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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pengembangan sumber daya 

manusia pada suatu bangsa. Pendidikan diharapkan mampu membentuk sumber 

daya manusia yang berkualitas dan mandiri, serta memberi dukungan dan 

perubahan untuk perkembangan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Sesuai 

dengan yang termuat dalam undang-undang republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

pasal 1 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) menyebutkan 

bahwa: pendidikan adalah usaha sadar dan tarencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pemebelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.  

Matematika adalah ilmu pengetahuan terstruktur yang membahas pola atau 

keteratuaran yang diciptakan dari kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari. 

Matematika merupakan ilmu dasar yang memegang peranan penting dalam 

membentuk dan meningkatkan kemampuan berfikir kreatif seseorang dan 

aplikasinya langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Susanto (2016: 185) menyatakan 

bahwa matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam 
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penyeelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan 

dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Permendiknas nomor 22 tahun 2006, salah satu tujuan dari dari 

pembelajaran matematika adalah mengembangkan kemampuan pemahaman 

konsep. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran matematika,hal yang paling 

utama yang perlu diperhatikan oleh seorang guru adalah bagaimana mengarahkan 

siswa agar dapat memahami konsep dasar matematika, bukan menghafal konsep 

tersebut. Karena dalam pembelajran matematika tidak hanya sekedar menghafal 

tetapi juga harus memahami dengan menghafal saja tanpa memahami akan cepat 

dilupakan. Jika siswa memahami konsep dasar dari pelajaran matematika, siswa 

akan mudah dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan matematika. 

Depdiknas (2003: 2) pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau 

kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika 

yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, 

menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

alogaritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

Salah satu mata pelajaran disekolah yang rata-rata yang hasilnya rendah 

adalah matematika. Hal ini dikarenakan siswa sering takut terhadap matematika, 

meraka menganggap metematika sebagai suatu pembelajaran yang sangat rumit 

sehingga sering terjadi siswa kehilangan ketertarikan untuk mencobanya. Hal itu 

terjadi karena konsep dasar pada matematika tidak tersampaikan dengan baik 

kepada siswa. 
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Terbukti hasil belajar matematika siswa yang ditemukan baik secara 

nasional maupun internasional belum menggembirakan. Hasil penelitian tim 

Program For Internasional Student Assessment (OECD) Indonesia pada tahun 

2015 memperoleh peringkat 69 dari 76 negara. Skor yang dicapai Indonesia dalam 

komptensi matematika menunjukkan peningkatan dari 375 poin di tahun 2012 

menjadi 386 poin di tahun 2015. Selanjutnya hasil penelitian trends in 

international mathematics snd science study (TIMSS) tahun 2015 indonesia 

memperoleh peringkat 45 dari 50 negara dengan skor 397. Selanjutnya pada 

konten domain number Indonesia memperoleh nilai rata-rata 399 di atas Skor rata-

rata yang sudah ditentukan yaitu 397. 

Kenyataan di lapangan, berdasarkan observasi dan wawancara dengan Srii 

Sularwati, S.Pd. selaku walikelas pada hari rabu 21 maret 2018 menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran matematika yang dilakukan dikelas V SDN 3 

Mayonglor masih belum optimal. Hal itu bisa terbukti dari beberapa masalah yang 

terjadi dalam pembelajaran matematika khusunya bilngan bulat, diantaranya (1) 

kurangnya variasi pembelajaran sehingga siswa kurang kreatif untuk mengukuti 

pembelajaran, (2) guru hanya menamkan konsep hafalan salah satunya pada 

materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat (3) penggunaan alat peraga 

masih minim, dan (4) siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran 

matematika sehingga banyak siswa yang pasif saat pembelajaran berlangsung,(5) 

guru memberikan tugas hanya berdasarkan pada soal-soal yang ada di buku paket 

dan LKS saja,(6) guru belum menggunkan model pembelajaran yang bervariasi 

dalam pembelajaran dan tidak melengkapi diri dengan perangkat pembelajaran 
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sehingga kegiatan pembelajaran kurang sistematis. Permasalahan tersebut 

dikarenakan pembelajaran masih berpusat pada guru ( penyampaian materi 

didominasi oleh metode ceramah, penugasan, dan tidak menggunakan alat 

peraga). 

Hasil observasi peneliti dikelas V SDN 3 Mayonglor setelah dilaksanakan 

observasi pembelajaran, diketahui bahwa sebagaian besar siswa dikelas tersebut 

pemahaman konsep matematikanya masih rendah, sehingga hasil belajar 

matematika siswa belum mencapai target KKM 65 berdasarkan nilai rata-rata 

yang diperoleh dari nilai ulangan harian materi pecahan yang membutuhkan 

kemampuan pemahaman konsep untuk menyelesaikannya sebagai nilai prasiklus 

diketahui bahwa dari keseluruhan siswa kelas V SDN 3 Mayonglor yang 

berjumlah 35 siswa, Hasil rata-rata tes prasiklus pemahaman konsep siswa sebesar 

50% mampu menyatakan ulang sebuah konsep siswa, 61% mengklasifikasi objek-

objek menurut sifatnya, 54% mampu memberikan contoh dan non contoh dari 

sebuah konsep, 54% mampu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis, 64% mampu mengembangkan syarat perlu dari suatu 

konsep, 71% mampu menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu dan 74% mampu mengaplikasikan konsep ke pemecahan masalah. 

Sehingga rata-rata seluruh indikator kemampuan pemahaman konsep siswa 

sebesar 61% yang termasuk dalam kategori sedang.Adapun nilai ketuntasan 

minimal pada mata pelajaran matematika di SD 3 Mayonglor adalah 65. Dari 35 

siswa 46% siswa mendapat nilai dibawah KKM, sedangkan 54% siswa yang 

mampu mencapai KKM. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman 
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konsep siswa kelas V rendah,maka pemahaman konsep matematika siswa di SDN 

3 Mayonglor perlu ditingkatkan pada materi operasi pecahan. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di kelas V SDN 3 Mayonglor 

maka diperlukan suatu tindakan dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. Mengingat kesulitan belajar yang di alami oleh siswa kelas V 

SDN 3 Mayonglor karena meraka hanya diberi sebuah konsep untuk dihafal 

maka, untuk mningkatkan pemahaman konsep matematika pada materi operasi 

pecahan maka diperlukan model pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih 

aktif dalam pencarian konsep saat proses pembelajaran. Dengan menggunakan 

metode demonstrasi siswa akan lebih mudah untuk mencari gambaran sebuah 

konsep. 

Roestiyah (dalam Huda,2014: 231 ) demonstrasi/peragaan merupakan 

salah satu strategi mengajar guru diman guru melihatkan suatu benda asli benda 

tiruan, atau suatu proses dari materi yang diajarkan kapada seluruh siswa. Ratna, 

Amran, dan Sri (2012: 103) mengemukakan bahwa metode Demonstrasi 

merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan guru dalam 

mengembangkan pembelajaran di kelas, karena dalam proses pembelajaran yaitu 

dengan sara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan dalam melakukan 

suatu kegiatan, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media 

pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang akan disajikan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi dapat menunjang proses 

interaksi belajar mengajar didalam kelas karena memusatkan perhatian kepada 

siswa saat pembelajaran. 
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Dalam pembelajaran matematika penggunaan sebuah metode 

pembelajaran akan semakain maksimal hasilnya terhadap pemahaman konsep 

matematika apabila dilengkapi dengan penggunaan media pembelajaran. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Heruman (2012; 2), yakni dalam pembelajaran 

matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu media, dan alat peraga 

yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan guru sehingga lebih cepat 

dipahami dan dimengertti oleh siswa. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa media 

dalam pembelajaran matematika sangantlah penting untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Rossi dan Breidle (dalam Sanjaya, 2007; 161), media 

pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Diperjelas lagi oleh Gerlach (dalam Sanjaya,2007; 161) bahwa 

secara umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang 

menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Media dapat digunakan dalam pembelajaran agar dapat 

lebuh memberikan pengetahuan yang konkret dan tepat serta mudah dipahami. 

Pada saat ini sudah banyak media pemebelajran matematika yang bisa 

dipilih sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Salah satu contoh pada 

materi pecahan dapat menggunakan media puzzle. Media puzzle adalah 

permainan yang terdiri dari potongan gambar-gambar, kotak-kotak, bangun-

bangun, huruf-huruf, dan angka-angka yang disusun menjadi sebuag permainan 

yang memiliki daya tarik. Sehingga permainan puzzle akan membuat siswa 

menjadi termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan merangkai potongan 
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puzzle secara tepat dan cepat. Menurut Rokhmat (dalam Srianis,2014) puzzle 

adalah permainan kontruksi melalui kegiatan memasang atau menjodohkan kotak-

kotak, atau gambar bangun-bangun tertentu sehingga akhirnya membentuk sebuah 

pola tertentu. 

Pengaruh metode demonstrasi terhadap pemahaman konsep siswa telah 

banyak dilakukan peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Lilis 

(2016) di MAN 2 kota Cirebon berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

dapat disimpulkan bahwa siswa mampu mengintrepretasikan kembali konsep 

yang telah dipelajari, dengan kata lain siswa telah dapat memahami materi 

matematika pada pokok bahasan transformasi geomatri. Dengan demikian, 

metode demonstrasi berpengaruh terhadap pemahaman matematika siswa di MAN 

2 Cirebon. 

Herayani,dkk(2015)  berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika materi pecahan dengan 

menggunakan model model sscs berbantuan media puzzle dinyatakan efektif. 

Dengan kekurangan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul 

Meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dengan metode demonstrasi 

terhadap materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berbantuan puzzle 

pecahan kelas V SDN 3 Mayong Lor. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasrkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

dapat dikembangkan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

setelah diterapkannya model demonstrasi berbantuan puzzle pada mata 

pelajaran matematika materi pecahan kelas V SDN 3 Mayonglor? 

2. Bagaimana aktivitas siswa dalam penerapan model pembelajaran demonstrasi 

berbantuan puzzle pada mata pelajaran matematika materi pecahan kelas V 

SDN 3 Mayonglor? 

3. Bagaimana penerapan model pembelajaran demonstrasi  berbantuan puzzle 

dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada 

mata pelajaran matematika materi pecahan kelas V SDN 3 Mayonglor? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Mendeskripsikan keterampilan dalam penerapan model pembelajaran 

demonstrasi berbantuan puzzle pada mata pelajaran mtematika materi 

pecahan kelas V SDN 3 Mayonglor? 

2. Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam penerapan model pembelajaran 

demonstrasi berbantuan puzzle pada mata pelajaran matematika materi 

pecahan kelas V SDN 3 Mayonglor? 

3. Mendeskripsikan model pembelajaran demonstrasi berbantuan puzzle dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada mata 

pelajaran matematika materi operasi pecahan kelas V SDN 3 Mayonglor? 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep siswa dengan menggunakan model pembelajaran demonstrasi 

dengan berbantuan puzzle pada siswa kelas V SDN Mayonglor tahun 2018/2019. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

2. Bagi guru  

a. Dapat mendalami model pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki 

dan meningkatkan pembelajaran matematika. 

b. Diperoleh model yang tepat untuk materi operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan pecahan 

3. Bagi siswa  

a. Dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika pada 

diri siswa. 

b. Dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

c. Dapat memperbaiki hasil belajar siswa. 

4. Bagi peneliti 

a. Mampu memotivasi para pendidik dalam mengembangkan pendidikan. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan kajian untuk dapat 

memberikan kritik atau saran terhadap penelitian yang sudah dilakukan 

5. Bagi sekolah 

a. Dapat digunakan untuk mengembangkan sekolah kearah yang lebih baik 

b. Dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep 

Melalui Model Pembelajaran Demonstrasi Pada Materi Pecahan Berbantuan 

Media Puzzle Pecahan Siswa Kelas V SDN 3 Mayonglor” memberikan batasan 

ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada: 

1. Tempat Pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu SDN 3 Mayonglor yang 

beralamat didesa Mayonglor Kecamatan Mayong 

2. Permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah masalah 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika materi operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan model 

pembelajaran demonstrasi berbantuan puzzle pecahan 

3. Penelitian tindakan kelas ini dibatasi hanya kelas V semester I tahun 

2018/2019 di SDN 3 Mayonglor dengan jumlah siswa 35 

Penelitian tindakan kelas ini dibatasi pada mata pelajaran matematika materi 

pecahan, dengan kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual dan 

konseptual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya dirumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan 

pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yg mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.yaitu 3.1 menjelaskan 

dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan benyebut berbeda. 4.1 



 

11 

 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 

dua pecahan dengan penyebut berbeda 

1.6 Definisi Operasional 

2. Model Pembalajaran Demonstrasi 

Model pembelajaran model mengajar dengan cara memperagakan barang, 

kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung 

maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok 

bahasan atau materi yang sedang disajikan. 

Langkah-langkah model pembelajaran Demostrasi antara lain: (1) Guru 

menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, (2) Guru menyampaikan 

gambaran sekilas materi yang akan disampaikan, (3) Menyiapkan bahan atau alat 

yang diperlukan, (4) Menunjuk salah satu siswa untuk mendemonstrasikan sesuai 

scenario yang telah disiapkan, (5) Seluruh siswa memerhatikan demonstrasi dan 

menganalisisnya, (6) Tiap siswa mengemukakan hasil analisis dan 

mendemonstrasikan pengalaman, (7) Guru dan siswa membuat suatu kesimpulan. 

2. Media puzzle 

Media puzzle adalah permainan kontruksi melalui kegiatan memasang 

atau menjodohkan kotak-kotak, atau gambar bangun-bangun tertentu sehingga 

akhirnya membentuk sebuah pola tertentu. permainan yang terdiri dari potongan 

gambar-gambar, kotak-kotak, bangun-bangun, huruf-huruf, dan angka-angka yang 

disusun menjadi sebuah permainan yang memiliki daya tarik. Puzzle merupakan 

alat peraga atau alat bantu untuk menunjang proses pembelajaran yang 

menggunakan puzzle dalam melaksanakan pembelajaran. 
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3. Pemahaman konsep 

Pemahaman konsep matematika adalah kemampuan siswa dalam belajar 

matematika untuk memahami, memaknai suatu konsep dan bisa menjelaskan 

kembali konsep tersebut secara benar dan terperinci. Pemahaman konsep 

merupakan salah satu kecakapan atau kemahairan matematika yang diharapkan 

dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman 

konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 

4. Pecahan 

Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Dalam 

ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan yang 

ditandai dengan adanya arsiran. Bagian inilah yang disebut pembilang. Sedangkan 

bagian yang utuh dinamakan penyebut. Bilangan pecahan adalah bilangan yang 

lambangnya dapat ditulis dengan bentuk 
 

 
 dimana a dan b bilangan bulat dan b ≠ 

0.  

 

 

 

 

 

 


