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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

A. KAJIAN TEORI  

1. Pembelajaran Matematika SD  

Matematika merupakan salah satu pengetahuan yang memiliki peranan 

penting bagi kehidupan manusia (Amir, 2014). Standar Isi mata pelajaran 

matematika dalam Pujiati (2008) menyatakan bahwa pelajaran matematika 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar untuk 

membekali peserta didik agar dapat berpikir secara logis, sistematis, kritis, nalitis, 

dan kreatif. Maka dari itu pentingnya matematika dalam kehidupan manusia untuk 

membentuk pola pikir seorang manusia. Di sisi lain, Ebbutt dan Starker dalam 

Marsigit (2003) memberikan pendapat bahwa untuk mengembangkan potensi 

siswa secara optimal, maka ada beberapa asumsi dan implikasi pembelajaran 

matematika di Sekolah Dasar anatara lain, murid akan belajar jika mendapat 

motivasi, murid belajar secara mandiri dan melalui kerja sama, murid belajar 

dengan caranya sendiri, dan murid memerlukan konteks dan situasi yang berbeda-

beda dalam belajarnya. 

Memasuki Kurikulum 2013, pembelajaran di sekolah dasar digabungkan 

dengan pembelajaran tematik yang lebih menekankan keterlibatan anak dalam 

proses pembelajaran dan pengalaman langsung dalam menggabungkan konsep 

yang dipelajarai dengan konsep-konsep matematika maupun konsep lainnya yang 

bukan matematika (Tombokan Runtukahu dan Selpius Kandou, 2014). Namun, 

pada tahun 2017 bidang studi matematika berdiri sendiri tidak ikut dalam 
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pembelajaran tematik. Sesuai dengan Permendikbud No 24 tahun 2016 tentang 

kompetensi dasar mata pelajaran di jenjang sekolah dasar dan menengah yang 

menyatakan bahawa pembelajaran matematika dan PJOK sebagai mata pelajaran 

yang terpisah mulai kelas IV SD/MI. oleh karena itu guru harus lebih menguasi 

pembelajaran matematika yang ditekankan pada konsep terpisah dari 

pembelajaran tematik.  

2. Jarak, Waktu dan Kecepatan 

Jarak, waktu, dan kecepatan merupakan materi matematika yang 

disampaikan di kelas V SD. Sebelum masuk pada materi jarak, waktu, dan 

kecepatan, yagn harus dipahami terlebih dahulu yaitu mengenai satun waktu 

(Pujiati, 2008). Kemudian Pujiati (2008) menjelaskan materi jarak, waktu, dan 

kecepatan sebagai berikut.  

Waktu adalah sarana yang paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-

hari untuk dikenal oleh siswa. Satuan waktu dibedakan menjadi dua, yaitu  

a. Satuan waktu tak baku 

Contoh: ketukan monoton, hitungan monoton 1, 2, 3, … 

b. Satuan waktu yang dibakukan  

Contoh: detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, abad 

Hal yang perlu diketahui siswa adalah hubungan antara jam, menit dan 

detik yang merupakan keliptan 60 seperti pada gambar di bawah.  
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Gambar 2.1. Hubungan Jam, Menit, dan Detik 

 

Waktu 24 jam adalah lamanya waktu dalam sehari, dari pukul 24.00 

sampai dengan pukul 24.00 hari berikutnya. Pergantian hari dimulai pukul 24.00 

atau 12.00 tengah malam. Seperti gambar berikut 

 
Gambar 2.2. Gambaran Pergantian Waktu 24 Jam 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa pukul 24.00 hari sabtu bersamaan 

dengan pukul 00.00 hari Minggu. Pukul 08.30, jika tanpa keterangan apapun 

menunjukkan waktu pagi hari dan pukul 08.30 malam hari dinyatakan dengan 

pukul 20.30.  

Jarak suatu tempat dinyatkan dengan satuan baku meter (m). satuan baku 

lainnya adalah hectometer (hm), dekameter (dam), desimeter (dm), centimeter 

(cm), dan millimeter (mm). hubungan antar satuan panjang naik 1 satuan dibagi 

10 dan turun 1 satuan dikali dengan 10 seperti gambar berikut.  
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Gambar 2.3. Tingkat Satuan Jarak 

 

Jarak adalah waktu kali kecepatan atau jarak adalah kecepatan kali waktu. 

Kecepatan adalah besaran yang diperoleh dari jarak tempuh benda atau orang 

dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut dan satuan untuk 

kecepatannya adalah km/jam.  

Jika kecepatan disimbolkan dengan k, jarak tempuh = j dan waktu tempuh 

= w maka j = k x w. untuk mendapatkan kecepatan yaitu: 𝑘 =
j

𝑤
. Untuk 

mendapatkan waktu yaitu: 𝑤 =
j

𝑘
 

Jika jarak dinyatakan dalam km dan waktu dinyatak dalam jam, maka 

kecepatan dinyatakan dalam km/jam. Di bawah ini menunjukan daftar satuan 

umum yang digunakan untuk kecepatan.  

Tabel 2.1 Daftar Satuan Umum 

No. Jarak  Waktu  Kecepatan Singkatan 

1.  Kilometer Jam Kilometer per jam Km/jam 

2. Meter Jam Meter per jam m/jam 

3. Meter Detik Meter per detik m/det 

4. feet detik Feet per detik Ft/det 

(Pujiati,2008) 
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3. Kesulitan Pemahaman  

Pemahaman merupakan hasil belajar mengajar dari indikator-indikator 

yang menjelaskan suattu informasi dengan susunan kata yang berbeda namun 

tetap mempunyai inti yang sama. Sedangkan menurut Sudijono (dalam Samniah, 

2016) mengartikan pemahaman sebagai kemampuan seseorang yang dapat 

mengerti sesuatu setelah mengetahuinya dan mengingatnya.  

Seorang siswa dikatakan dapat memahamai jika siswa dapat menarik 

makna dari suatu soal-soal, pesan-pesan, bacaan-bacaan yang telah diketahuinya. 

Jadi pemahaman adalah suatu kegiatan mengingat suesuatu informasi yang 

kemudian dapat diingat dengan jangka yang lama meskipun dengan susunan 

informasi yang tidak sama namun tetap mempunyai inti yang sama. 

Menurut (Asuti D.kk, 2015) menyatakan bahwa kesulitan pemahaman 

siswa pada suatu materi terjadi karena rendahnya prestasi belajar siswa sehingga 

tingkat pemahaman siswa dalam memahami suatu materi yang disampaikan guru 

akan dirasa sulit. Siswa akan merasa sulit memahami jika sebuah konsep baru 

yang diberikan oleh guru tidak tepat. Konsep baru siswa yang terbentuk tanpa 

adanya pembenaran akan dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami sebuah 

konsep. kesalahan dalam memahami konsep disebut miskonsepsi (Supriadi, 2103). 

Sedangkan menurut suwarto (2013) miskonsepsi adalah pemhaman suatu konsep 

yang tidak sesuai dengan penafsiran yang berlaku umum tentang konsep tersebut. 

Jadi kesulitan pemahaman bisa terjadi karena adanya kesalahan konsep yang 

terjadi pada siswa.  
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Tes diagnostik yang dikembangkan memiliki tujuan membantu siswa 

dalam menguasai dan memahami materi serta tujuan pembelajaran yang berkaitan 

dengan materi jarak, waktu dan kecepatan. Materi jarak, waktu dan keceptan 

merupakan salah satu materi matematika yang diberikan kepada sisw kelas 5 SD. 

Dikatakan siswa mampu memahami materi jarak, waktu dan kecepatan siswa 

harus dapat menjelaskan dan memahami definisi jarak, siswa mampu 

membedakan definisi jarak dengan perpindahan, siswa mampu memahami 

hubungan antara jarak dan waktu, siswa dapat memahami hubungan jarak dan 

keceptan, dan siswa mampu memahami hubungan jarak, waktu dan kecepatan.  

4. Tes Diagnostik  

Istilah diagnostik biasa ditemukan dalam dunia kedokteran. Nursalam 

(2016) mengemukakan bahwa diagnostik adalah upaya untuk menemukan 

penyakit atau kelemahan pada diri seseorang melalui tes atau pengujian untuk 

mendapatkan solusi penanganan terhadap kelemahan tentang suatu hal. Menurut 

(suwarto, 2013) mengemukakan bahwa tes diagnostik adalah suatu jenis alat 

assesmen yang memungkinkan guru mengumpulkan inforamasi tentang kekuatan 

dan kelemahan peserta didik.  

Menurut (Suwarto, 2013) tes diagnostik mempunyai fungsi untuk 

mengetahui dan mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajaran yang dihadapi oleh 

siswa, termasuk juga kesalahan pemahaman konsep atau bisa disebut dengan 

miskonsepsi. Tes diagnostik juga dapat dilakukan apabila diperoleh informasi 

bahwa sebagian besar siswa gagal dalam mengikuti proses pembelajaran pada 

mata pelajaran tertentu sehingga siswa mengalami kesulitan belajar seger 

mendapatkan penanganan dari guru. Hasil tes diagnostik memberikan informasi 
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tentang konsep-konsep yang belum dipahami maupun yang telah dipahami oleh 

siswa.  

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan diatas maka tes diagnostik dapat  

dilakukan untuk menemukan kelemahan dan kelebihan siswa terhadap materi 

pembelajaran. Diagnosis yang dapat dilakukan setelah pemberian materi pelajaran 

untuk mendapatkan pelakuan terhadap materi lebih lanjut.  

5. Instrumen Tes  

Tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu dalam suasana, 

dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan (Arikunto, 2013). Kemudian 

Arifin (2009) mengemukakan bahwa tes merupakan alat yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan pengukuran atau penilaian yang komprehensif terhadap 

individu atau kelompok, yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, 

pernyataan dan tugas yang harus dikerjakan. Berdasarkan pendapat para ahli 

diatas dapat disimpulkan bahwa tes dapat digunakan untuk mengukur prestasi 

siswa.  

Berdasarkan bentuk tesnya Arikunto (2013) mengemukakan pendapat 

bahwa bentuk tes dibagi menjadi dua bentuk sebagai berikut: 

a. Tes Objektif 

Tes objektif adalah bentuk tes dimana penilainnya bersifat objektif karena 

kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Terdapat beberapa bentuk tes objektif, 

misalnya pilihan ganda dan pasangan benar salah (Arifin, 2009). Tes objektif 

memiliki kelemahan dan kelebihan, sesuai dengan pernyataan Suwarto (2013) 

bahwa tes objektif dapat dijawab dengan cepat sehingga siswa memungkinkan 

menjawab soal dengan jumlah besar dalam satu periode tes, tes objektif juga 
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dapat dikoreksi dengan mudah dan cepat dikarenakan sudah ada kunci 

jawaban yang pasti. Sedangkan kelemahan untuk tes objektif adalah adanya 

kemungkinan siswa yang tidak tahu pilihan yang tepat, akan melakukan 

pilihan secara asal-asalan saja. Maka dari itu tes objektif tidak cocok 

digunakan kepada siswa yang belum mengetahui konsep suatu materi.   

b. Tes Subjektif 

tes subjektif adalah tes yang berbentuk dari pertanyaan-pertanyaan yang 

menghendaki jawaban yang berupa uraian yang relatif panjang. Tes subjektif 

dirancang untuk mengukur hasil belajar dimana jawaban yang digunakan 

untuk menjawab soal diuaraikan, dicari dan disusun sendiri oleh siswa. 

Menurut (Arifin, 2016) tes subjektif diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, 

yaitu urian terbatas dan urian bebas.  

Dalam soal subjektif, soal urain ini mempunyai banyak kelemahaan akan 

tetapi tes bentuk uraian dapat mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit 

diukur menggunakan tes objektif. Pada umumnya. Pertanyaannya didahului 

dengan kata-kata seperti, jelaskan, mengapa, bagaimana dan sebagainnya. 

Peserta tes dituntut untuk menjawab dengan menguraikan, mengorganisir dan 

menyatakan jawabannya dengan kata-katanya sendiri. Karena sifatnya yang 

uraian ini penilaian tidak semudah seperti tes objektif meskipun telah ada 

kunci jawabannya. Menurut (Sudjana, 2011) ada beberapa cara untuk 

melakukan penilaian, misalnya penilaian diperiksa siswa demi siswa untuk 

semu soal dan diperiksa nomor demi nomor untuk semua siswa. Oleh karena 

itu tes subjektif sudah jarang digunakan dikarenakan proses penilaian yang 

relatif cukup lama.  
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B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Beberapa penelitian-penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah:  

1. Hasil penelitian Duskri. Dkk (2014), yang berjudul “Pengembangan Tes 

Diagnostik Kesulitan Belajar Matematika di SD” subjek yang diuji 542 orang 

siswa kelas VI SD/MI di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Informasi yang 

dapat dimunculkan dari tes meliputi, hasil tes klasikal dan individual, grafik 

ketuntasan belajar, profil individual, analisis salah konsepsi dan saran 

remedial. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu 

menggunakan tes diagnostik untuk mengetahui suatu permasalahan. 

Perbedaan dari penelitan penulis yaitu penelitian diatas mengembangkan tes 

diagnostik untuk mengukur kesulitan belajar siswa pada matematika. 

Sedangkan penelitian dari penulis menggunakan tes diagnostig untuk 

mengukur pemahaman siswa dalam materi jarak, waktu dan kecepatan.  

2. Hasil penelititan Nursalam (2016), yang berjudul “ Diagnostik Kesulitan 

Belajar Matematika Studi pada Siswa SD/MI di Kota Makasar. Penelitian 

tersebut memiliki tujuan untuk mengungkap kesulitan belajar siswa kelas V 

SD/MI di Kota makasar. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama menggunakan tes diagnostik sebagai alat untuk 

menemukan kelemahan siswa. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian 

penulis yaitu penelititan penulis ingin mengetahui pemahaman siswa terhadap 

materi jarak, waktu dan kecepatan. 
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C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir peneliti jika dibuat dalam bentuk bagan disajikan dalam 

gambar 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belajar matematika pada dasarnya adalah belajar tentang konsep, 

struktur konsep, dan mencari hubungan antara konsep dan strukturnya. 

Dalam pembelajaran matematika perlu mengetahui kelemahan-

kelemahan siswa. Untuk menemukan kelemahan tersebut perlunya tes 

diagnostik. 

Pembelajaran disekolah tidak semuanya menggunakan tes 

diagnostik, terutaman pada materi jarak, waktu dan kecepatan. 

Di Sekolah Dasar belum 

pernah menggunakan tes 

diagnostik untuk 

menemukan kelemahan 

siswa terutama pada 

materi jarak, waktu dan 

kecepatan. Sehingga 

membutuhkan 

pengembangan tes 

diagnostik pada materi 

jarak, waktu dan 

kecepatan  

Pengembangan tes 

diagnostik untuk 

meningkatkan pemahaman 

siswa  

1. Bagaimana pengembangan tes

diagnostik pada topik jarak, waktu

dan kecepatan untuk SD/MI?

2. Bagaimana kualitas soal yang

dikembangkan dalam tes

diagnostik topik jarak, waktu dan

kecepatan?

Menghasilkan tes diagnostik 

pada materi jarak, waktu dan 

kecepatan, yang layak 

digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman siswa kelas V 

Sekolah Dasar. 

Model pengembangan yang 

akan digunakan peneliti yaitu 

model ADDIE. 


