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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Kurikulum 2013 pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) telah diterapkan mulai 

tahun ajaran 2013/2014 (Ekowati Dkk, 2017). Sebelum adanya kurikulum 2013, 

kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum KTSP. Pada kurikulum 2013 ini 

pembelajaran menggunakan tematik, yang meliputi bidang studi IPA, IPS, Bahasa 

Indonesia, PKn, dan matematika. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang mengaitkan tema untuk memberikan pengalaman bermakna bagi 

peserta didik (Malawi dan Kadarwati, 2017). Namun dengan seiring 

perkembangan kurikulum 2013, pada tahun 2017 khususnya pada kelas atas yaitu 

kelas IV sampai kelas VI, bidang studi matematika mulai berdiri sendiri dan tidak 

masuk dalam pembelajaran tematik. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No 24 

tahun 2016 tentang kompetensi dasar mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar 

dan menengah yang menyatakan matematika dan PJOK sebagai mata pelajaran 

terpisah mulai dari kelas IV SD/MI.   

Pembelajaran matematika sangat penting dalam menggali tingkat 

pemahaman siswa. Pembelajaran matematika bukan merupakan pembelajaran 

yang hanya pandai menghitung tetapi untuk membentuk pola pikir seseorang, 

dalam belajar matematika harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dan 

harus memiliki pemahaman yang benar dan tepat (Fatimah, 2009). Menurut 

Subarinah (2006) belajar matematika pada dasarnya yaitu tentang mempelajari 

sesuatu tentang konsep, struktur konsep dan mencari hubungan antara konsep dan 
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strukturnya. Maka dari itu, bila terjadi salah konsep pada konsep pemahaman awal 

maka akan terjadi salah konsep pada konsep pemahaman yang akan terjadi 

berikutnya atau bisa disebut dengan miskonsepsi. Jika pemahaman ini tidak segera 

dibenahi maka akan mengakibatkan siswa beranggapan bahwa belajar matematika 

akan sulit. Melalui matematika orang dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

secara sistematis, logis, kritis dan kreatif, yang sangat dibutuhkan pada kehidupan 

sehari-hari (Sriyanto, 2017).  

Tujuan pembelajaran matematika adalah menguasai konsep, struktur 

konsep dan mengetahui hubungannya serta untuk merubah pola pikir seseorang 

dalam kehidupan nyata. Karena sebagian besar matematika terdapat pada 

lingkungan sekitar. Menurut (Sriyanto, 2017) mengatakan bahwa tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah adalah untuk mempersiapkan peserta didik 

agar dapat menggunakan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu, guru harus senantiasa melatih siswa dalam hal kemampuan dan 

peningkatan pemahaman siswa dalam suatu materi.  

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat membuat siswa 

mencapai kemajuan secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh siswa (Nursalam, 2016). Tetapi pada kenyataannya masih banyak siswa yang 

belum mencapai kemajuan yang maksimal dalam proses belajarnya. Siswa sering 

menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah dalam belajar maka dari itu 

siswa masih membutuhkan bantuan guru untuk menyelesaikan kesulitan atau 

masalah siswa. Salah satu kesulitan yang sering dialami siswa adalah pada mata 

pelajaran matematika. Idealnya dalam pemebelajaran matematika akan membuat 

siswa tidak lagi mengalami kesulitan belajar terutama pada pembelajaran 
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matematika. Hal ini disebabkan karena pendidik sudah dibekali dengan 

penguasaan dan pemahaman tentang model, pendekatan, strategi, teknik dalam 

pemebelajaran sehingga pembelajaran dapat menjadi efektif, aktif dan 

menyenangkan.  

Dari hasil wawancara tanggal 24 Oktober 2018 dengan guru kelas 5 SDN 

Sukomulyo II, bahwa pada pembelajaran matematika yang masih dianggap sulit 

oleh siswa adalah materi jarak, waktu, dan kecepatan. Cara pembelajaran guru 

yang dilakukan dikelas, guru menyampaikan pembelajaran dengan langsung 

pemberian materi kepada siswa diakhir pembelajaran guru memberikan soal 

evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa. Metode yang digunakan oleh guru 

kelas V SDN Sukomulyo II menggunakan metode ceramah dan latihan soal. 

Untuk menggali pemahaman siswa terhadap materi, guru memberikan contoh di 

lingkungan sekitar siswa kemudian siswa diberikan materi dari bahan ajar yang 

ada.  Tingkat kemampuan siswa kelas V menurut guru kelas dapat diketahui 

bahwa siswa mempunyai kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Rata-rata siswa 

sulit memahai konsep soal cerita yang sudah banyak variasi-variasi didalamnya. 

Hal itu menunjukkan bahwa pemahaman siswa pada materi masih kurang. Maka 

dari itu guru harus dapat melakukan diagnosa terhadap pemahaman siswa.  

Materi jarak, waktu dan kecepatan ini adalah salah satu materi yang 

terdapat pada pembelajarn matematika di kelas V Sekolah dasar. Pujiati (2008) 

mengatakan bahwa jarak yaitu waktu kali kecepatan dan jarak merupakan 

kecepatan kali waktu. Banyak orang yang memandang bahwa matematika adalah 

bidang studi yang sulit, salah satunya (Abdurrahman, 2009) mengemukakan 

pendapat bahwa dari bidang studi yang diajarkan disekolah, matematika 
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merupakan bidang studi yang dianggap sulit bagi siswa baik bagi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar pada matematika maupun yang tidak mengalami 

kesulitan. Kemudian oleh peneliti sebelumnya (Nurjanah 2015) yang mengatakan 

bahwa kesulitan yang dialami siswa SDN Pujokusuman 1 Yogyakarta pada materi 

jarak, waktu dan kecepatan masih pada kategori sangat tinggi dengan presentase 

80,06%.  

Dari pernyataan di atas bahwa sangat penting untuk melakukan 

pemahaman materi kepada siswa. Menurut Carin dan Sund (dalam Susanto, 2013) 

mengartikan pemahaman adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan kembali 

sesuatu yang telah diperoleh. Sedangkan menurut (Rosita Dkk. 2014) mengatakan 

bahwa pemahaman adalah kemampuan menyatukan satu konsep dengan konsep 

lainnya. Kemudian menurut Bloom (dalam Rosita. Dkk 2014) pemahaman dibagi 

menjadi beberapa aspek, misalnya mampu mengubah soal cerita menjadi kalimat 

sistematis (translation), mampu mengartikan suatu kesamaan (interpretation) dan 

mampu memperkirakan (extrapolation). Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman merupakan kemampuan menjelaskan kembali informasi 

dengan kalimat sendiri dan mampu melihat keterkaitan antara satu konsep dengan 

konsep lainnya.   

Memahami sebuah konsep sangatlah penting, menurut (Dahar, 2011) 

mengatakan manusia penting mempelajari konsep dikarenakan konsep merupakan 

dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip dan 

generalisasi. Konsep-konsep baru siswa yang terbentuk tanpa adanya pembenaran 

dapat menyebabkan siswa mengalami kesalahan dalam memhamai konsep. 

menurut Suwarto (2013) kesalahan dalam memahami disebut dengan miskonsepsi. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memahami konsep sangatlah 

penting sehingga materi yang akan diajarkan selanjutnya tidak akan terjadi 

miskonsepsi. Menurut Suwarto (2013) mengatakan bahwa tes diagnostik adalah 

tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa dalam 

memahami suatu materi yang perlu diketahui oleh para pendidik. Tujuan dari tes 

diagnostik adalah untuk memberikan informasi tentang kosep-konsep yang belum 

dipahami siswa dan konsep-konsep yang telah dipahami siswa. Oleh karena itu 

guru perlu membuat tes diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa dalam belajar terkait topik jarak, waktu dan kecepatan. 

Tes diagnostik pernah dikembangkan oleh Duskri Dkk. (2014), dalam 

penelitian tersebut Duskri Dkk menggunakan tes diagnostik berbentuk tes pilihan 

ganda. Dimana penelitian tersebut bertujuan untuk mendiagnosa kesulitan belajara 

matematika. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti, peneliti 

menggunakan tes diagnostik berbentuk uraian dari soal urai tersebut siswa 

menjawab dengan gagasan yang telah mereka pahami kemudian dari gagasan 

siswa yang telah menjawab soal bentuk uraian, peneliti melakukan wawancara 

terhadap siswa terkait jawaban yang telah mereka berikan. Dari gagasan tersebut 

dapat diketahui pemahaman siswa tehadap materi jarak, waktu,dan kecepatan. 

Kemudian dari hasil pekerjaan siswa akan dijadikan distraktor pilihan jawaban 

pada soal pilihan ganda. Kelebihan tes diagnostik yang akan dikembangkan oleh 

peneliti adalah dapat digunakan untuk mengungkap bagaimana siswa memahami, 

mengingat, mengorganisasikan gagasannya melalui bentuk uraian tertulis dengan 

menggunakan kata-kata siswa sendiri. Maka peneliti akan melaksanakan 
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penelitian dengan judul “Pengembangan Tes Diagnostik untuk Meningkatkan 

Pemahaman Siswa pada Materi Jarak, Waktu dan Kecepatan”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan tes diagnostik pada topik jarak, waktu dan 

kecepatan untuk SD/MI?  

2. Bagaimana kualitas soal tes diagnostik pada topik jarak, waktu dan kecepatan 

untuk SD/MI?  

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, tujuan penelitian ini 

adalah :  

1. Pengembagan tes diagnostik pada topik jarak, waktu dan kecepatan untuk 

SD/MI. 

2. Kualitas soal tes diagnostik pada topik jarak, waktu dan kecepatan untuk 

SD/MI. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini sebagai 

berikut.  

1. Instrumen tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa  

2. Menggunakan soal uraian 

3. Setiap dua soal memiliki konsep yang sama namun isi dalam soal berbeda. 

Dua soal disusun secar acak sehingga tidk mengumpul dengan soal yang 

memiliki konsep sama.  



7 
 

 
 

4. Dari soal urian yang sudah dikerjakan siswa dibentuk menjadi soal pilihan 

ganda 

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

1. Bagi guru, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam 

melaksanakan pembelajaran selanjutnya pada materi jarak, waktu dan 

kecepatan. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat membantu wawasan tentang pengembangan 

tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan pemahaman awal siswa.  

3. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan siswa mampu meningkatkan 

tingkat pemahaman dalam materi jarak, waktu dan kecepatan.  

F. Asumsi dan Keterbatasan penelitian & Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian dan pengembangan produk ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Siswa mengalami miskonsepsi pada materi jark, waktu dan kecepatan  

2. Guru berharap bisa mengatasi masalah miskonsepsi yang dialami siswa 

Siswa mengerjakan instrumen tes diagnostik dalam bentuk soal urian pada 

materi jarak,waktu dan keceptan dengan sungguh-sungguh, mandiri, dan tanpa 

keterpaksaan sehingga jawaban yang diberikan siswa mencerminkan konsepsi 

siswa yang sebenarnya . 

Keterbatasan pada penelitian ini untuk memperjelas masalah atau 

pembatasan masalah sebgai berikut : 

1. Materi yang diambil adalah topik jarak, waktu, dan keceptan.  

2. Subjek penelitian adalan siswa sekolah dasar  
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3. Kulitas instrumen tes diagnostik pada materi jarak, waktu, dan kecepatan.

G. Definisi Operasional

1. Tes diagnostik adalah salah satu jenis alat untuk mengumpulkan informasi

yang memungkinkan guru untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa.

Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui miskonsepsi atau pemahaman

siswa terhadap suatu materi.

2. Jarak adalah seberapa jauh panjang lintasan yang dilalui oleh benda dengan

selang waktu tertentu.

3. Waktu merupakan sarana yang ada dikehidupan sehari-hari dan waktu adalah

lamanya suatu peristiwa yang berlangsung.

4. Kecepatan adalah tingkat pergerakan benda bergerak yang dinyatakan dalam

kilometer per jam. Kecepatan umumnya dibagi menjadi 3 yaitu kecepatn

bergerak, kecepatan sesaat, kecepatan sesaat.

5. Kesulitan pemahaman adalah kemampuan siswa dalam menguasai sejumlah

materi pelajaaran. Kesulitan pemahaman bisa terjadi karena adanya kesalahan

konsep awal. Dari aspek pemahaman yang telah ada. Adapun indikator

pemahaman yang harus dicapai siswa, antara lain siswa mampu memahami

menjelaskan kembali suatu ide atau gagasan dengan kemampuannya sendiri,

siswa mampu mengubah soal cerita kedalam kalimat matematis, dan siswa

mampu memperkirakan arti suatu kesamaan.


