahan soal-soal geometri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya : 

1. Bagi peneliti: penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman yang sangat penting dalam menganalisis kemampuan pemahaman 

konsep siswa kelas IV dalam menyelesaaikan soal-soal geometri. 

2. Bagi siswa: diharapkan dapat memahami konsep dengan benar agar dapat 

menyelesaikan sosal-soal geometri 

3. Bagi guru: Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dan inovasi yang 

baik untuk membantu dalam mengetahui tingkat kemampuan pemahaman 

siswa terhadap konsep-konsep pembelajaran goemetri dan kendala siswa 

dalam menyelesaikan soal geometri. 
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4. Bagi sekolah dasar : Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang 

baik dalam rangka pemahaman konsep geometri dengan benar dan mencapai 

tingkat ketuntasan siswa dalam materi geometri. 

 


