
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting yang berfungsi untuk 

meningkatkan mutu kehidupan manusia dan berperan penting dalam 

mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan 

mampu bersaing sesuai dengan tujuan pendidikan (Deviana, Wiarta dan Wiyasa, 

2017:134). Pendidikan dengan jenjang paling mendasar dilakukan di Sekolah 

Dasar, di jenjang inilah pembelajaran matematika mulai disajikan dan beragam 

materi tentang matematika pun juga mulai disampaikan. 

Matematika merupakan ilmu yang sangat berperan penting dalam kehidupan 

dan merupakan cabang ilmu yang bermanfaat untuk terjun dan bersosialisasi di 

masyarakat (Rahmawati, Uswatun dan Maula, 2020:157). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Susanto (2014:183) bahwa belajar matematika dapat melatih bernalar 

kritis, kreatif, dan aktif yang sangat dibutuhkan orang dalam menyelesaikan 

berbagai masalah.  

Salah satu tujuan pembelajaran matematika yang dikemukakan oleh 

Kemendikbud 2013 adalah membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

suatu masalah secara sistematis. Siswa yang mampu menyelesaikan masalah 

secara sistematik berarti telah memiliki pemahaman yang bagus, maka ia akan 

mengetahui ide-ide matematika yang masih terkait. Pemahaman dalam 

pembelajaran matematika sudah seharusnya ditanamkan oleh guru kepada 

siswanya. Tanpa pemahaman siswa tidak akan dapat mengaplikasikan proses, 

konsep dan langkah. Pada pembelajaran matematika pemahaman yang paling 

diutamakan adalah pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep 

matematika sangat  penting karena disamping menjadi salah satu tujuan 

pembelajaran matematika, kemampuan pemahaman konsep juga dapat membantu 

siswa untuk tidak hanya sekedar menghafal rumus, tetapi dapat mengerti benar 
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apa makna dalam pembelajaran matematika (Pitaloka, Susilo dan Mulyono, 

2013). 

Pemahaman konsep adalah tahapan dasar dalam belajar matematika. 

Pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika merupakan landasan penting 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-

hari. Hal ini sesuai dikemukakan oleh Arnidha (2017:53) bahwa pemahaman 

konsep matematis sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika di sekolah 

dasar. Artinya, dalam pembelajaran matematika siswa harus memahami konsep 

dengan baik agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan 

pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Bukan hal yang aneh lagi jika siswa menganggap bahwa pelajaran 

matematika merupakan pelajaran yang sulit, rumit, dan membosankan. Seperti 

yang diungkapkan oleh Sundayana (2014:3), bahwa objek matematika itu bersifat 

abstrak sehingga terdapat kesulitan tersendiri yang harus dihadapi peserta didik 

dalam mempelajari matematika. Oleh karena itu, peserta didik menganggap 

pelajaran matematika merupakan pelajaran yang rumit dan susah. Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa masih 

tergolong rendah dan belum berkembang dengan baik. Hal itu juga yang 

menyebabkan siswa merasa kesulitan dalam mempelajari pelajaran matematika. 

Sehingga, mereka menganggap matematika merupakan pelajaran yang sangat sulit 

dan cenderung membosankan. 

Adapun indikator dari pemahaman konsep matematis menurut kurikulum 

2013 diantaranya yaitu: a) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. b) 

Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan yang 

membentuk konsep tersebut. c) Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep. 

d) Menerapkan konsep secara logis. e) Memberikan contoh atau contoh kontra 

(bukan contoh) dan konsep yang telah dipelajari. f) Menyajikan konsep dalam 

berbagai macam bentuk representasi matematis (tabel, grafik, diagram, gambar, 

sketsa, model matematika atau cara lainnya). (g) Mengaitkan berbagai konsep 

dalam matematika maupun luar matematika. (h) Mengembangkan syarat perlu dan 

atau syarat cukup suatu konsep (Arrahim, 2018). 

 

Beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, kesulitan yang ada dalam 

mata pelajaran matematika menuntut kreativitas guru untuk mengembangkan 

pembelajarannya, baik dalam hal metode maupun media yang digunakan 
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(Mustakim, 2020:2). Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk dunia 

pendidikan supaya pembelajaran dapat terus berjalan meskipun pandemi Covid-19 

masih merebak. Salah satu jalan keluar untuk menangani masalah tersebut adalah 

pembelajaran dilakukan secara daring (Handarini dan Wulandari, 2020:500). 

Pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, saat ini 

harus berubah menjadi pembelajaran daring (dalam jaringan) dan pembelajaran 

matematika yang bermakna tidak sepenuhnya terealisasi. Hal ini disebabkan 

karena adanya Covid Virus Disease (Covid-19) yang melanda hampir seluruh 

dunia khususnya Indonesia. Sehingga dengan adanya Covid-19 ini sektor 

pendidikan mengalami tantangan baru dan secara cepat harus membuat kebijakan 

yaitu dengan menerapkan pembelajaran daring (Patimah dkk, 2020).  

Pembelajaran daring adalah salah satu alternatif pembelajaran yang dapat 

berlangsung meskipun siswa tidak berada di ruang kelas. Siswa dapat 

melaksanakan pembelajaran dan berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa 

aplikasi seperti Google Classroom, Video Conference, telepon atau Live Chat, 

Zoom maupun melalui WhatsApp group (Dewi, 2020:56).  

Pembelajaran daring yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

bantuan aplikasi WhatsApp dan dipandu langsung oleh guru kelas. Pembelajaran 

matematika yang dilakukan secara daring melalui WhatsApp tidaklah mudah bagi 

guru dalam menyampaikan materi. Apalagi siswa yang diajar guru adalah siswa 

sekolah dasar yang pada umumnya masih membutuhkan bimbingan secara 

langsung oleh guru ketika belajar. Selama ini mata pelajaran matematika menjadi 

salah satu mata pelajaran yang dianggap momok bagi siswa. Dengan 

pembelajaran tatap muka saja banyak siswa yang mengalami kesulitan, apalagi 

jika dilaksanakan secara daring. Maka dari itu untuk menghadapi permasalahan 

tersebut, guru dituntut untuk lebih variatif dan kreatif dalam proses pembelajaran 

matematika (Jehamun, 2020). Untuk menumbuhkan antusias, minat dan bakat 

siswa, perlu adanya metode, model serta strategi pembelajaran yang diterapkan 

agar siswa mudah memahami materi pembelajaran matematika dengan tidak 

menghafal materi dan rumus tetapi siswa diharapkan memahami konsepnya 

(Anggraeni, Bintoro & Purwaningrum, 2020:84). 
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Ibu Jumiyah Astutiningsih S.Pd. SD selaku guru kelas V SD N 1 Sidomulyo, 

Blora menjelaskan bahwa terdapat kesulitan pemahaman konsep siswa pada 

materi volume bangun ruang. Siswa masih kesulitan dalam menentukan volume 

dari masing-masing bangun ruang. Selain itu, siswa juga belum menguasai 

perkalian dan pembagian yang menjadi modal dasar dalam belajar volume bangun 

ruang. Pembelajaran yang dilakukan secara daring mengharuskan siswa dan guru 

belajar dalam jarak jauh. Hal ini menjadikan proses pembelajaran menjadi 

terganggu dan jika hal ini dibiarkan, siswa akan kesulitan dalam pengaplikasian 

dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu pembelajaran matematika ini merupakan 

dasar bagi penerapan konsep matematika ke jenjang berikutnya. Maka dari itu 

perlu adanya suatu evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru dalam menerapkan 

pembelajaran matematika secara daring.  

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Yulianah, Ni’mah & Rahayu 

(2020), kesulitan pembelajaran matematika yang dihadapi siswa dikarenakan 

metode yang digunakan dalam pembelajaran cenderung monoton. Pembelajaran 

hanya difokuskan pada pendidik dan tidak variatifnya pembelajaran yang 

dilakukan mempengaruhi siswa dalam memahami konsep dari materi yang 

diberikan. Sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas menimbulkan 

kejenuhan tersendiri bagi peserta didik. Selanjutnya, dalam penelitiannya 

Rahmawati, Uswatun & Maula (2020) menyimpulkan bahwa pemahaman konsep 

matematis siswa IV SD Negeri Lembursitu Kota Sukabumi dalam materi Luas 

dan Keliling Bangun Datar perlu adanya suatu teori pengkajian dalam proses 

pembelajaran daring. Kurangnya pemahaman konsep matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal open ended berbasis daring menjadikan guru untuk 

melakukan evaluasi pengkajian teori Luas dan Keliling Bangun Datar melalui 

teori APOS. Teori APOS merupakan penyelesaian pemahaman konsep 

matematika melalui beberapa kegiatan tahapan diantaranya: Aksi (Action), Proses 

(Process), Objek (Object), dan Skema (Schema). Sehingga dengan hal ini siswa 

mampu menyelesaikan soal pemahaman konsep matematika daring yang berbasis 

open ended dengan runtut dan baik.  
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Kemudian, dalam penelitiannya Azahara (2020) menunjukkan bahwa siswa 

memiliki pemahaman konsep yang rendah ketika pembelajaran persegi, persegi 

panjang, dan segitiga. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi belajar. 

Siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep rendah cenderung malas 

mempelajari matematika, kurangnya antusias dalam pembelajaran matematika 

membuat mereka menganggap bahwa pembelajaran matematika (geometri) adalah 

pelajaran yang sulit karena ada rumus dan hitung-hitungannya. Kurangnya 

antusias dalam pembelajaran tersebut, guru berusaha melakukan inovasi 

pembelajaran dengan memberikan model pembelajaran yang berbeda setiap 

pembelajaran berlangsung. 

Meningkatkan kualitas pendidikan tentu saja tidak akan lepas dari proses 

belajar mengajar sebagai kegiatan utama di sekolah. Pembelajaran daring melalui 

aplikasi WhatsApp merupakan salah satu alternatif supaya pembelajaran tetap bisa 

berlangsung meskipun Covid-19 masih melanda. Salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh dalam kegiatan proses pembelajaran daring yaitu kualitas penanaman 

konsep yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki 

kompetensi dalam memberikan pemahaman mengenai konsep matematika secara 

daring. Baik dengan metode maupun strategi yang tepat dalam melakukan proses 

pembelajaran daring di WhatsApp. Selain itu, siswa juga harus berperan aktif 

dalam berlangsungnya proses pembelajaran daring. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapatkan pemahaman konsep 

matematis siswa yang dilakukan secara daring mengalami kesulitan. Oleh karena 

itu peneliti tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas V SDN 1 Sidomulyo Blora melalui 

Pembelajaran Daring dengan Aplikasi WhatsApp”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada 

pembelajaran daring melalui aplikasi WhatsApp di kelas V SDN 1 

Sidomulyo? 

1.2.2 Apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa pada pembelajaran daring di kelas V SD N 1 Sidomulyo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan rumusan dari tujuan yang akan dicapai untuk 

memecahkan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang dan rumusan 

masalah. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

kelas V di SDN 1 Sidomulyo yang dilakukan secara daring melalui 

aplikasi WhatsApp. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa pada pembelajaran daring di kelas V SDN 1 

Sidomulyo.   

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian sebuah tujuan. Jika 

dalam penelitian, tujuan dan rumusan masalahnya dapat tercapai atau terpecahkan 

secara tepat dan akurat, maka manfaatnya akan terasa secara teoritis maupun 

secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1.4.1  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan dalam pembelajaran matematika yang dilakukan secara daring melalui 

aplikasi WhatsApp dalam kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat mencapai kemampuan 

pemahaman konsep matematis yang baik. 

2. Bagi Guru  

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan guru untuk meningkatkan 

pengajaran kemampuan dalam memahami konsep matematika secara 

daring, serta masukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran pemahaman 

konsep matematis siswa.  

3. Bagi Sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran terkait proses 

pembelajaran daring melalui aplikasi WhatsApp yang bertumpu pada siswa 

sehingga dapat memberikan peningkatan terhadap mutu pendidikan. 

 


