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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bidang yang memiliki peranan 

sangat penting dalam pendidikan (Rahma, 2014: 18). Peran penting 

matematika dalam pendidikan adalah ilmu matematika akan memberikan 

bekal kepada siswa untuk berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif 

(Dyahsih, 2015: 2). Selain dalam pendidikan matematika mempunyai 

pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi. 

Perkembangan matematika juga tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan komunikasi saja. Melainkan di berbagai bidang seperti 

bidang kesehatan, ilmu alam dan ekonomi.  

Dunia pendidikan matematika dipelajari oleh semua siswa mulai dari 

tingkat Sekolah Dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi. Kebutuhan akan 

matematika tidak hanya untuk keperluan sehari-hari, tetapi  dalam dunia kerja. 

Untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan matematika sebagai ilmu 

dasar. Maka perlu penguasaan matematika dengan baik oleh siswa, terutama 

sejak usia di Sekolah Dasar (Susanto, 2013:185). 

Menurut Sutjipto, (dalam Yuhasriati, 2012: 81) menjelaskan bahwa 

matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di Sekolah 

Dasar. Matematika adalah mata pelajaran yang mempunyai peranan yang 

cukup besar bagi siswa, karena berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Bidang studi matematika merupakan salah satu komponen pendidikan dasar 

dalam bidang-bidang pengajaran karena diperlukan untuk proses perhitungan 
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dan proses berpikir yang sangat dibutuhkan orang dalam menyelesaikan 

berbagai masalah (Susanto, 2013:184). 

Depdiknas 2006 (dalam Latif, 2016: 208), menjelaskan tentang salah 

satu tujuan pembelajaran matematika adalah siswa bisa memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan 

konsep. Selain itu siswa juga bisa menjelaskan logaritma secara akurat, 

efisien, dan tepat dalam mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram atau media lain untuk memperjelas masalah. 

Sejalan dengan itu menurut Russefendi, (dalam Rohaeti, 2012: 187) 

menjelaskan dengan memberikan pemahaman konsep-konsep dasar 

matematika sejak dini, diharapkan siswa akan dapat menguasai ilmu-ilmu 

yang lain. Karena matematika sebagai ilmu tidak hanya untuk matematika itu 

sendiri, melainkan banyak konsep-konsep dari matematika yang sangat 

dibutuhkan oleh ilmu-ilmu lainnya. Contoh ilmu lainnya yaitu: fisika, kimia, 

biologi, astronomi, teknik, ekonomi, dan farmasi. Dengan demikian 

matematika mempunyai pengaruh besar terhadap ilmu-ilmu yang lain. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukaan diatas bahwa pemahaman konsep 

matematika itu sangat penting. Karena ketika siswa duduk di sekolah dasar 

maka konsep harus diajarkan ke siswa. Alasannya agar siswa mampu 

menyelesaikan masalah dengan konsep tersebut secara tepat. 

Menurut James, (dalam Hasratuddin, 2014: 30) menjelaskan bahwa 

matematika terdiri dari 3 bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri. Masing-

masing bidang mempunyai sub bidang bagian yang disebut cabang 

matematika. Salah satu cabang matematika adalah geometri. Geometri 
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ditempatkan diposisi khusus dalam pembelajaran matematika. Karena di 

dalam materi tersebut terdapat banyak konsep yang termuat didalamnya. Pada 

dasarnya geometri mempunyai peluang yang besar untuk mudah dipahami 

oleh siswa dibandingkan dengan cabang materi matematika lain. Karena, 

geometri sudah dikenalkan kepada siswa sejak mereka belum masuk sekolah, 

contohnya yaitu: garis, bidang, dan ruang dalam aktivitas sehari-hari.  

Geometri mencakup banyak materi salah satunya adalah bangun datar. 

Untuk jenjang sekolah dasar materi lingkaran hanya sebatas pemahaman sifat-

sifat lingkaran, pengukuran diameter, keliling lingkaran, dan luas lingkaran. 

Selain itu siswa juga akan dikenalkan dengan konsep nilai π. Konsep nilai π 

adalah sebuah konstanta yang diperoleh dari perbandingan keliling lingkaran 

dan diameternya (Gradini, 2016:55).  

Pemahaman konsep π sesuai dengan teori sangat penting. Alasannya 

agar siswa tidak terjadi miskonsepsi atau kesalahan konsep dalam materi 

tersebut. Miskonsepsi matematika dapat menjadi masalah serius apabila tidak 

segera diperbaiki. Sebab kesalahan satu konsep dasar saja dapat menuntun 

siswa pada kesalahan yang terus menerus. Karena konsep dasar matematika 

akan terus diaplikasikan ke materi selanjutnya (Gradini, 2016: 53). 

Hasil observasi awal yang sudah dilaksanakan oleh peneliti pada 

tanggal 19 November 2018, peneliti menemukan bahwa guru kelas VI sudah 

menjelaskan konsep matematika tentang materi bangun datar lingkaran 

khususnya pada  konsep π. Dengan demikian siswa kelas VI memahami 

konsep  π. Akan tetapi guru hanya menjelaskan tanpa mengetahui tingkat 
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kepahaman siswa terhadap konsep π sudah sesuai teori atau belum sesuai 

dengan teori. 

Keadaan di sekolah menunjukkan bahwa guru telah menjelaskan 

konsep π. Akan tetapi guru belum mengetahui kepahaman siswa terhadap 

konsep π telah sesuai teori atau belum sesuai dengan teori. Karena itu peneliti 

disini akan menganalisis tingkat kepahaman siswa terhadap konsep π dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam memahami konsep π. 

Penelitian ini perlu dilakukan karena apabila, siswa telah salah 

memahami konsep π atau miskonsep terhadap konsep π tersebut. Maka, 

konsep π yang diterima oleh siswa kelas VI akan berpengaruh kepada konsep-

konsep selanjutnya bahkan ke ilmu-ilmu yang berhubungan dengan 

matematika. sedangkan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemahaman siswa terhadap konsep π adalah untuk meningkatkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemahamn tersebut agar tidak terjadinya kesalahan 

konsep π atau miskonsepsi konsep π. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa pemahaman 

konsep π sesuai teori sangat penting. Karena itu peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang hal itu dengan mengangkat judul: “Analisis Pemahaman 

Konsep π dalam Materi Bangun Datar Lingkaran Pada Siswa Kelas VI 

SDN Trate Sugihwaras Bojonegoro”, yang nantinya dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masalah pembelajaran 

Matematika. selain itu juga peneliti akan mengetahui cara yang tepat dalam 

menjelaskan konsep π yang sesuai dengan teori. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemahaman siswa kelas VI terhadap konsep π dalam 

materi bangun datar lingkaran? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman siswa kelas VI dalam 

memahami konsep π dalam materi bangun datar lingkaran? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, 

maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa kelas VI dalam 

memahami konsep π dalam materi bangun datar lingkaran. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa 

kelas VI dalam memahami konsep π dalam materi bangun datar lingkaran. 

 

D. Batasan masalah  

Hal ini peneliti hanya ingin meneliti :  

1. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas VI di SDN Trate Bojonegoro. 

2. Penelitian ini membahas materi bangun datar lingkaran. 

3. Penelitian ini membahas tentang pemahaman siswa terhadap konsep π 

dan faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa dalam memahami 

konsep π. 
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E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, 

maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa  

Siswa diharapkan dapat memahami konsep bangun datar lingkaran 

terutama pada konsep π. 

2. Bagi guru  

Penelitian ini diharapkan membantu dalam mengetahui tingkat 

pemahaman siswa pada konsep π serta mengetahui faktor-faktor dalam 

memahami konsep tersebut. 

3. Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat menambah wawasan secara luas, pengetahuan dan 

pengalaman yang sangat penting dalam menganalisis tingkat pemahaman 

konsep π pada siswa kelas VI SDN trate, Bojonegoro. Peneliti juga dapat 

mengetahui konsep-konsep yang dimiliki siswa terutama pada konsep π. 

 

F. Definisi Operasional 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, 

maka definisi operasional ini adalah sebagai berikut : 

4. Matematika 

Salah satu bidang yang memiliki peranan yang sangat penting dalam 

aspek kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan 

komunikasi juga tidak dapat terlepas begitu saja dari matematika. 
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Perkembangan metamatika tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan komunikasi saja. Melainkan di berbagai bidang seperti 

bidang kesehatan, ilmu alam dan ekonomi. 

5. Lingkaran

Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat 

kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Tiap 

titik pada lingkaran itu mempunyai jarak yang sama dari suatu titik yang di 

sebut pusat lingkaran. Jarak titik pada lingkaran dengan pusat di sebut jari-

jari atau radius lingkaran. Garis tengah lingkaran di sebut diameter. 

Panjang diameter = 2 kali panjang jari-jari. Panjang lingkaran di sebut 

keliling lingkaran. 

6. Konsep π

Nilai π adalah sebuah konstanta yang diperoleh dari perbandingan 

keliling lingkaran dan diameternya. Artinya nilai π berasal dari 

perbandingan keliling lingkaran dan diameter lingkara tersebut. 
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