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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 3 tertulis, “Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Sanjaya 2016, 

65). 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Setiap proses aktivitas yang dilakukan seseorang tidak akan lepas 

dari makna belajar. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain 

yang ada pada individu yang belajar. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat mengubah diri 

seseorang. Para siswa baik di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA wajib mempelajari 

matematika. Pelajaran ini dinilai penting dan menjadi perhatian pihak sekolah 

karena memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hampir setiap 

bagian dari sisi kehidupan manusia mengandung unsur matematika. Walau tidak 

semua orang menyadari akan manfaat dari belajar matematika, termasuk anak-anak. 
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Menurut Fatimah (2009, 8) “anak-anak membutuhkan pengalaman yang tepat 

untuk bisa menghargai kenyataan bahwa matematika adalah aktivitas manusia 

sehari-hari yang penting untuk kehidupan saat ini dan masa depan”. 

Diperlukan suatu keterampilan dalam menguasai konsep awal pembelajaran 

matematika. Ini penting karena dengan menguasai konsep awal tersebut, para siswa 

mudah memahami konsep-konsep matematika pada materi selanjutnya. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Bagus Styoko Purwo (2018, 133) bahwa penguasaan 

konsep materi sebelumnya sebagai dasar kelanjutan materi berikutnya penting 

karena hampir semua submateri saling berkaitan dan memengaruhi.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap 15 siswa di Kelas 

II SDS XYZ, diketahui bahwa 53% dari 15 siswa masih belum mampu menguasai 

konsep pembelajaran dengan baik khususnya pada mata pelajaran Matematika. 

Siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Siswa 

cenderung menghafal langkah-langkah penyelesaian dari soal matematika yang 

diberikan, sehingga ketika diberikan soal yang berbeda siswa mengalami kesulitan 

untuk mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak memahami konsep 

dengan benar tetapi cenderung menghafal cara penyelesaian yang telah diberikan 

oleh guru lewat contoh soal sebelumnya. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Penguasaan konsep matematika dari hasil 

ulangan siswa menunjukkan bahwa banyak siswa yang nilainya masih di bawah 

nilai KKM.  

Selain keterampilan penguasaan konsep diperlukan juga keterampilan untuk 

memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika. Pemecahan masalah 

merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah belajar 
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matematika. Siswa dikatakan mampu memecahkan masalah matematika jika 

mereka memahami, dapat menentukan strategi yang tepat, kemudian 

menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan ini sangat diperlukan, 

terkait dengan kebutuhan siswa untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mengembangkan diri mereka 

sendiri. Oleh sebab itu, kemampuan dalam menyelesaikan masalah perlu 

mendapatkan perhatian khusus dalam proses pembelajaran matematika dari jenjang 

pendidikan formal paling dasar, yaitu SD.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap 15 siswa di Kelas 

II SDS XYZ, diketahui bahwa 53% dari 15 siswa masih belum mampu 

memecahkan masalah Matematika. Rendahnya kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematis dapat dilihat dari ketidakmampuan sebagian besar 

siswa dalam menyelesaikan soal-soal dan kurangnya usaha siswa dalam 

menghadapi soal-soal yang sulit. Siswa kurang mendapatkan latihan soal 

pemecahan masalah. Siswa juga lebih diarahkan menghafal untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan dan ketika menemui kesulitan, siswa akan langsung 

bertanya kepada guru dan guru segera memberikan cara-cara agar siswa lebih 

mudah mendapatkan jawabannya. Dengan demikian, siswa tidak diberi kesempatan 

untuk mengasah kemampuan berpikirnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai penguasaan konsep dan 

pemecahan masalah pada pembelajaran matematika siswa Kelas II SDS XYZ, 

diketahui bahwa penguasaan konsep dan pemecahan masalah matematika penting 

sehingga guru perlu melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan 

penguasaan konsep dan pemecahan masalah matematika siswa. Hal ini 
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dimaksudkan agar para siswa mampu menguasai konsep dengan baik dan mampu 

menyelesaikan berbagai variasi soal matematika. Penguasaan konsep yang baik 

juga akan mempermudah siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Diperlukan sikap tanggung jawab untuk belajar matematika, dan penting 

untuk dimiliki siswa sejak kecil. Siswa yang mampu bertanggung jawab adalah 

siswa yang dapat menunjukkan sikap kemandiriannya dalam setiap pembelajaran 

di sekolah maupun di rumah. Siswa secara sadar dapat mematuhi peraturan sekolah 

yang berlaku dan juga belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika diberikan 

tugas atau ulangan, siswa dapat mengerjakannya dengan jujur dan mengumpulkan 

tugas tepat waktu. Sikap tanggung jawab belajar memiliki peranan yang penting 

dalam upaya meningkatkan pembelajaran matematika. Karena dengan memiliki 

sikap tanggung jawab, siswa akan lebih dewasa dan mandiri dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, dengan memiliki sikap tanggung jawab siswa akan 

menjadi pribadi yang lebih baik sehingga dalam memecahkan masalah siswa akan 

lebih percaya diri. Akan tetapi realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak 

siswa yang tidak memiliki tanggung jawab belajar yang tinggi pada mata pelajaran 

matematika. 

Berdasarkan hasil pengamatan di SDS XYZ Kelas II SD diketahui bahwa 

tanggung jawab belajar siswa masih rendah. Data menunjukkan bahwa masih 

banyak siswa yang belum menguasai sikap tanggung jawab secara keseluruhan. 

Dari 15 siswa, hanya 27% yang sudah benar-benar mampu menunjukkan sikap 

tanggung jawab di kelas dengan baik. Setelah peneliti melakukan pengamatan di 

Kelas II, tercatat dan menemukan beberapa masalah, antara lain; 1) Sering terjadi 
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hubungan yang tidak baik dalam proses belajar mengajar antara guru dan siswa, 

dimana guru asyik menjelaskan materi di depan kelas sementara beberapa siswa 

sibuk dengan kegiatannya. Misalnya melamun, bermain, dan mengobrol, 2) Pada 

saat proses belajar mengajar sebagian besar siswa tidak aktif dalam kegiatan diskusi 

kelompok dan hanya ada beberapa siswa yang terlibat dalam mengerjakan tugas, 3) 

Kurangnya tanggung jawab antar siswa dengan kelompoknya, sehingga hasil 

diskusi kurang memuaskan. Ini terjadi karena ada mindset saling menggantungkan 

harapan kepada teman kelompok sehingga beberapa peserta didik terlihat acuh dan 

tidak peduli, 4) Siswa kurang memanfaatkan waktu belajar dengan baik dan benar. 

Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, siswa bangkit dari kursi dan menghampiri 

guru untuk mengecek pekerjaan mereka. Beberapa siswa yang tugasnya telah dicek 

pun berakhir dengan mondar-mandir dan asyik bermain sendiri di kelas tanpa ada 

aktifitas lainnya yang bermanfaat. Hal ini akan sangat mempengaruhi tanggung 

jawab belajar siswa, khususnya pelajaran matematika. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, penggunaan pendekatan 

Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) merupakan salah satu alternatif upaya untuk 

meningkatkan tanggung jawab, penguasaan konsep, dan kemampuan memecahkan 

masalah pada mata pelajaran matematika. Pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract 

(CPA) terdiri dari tiga tahapan pembelajaran, yaitu: (1) Tahap konkret merupakan 

tahap awal yang melibatkan siswa secara fisik berinteraksi memanipulasi benda-

benda konkret, (2) Tahap pictorial merupakan tahap transisi yang melibatkan siswa 

bekerja dengan representasi dari model konkret, yang biasanya berupa gambar, dan 

(3) Tahap abstrak merupakan tahap akhir di mana sebuah konsep matematis 

dimodelkan secara simbolis menggunakan angka dan simbol matematika lainnya. 
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Pendekatan ini dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah matematika, 

melalui tahap konkret hingga ke tahap abstrak. Guru mengajarkan matematika 

dengan menunjukkan benda-benda konkret, kemudian dilanjutkan dengan 

penjelasan lewat gambar. Setelah itu, guru bisa memberikan soal-soal simbolik 

dalam lembar kerja maupun buku pembelajaran.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sikap tanggung jawab, 

kemampuan penguasaan konsep, dan kemampuan pemecahan masalah merupakan 

kompetensi yang harus dicapai dalam belajar matematika. Namun, strategi 

pembelajaran yang digunakan ternyata belum mampu meningkatkan kemampuan 

tersebut. Adapun masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Sikap tanggung jawab penting, tetapi kenyataannya masih diperlukannya 

beberapa upaya dalam menanamkan dan menerapkan makna pentingnya sikap 

tanggung jawab peserta didik Kelas II SD dalam mengerjakan tugasnya 

dikehidupan sehari-hari. 

2. Rendahnya kemampuan penguasaan konsep Matematika siswa Kelas II SD. 

Siswa sering belajar dengan cara menghafal tanpa membentuk pengertian 

terhadap materi yang dipelajari sehingga konsep yang diajarkan masih 

mengambang. 

3. Belum optimalnya kemampuan pemecahan masalah siswa Kelas II SD dalam 

pembelajaran Matematika dan kurang bervariasinya metode yang digunakan, 

sehingga pembelajaran tidak kondusif. 
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1.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan di Kelas II SDS XYZ, di mana peneliti sebagai guru 

kelas tersebut, pembagian kelompok dalam kelas dilakukan atas 

pertimbangan bahwa di kelas tersebut kemampuan matematika siswa 

bersifat heterogen. Dalam kelas, terdapat siswa yang berkemampuan 

matematika tinggi, sedang, serta rendah. 

2. Penelitian ini dibatasi hanya untuk mengukur sikap tanggung jawab, 

kemampuan penguasaan konsep, dan kemampuan pemecahan masalah 

dalam pembelajaran matematika pokok bahasan perkalian dan pembagian 

menggunakan pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA). 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Apakah pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) pada pokok 

bahasan perkalian dan pembagian dapat meningkatkan sikap tanggung 

jawab siswa Kelas II SD? 

2. Apakah pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) pada pokok 

bahasan perkalian dan pembagian dapat meningkatkan kemampuan 

penguasaan konsep siswa Kelas II SD?  

3. Apakah pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) pada pokok 

bahasan perkalian dan pembagian dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa Kelas II SD? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis peningkatan tanggung jawab siswa Kelas II SD melalui 

pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) pada pokok bahasan 

perkalian dan pembagian. 
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2. Untuk menganalisis peningkatan kemampuan penguasaan konsep siswa 

Kelas II SD melalui pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) pada 

pokok bahasan perkalian dan pembagian. 

3. Untuk menganalisis peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa 

Kelas II SD melalui pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) pada 

pokok bahasan perkalian dan pembagian. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

a. Memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan ketrampilan 

memilih strategi pembelajaran yang bervariasi. 

b. Guru termotivasi untuk melakukan penelitian sederhana yang bermanfaat 

bagi perbaikan dalam proses pembelajaran serta meningkatkan kemampuan 

diri sendiri. 

c. Hasil penelitian ini mengingatkan para guru di SDS XYZ untuk proaktif dan 

kreatif mencari strategi atau metode dalam pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan masalah yang ditemukan dan tingkat pengetahuan usia siswa. 

2. Bagi Sekolah 

a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan input dan masukan yang 

baik pada sekolah dalam usaha meningkatkan prestasi belajar dan perbaikan 

proses belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran matematika. 

b. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran SDS XYZ untuk 

meningkatkan hasil belajar pelajaran matematika yang maksimal melalui 

strategi penerapan pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA). 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk    mempermudah    dalam    menelaah    tesis    ini,    maka    dalam 

penyusunannya dibuat sistematika sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan,  pada  bab  ini  dikemukakan  tentang  latar  belakang 

masalah yaitu rendahnya sikap tanggung jawab, penguasaan konsep, dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang akan ditingkatkan melalui penggunaan 

pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA). Kemudian juga dikemukakan 

identifikasi masalah yaitu menanamkan dan menerapkan makna pentingnya sikap 

tanggung jawab, siswa lebih banyak belajar dengan cara menghafal tanpa 

membentuk pengertian terhadap materi yang dipelajari, dan belum optimalnya 

kemampuan pemecahan masalah siswa dan kurang bervariasinya metode yang 

digunakan, sehingga pembelajaran tidak kondusif. Batasan masalah yang 

dikemukakan pada penelitian ini hanya untuk mengukur sikap tanggung jawab, 

kemampuan penguasaan konsep, dan kemampuan pemecahan masalah dalam 

pembelajaran matematika pokok bahasan perkalian dan pembagian menggunakan 

pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA). Rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah apakah pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) pada 

pokok bahasan perkalian dan pembagian dapat meningkatkan tanggung jawab, 

penguasaan konsep, dan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas II SD. Tujuan 

penelitian yang dikemukakan adalah untuk menganalisis peningkatan tanggung 

jawab siswa, penguasaan konsep, dan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

II SD melalui pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) pada pokok bahasan 

perkalian dan pembagian. Kemudian dikemukakan manfaat penelitian ini bagi guru, 
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dan sekolah. Pada bagian akhir dikemukakan sistematika penulisan yang berisi 

uraian singkat susunan penulisan setiap bab. 

Bab II berisi kajian mengenai landasan teori yang mendasari penelitian. 

Kajian teoritis mengenai definisi sikap tanggung jawab, penguasaan konsep, 

kemampuan pemecahan masalah, matematika, dan Concrete-Pictorial-Abstract 

(CPA) serta prosesnya.  Di sini juga dikemukakan pentingnya sikap tanggung 

jawab, penguasaan konsep, kemampuan pemecahan masalah, dan matematika serta 

indikator yang digunakan untuk mengukur sikap tanggung jawab, penguasaan 

konsep, kemampuan pemecahan masalah siswa. Dalam bab ini dikemukakan juga 

penelitian yang relevan yang diuraikan tentang perbedaan dan perbandingan 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini. Tidak terkecuali 

dikemukakan tentang kerangka berpikir yang menjelaskan proses munculnya 

permasalahan dan variabel yang diukur serta metode atau cara penelitian yang 

dilakukan. Terakhir dikemukakan hipotesis penelitian jika pendekatan Concrete-

Pictorial-Abstract (CPA) diterapkan sikap tanggung jawab, penguasaan konsep, 

dan pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran Matematika siswa Kelas II SD 

akan meningkat. 

Bab  III  Metode  Penelitian,  pada  bab  ini  berisi  uraian  metode  penelitian 

yang  digunakan  dalam  penyusunan  tesis. Metode penelitian ini  meliputi jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas, dengan subjek 

penelitian adalah 15 siswa kelas II SD, sedangkan tempat penelitian dilakukan di 

sekolah SDS XYZ, Jakarta dan waktu penelitiannya dimulai dari bulan Januari 

sampai 30 Mei 2020. Prosedur penelitian terdiri dari perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, 
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dan dokumentasi dengan instrumen penelitian rubrik penilaian sikap tanggung 

jawab, soal tes, dan rubrik penilaian kemampuan pemecahan masalah. Teknik 

analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif 

kualitatif. Kemudian kriteria keberhasilan yang ditentukan terdapat nilai rata-rata 

siswa yaitu 70 pada tes hasil belajar dan nilai rata-rata siswa yaitu 73 pada hasil 

sikap tanggung jawab. 

Bab  IV  Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan,  bab  ini  berisi  tentang  hasil 

penelitian dan pembahasan yang didapat dalam kegiatan penelitian yang dilakukan 

pada siswa Kelas II SDS XYZ, Jakarta mengenai langkah perencanaan penelitian 

yang akan membahas rancangan kegiatan pembelajaran, instrumen penelitian yang 

digunakan, dan proses validasi instrument. Langkah tindakan pembelajaran 

penerapan pendekatan Concrete Pictorial Abstract (CPA) yang membahas tentang 

perbandingan antara rancangan penelitian dengan kondisi pelaksanaan dalam 

proses penelitian. Langkah observasi dari penerapan Concrete Pictorial Abstract 

(CPA) yang membahas tentang hasil pengamatan terhadap variabel yang diukur 

dalam penelitian serta pengolahan data dari hasil penelitian. Langkah refleksi hasil 

dari penerapan pembelajaran tersebut adalah tindak lanjut dari hasil penerapan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang penyajian simpulan hasil penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan pada siklus I, siklus II, siklus III, dan  penyajian  

saran  sebagai  implikasi  dari  hasil  penelitian  yang  diakhiri  dengan daftar pustaka 

dan lampiran-lampiran yang mendukung. 

 

 

 


