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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Pemahaman Konsep  

Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu 

pertemuan. Kedua, pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada 

pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari penanaman 

konsep (Heruman, 2010: 3). 

Menurut Jihad (2013: 149) Pemahaman konsep merupakan 

kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam 

melakukan prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. 

Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain adalah: 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep 

b. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya) 

c. Memberi contoh dan non contoh dari konsep 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 
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f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah 

kelanjutan dari penanaman konsep yang merupakan kompetensi siswa dalam 

melakukan prosedur secara luwes, akurat, efisien dan tepat. 

 

2. Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk 

memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu 

tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum (Hamzah dan Nurdin, 2011: 

144). Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal 

dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang 

supaya diketahui (dituruti) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran 

“an” menjadi pembelajaran, yang berarti proses, perbuatan, cara 

mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. 

Pembelajaran hendaknya dipandang sebagai variabel bebas 

(independent variable), yakni suatu kondisi yang harus dimanipulasikan, 

suatu rangkaian strategi yang harus diambil dan dilaksanakan oleh guru. 

Pandangan semacam ini akan memungkinkan guru untuk melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 
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1. Mengusahan lingkungan yang menguntungkan bagi kegiatan belajar. 

2. Mengatur bahan pelajaran dalam suatu organisasi yang memudahkan 

siswa untuk mencerna. 

3. Memilih strategi mengajar yang optimal berdasarkan pertimbangan 

efektivitas dan kondisi psikologis siswa serta pertimbangan lainnya 

yang sesuai dengan konteks objektif di lapangan. 

4. Memilih jenis alat-alat audio visual atau media pembelajaran lain yang 

tepat untuk keperluan belajar siswa. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan berbagai 

cara yang dapat digunakan untuk menunjang hasil belajar siswa menjadi 

lebih baik. 

b. Matematika 

Matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak 

menerima pembuktian secara induktif,ilmu tentang pola keteraturan dan 

struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke 

unsure yang didefinisikan menurut Ruseffendi dalam Heruman (2010:1), 

sedangkan hakikat matematika menurut Soedjadi dalam Heruman (2010:1), 

yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola 

pikir yang deduktif. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya 

pembelajaran matematika adalah suatu mata pelajaran yang membutuhkan 

pemahaman konsep terlebih dahulu karena banyaknya rumus-rumus yang 
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terdapat pada mata pelajaran matematika. Pembelajaran matematika ini 

merupakan pelajaran yang konkrit karena berpedoman pada rumus-rumus 

yang ada. Jadi pada intinya pada pembelajaran matematika memerlukan 

penalaran dan pada pembelajaran matematika berbeda dengan mata 

pelajaran yang mengkhususkan teori karena sudah ada ketentuannya dan 

tidak bisa dikarang. 

Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, 

sampai 12 atau 13 tahun.  Menurut Piaget, (Heruman, 2010: 1) mereka 

berada pada fase operasional konkret.  Kemampuan yang tampak pada fase 

ini adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan 

kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat 

konkret. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa SD dilihat dalam 

perkembangan kognitif pola pikirnya masih sesuai dengan kenyataan atau 

dapat dikatakan masih terikat dengan objek yang konkret. Pada 

kenyataannya dalam pembelajaran matematika yang bersifat abstrak siswa 

memerlukan suatu media atau alat bantu yang dapat digunakan saat proses 

pembelajaran guna membantu mengarahkan pola pemikiran yang tadinya 

konkret menuju pola pemikiran yang bersifat abstrak. 

Di dalam matematika, setiap konsep yang sifatnya abstrak yang 

dianggap baru oleh siswa SD dan baru dipahami siswa perlu segera diberi 

penguatan. Pengetahuan yang baru dipelajarinya ini mampu mengendap 
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dan bertahan lama dalam memori siswa, sehingga akan melekat dalam pola 

pikir dan pola tindakannya. Untuk keperluan inilah, maka diperlukan 

adanya pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya 

sekedar hafalan atau mengingat fakta saja, karena hal ini akan mudah 

dilupakan siswa. 

Menurut Heruman (2010: 2) konsep-konsep yang ada pada 

kurikulum matematika SD, dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu 

penanaman konsep dasar (penanaman konsep), pemahaman konsep, dan 

pembinaan keterampilan. Tujuan akhir pembelajaran matematika di SD ini 

yaitu agar siswa terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, untuk menuju tahap 

keterampilan tersebut harus melalui langkah-langkah benar yang sesuai 

dengan kemampuan dan lingkungan siswa. Berikut ini adalah pemaparan 

pembelajaran yang ditekankan pada konsep-konsep matematika 

diantaranya yaitu : 

1. Penanaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep), yaitu pembelajaran 

suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari 

konsep tersebut. Kita dapat mengetahui konsep ini dari isi kurikulum, 

yang dicirikan dengan kata "mengenal". Pembelajaran penanaman 

konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru 

Upaya Meningkatkan Pemahaman..., Eva Fitria, FKIP UMP, 2014



12 
 

 

matematika yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran konsep dasar 

ini, media atau alat peraga diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

kemampuan pola pikir siswa. 

2. Pemahaman Konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu 

pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pemahaman konsep dila-

kukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan 

dari penanaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman konsep 

dianggap sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di semester 

atau kelas sebelumya. 

3. Pembinaan Keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan 

bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai 

konsep matematika. Seperti halnya pada pemahaman konsep, 

pembinaan keterampilan juga terdiri atas dua pengertian. Pertama, 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dan 

pemahaman konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, 

pembelajaran pembinaan keterampilan dilakukan pada pertemuan yang 

berbeda, tapi masih merupakan lanjutan dari penanaman dan 

pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman dan 
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pemahaman konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan se-

belumnya, di semester atau kelas sebelumnya. 

c. Materi Pelajaran Matematika 

Penelitian ini akan menggunakan materi Bangun Ruang di kelas IV 

semester II. Pada materi bangun Ruang ini ada beberapa indikator yang 

akan dicapai oleh siswa anatara lain:  

1. Mengenal sifat-sifat kubus, balok, tabung, kerucut, bola 

2. Menyebutkan sifat-sifat kubus, balok, tabung, kerucut, bola 

3. Mengenal jaring-jaring balok dan kubus 

4. Membedakan jaring-jaring balok dan kubus 

Berikut adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar seperti 

dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 SK dan KD Bangun Ruang   

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

8.  Memahami sifat bangun ruang 

sederhana dan hubungan antar 

bangun datar 

8.1 Menentukan sifat-sifat 

bangun ruang sederhana 

8.2 Menentukan jaring-jaring 

balok dan kubus 

Sumber : Panduan KTSP 
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3. Metode Pembelajaran 

Untuk memudahkan pemahaman tentang metode pembelajaran, sub 

bab ini akan menyampaikan pengetahuan mendasar tentang metode 

pembelajaran. 

Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan 

guru, yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat 

prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu (Aqib, 2013: 70). Menurut Jihad 

(2013:24) metode adalah cara mengajar atau cara menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa yang kita ajar.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan matei pelajaran kepada siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.  

     

4. Metode Penemuan Terbimbing  

a. Pengertian 

Metode penemuan diartikan sebagai suatu prosedur mengajar 

yang mementingkan pengajaran, perseorangan, manipulasi objek dan 

lain-lain percobaan sebelum sampai kepada generalisasi. Sebelum 

siswa sadar akan pengertian, guru tidak menjelaskan dengan kata-kata.  
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Metode penemuan adalah suatu metode di mana dalam proses 

belajar mengajar guru memperkenalkan siswa-siswanya menemukan 

sendiri informasi yang secara tradisional bisa diberitahukan atau 

diceramahkan saja (Suryosubroto, 2009: 178). 

Menurut Sund (Roestiyah, 2012: 20) discovery adalah proses 

mental dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau 

prinsip. Yang dimaksudkan dengan proses mental tersebut antara lain: 

mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dsb. Suatu 

konsep misalnya: segitiga, panas, demokrasi dsb. Sedangkan prinsip, 

antara lain ialah: logam apabila dipanaskan akan mengembang. Dalam 

teknik ini siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses 

mental itu sendiri, guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan metode penemuan 

terbimbing adalah metode dimana siswa diperkenalkan oleh guru belajar 

mandiri dengan cara menemukan sendiri informasi yang biasannya 

diceramahkan oleh guru agar siswa lebih memahami materi 

pembelajaran dan bisa bertahan lama dalam ingatan.  

b. Keunggulan dan kelemahan metode Penemuan Terbimbing  

Menurut (Roestiyah, 2012: 20-21) keunggulan dan kelemahan 

metode penemuan terbimbing (discovery) adalah sebagai berikut:  

1. Keunggulan metode discovery 
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a. Mampu membantu siswa untuk mengembangkan; memperbanyak 

kesiapan; serta penguasaan keterampilan dalam proses 

kognitif/pengenalan siswa. 

b. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi/ 

individual sehingga dapat kokoh/ memdalam tertinggal dalam jiwa 

siswa tersebut. 

c. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang 

dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

d. Mampu mengarahkan siswa belajar, sehingga lebih memiliki 

motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. 

e. Membantu siswa untuk lebih kuat dan menambah kepercayaan 

pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri.  

f. Berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman 

belajar saja; membantu bila diperlukan.  

2. Kelemahan Metode discovey 

a. Pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara 

belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui 

keadaan sekitarnya dengan baik.  

b. Bila kelas terlalu besar penggunaan teknik ini akan kurang 

berhasil. 

Upaya Meningkatkan Pemahaman..., Eva Fitria, FKIP UMP, 2014



17 
 

 

c. Bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan 

pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecawa bila diganti 

dengan teknik penemuan. 

d. Dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental ini 

terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang 

memperhatikan pengembangan/pembentukan sikap dan 

keterampilan bagi siswa. 

e. Teknik ini mungkin tidak memberikan kesempatan untuk berpikir 

secara kreatif. 

c. Langkah-langkah Metode Penemuan Terbimbing 

Menurut (Suryosubroto, 2009: 184) Langkah-langkah metode 

penemuan adalah :  

1. Identifikasi kebutuhan siswa 

2. Seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep 

dan generalisasi yang akan dipelajari. 

3. Seleksi bahan, dan problema/tugas-tugas 

4. Membantu memperjelas tugas/problema yang akan dipelajari; 

peranan masing-masing siswa 

5. Mempersiapkan setting kelas dan alat-alat yang diperlukan 

6. Mencek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan 

dipecahkan dan tugas-tugas siswa. 
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7. Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. 

8. Membantu siswa dengan informasi atau data jika diperlukan oleh 

siswa 

9. Memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan pertanyaan yang 

mengarahkan dan mengidentifikasi proses  

10. Merangsang terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa. 

11.  Memuji dan membesarkan siswa yang bergiat dalam proses 

penemuan. 

12. Membantu siswa merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi 

atas hasil penemuan. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian oleh Asrul Karim (2011) tentang “Penerapan Metode 

Penemuan Terbimbing Dalam Pembelajaran Matematika Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Sekolah Dasar” menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari 

pembelajaran metode Penemuan Terbimbing terhadap pemahaman konsep 

dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian siswa jadi lebih 

mudah memahami konsep matematika melalui pembelajaran metode 

penemuan terbimbing. 
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Penelitian eksperimen di atas berhasil menunjukkan pengaruh dari 

metode penemuan terbimbing terhadap pemahaman konsep  siswa, sehingga 

metode penemuan terbimbing ini terbukti efektif digunakan digunakan dalam 

pembelajaran matematika. Hasil penelitian tersebut menjadi acuan bagi 

penelitian tindakan kelas ini karena PTK ini bertujuan meningkatkan 

pemahaman siswa dengan menggunakan pembelajaran metode penemuan 

terbimbing juga. 

C. Kerangka Pikir  

Berdasarkan deskripsi teoretis yang telah dikemukakan di atas, 

selanjutnya diajukan kerangka berpikir dan model pembelajaran yang akan 

digunakan dengan variable-variabel dalam penelitian ini. Diharapkan dengan 

menerapkan metode pembelajaran Penemuan Terbimbing, proses belajar 

berlangsung alamiah, tanpa tekanan sehingga berpengaruh terhadap 

pemahaman materi yang dipelajari. Karena siswa paham maka hasil belajar 

akan meningkat. Hal ini dapat dirumuskan dengan skema gambar sebagai 

berikut:         
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D. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa metode pembelajarn 

Penemuan Terbimbing dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas IV di SD 

Negeri Margasana pada mata pelajaran Matematika Bangun Ruang. 

Proses Belajar 

Mengajar 

konvensional 

Kondisi Awal Pemahaman 

konsep 

matematika 

rendah 

Siklus I  

menggunakan Metode  

Penemuan 

Terbimbing 

Metode 

Pembelajaran 

Penemuan 

Terbimbing 

Tindakan 

Siklus II 

Menggunakan  metode 

pembelajaran 

Penemuan Terbimbing 

Pemahaman 

konsep 

matematika 

meningkat  

Memahami 

materi dan 

mampu 

mengerjakan 

soal 

Siswa Aktif Kondisi 

Akhir 
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