
 

 

8 

 

 BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

Menurut Dimyati (dalam Susanto, 2015: 186) menjelaskan pengertian 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

intruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan 

pada penyediaan sumber belajar. Sedangkan menurut Wenger (dalam Huda, 

2013: 2) mengatakan bahwa pembelajaran bukanlah aktivitas yang dilakukan 

seseorang ketika ia sedang tidak melakukan aktivitas yang lain. Pembelajaran 

juga bisa terjadi dimana saja dan pada level yang berbeda-beda, baik secara 

individual, kolektif maupun sosial. 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman 

belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

peserta didik memperoleh pengetahuan tentang matematika yang dipelajari, 

cerdas, terampil, mampu memahami dengan baik materi yang diajarkan. 

Pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar merupakan salah satu 

kajian yang selalu menarik karena adanya perbedaan karakteristik khususnya 

antara hakikat peserta didik dan hakikat matematika. Untuk itu diperlukan 

adanya jembatan yang menetralisir perbedaan tersebut. Anak usia tingkat 

sekolah dasar sedang mengalami perkembangan pada tingkat berpikirnya 

(Amir, 2014: 73). 

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

matematika merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol, maka 
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konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu sebelum memanipulasi 

simbol-simbol itu. Seorang siswa akan lebih mudah mempelajari matematika 

apabila telah didasari pada apa yang telah dipelajari orang itu sebelumnya. 

Karena untuk mempelajari materi matematika yang baru, pengalaman belajar 

yang lalu dari siswa akan mempengaruhi terjadinya proses belajar matematika 

selanjutnya.  

Proses belajar mengajar adalah suatu proses yang dilakukan secara 

sadar dan bertujuan (Hanafy, 2014: 67). Tujuan inilah yang akan menjadi 

arah ke mana proses belajar mengajar tersebut akan di bawa. Proses belajar 

mengajar akan berhasil jika mampu memberikan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap kepada siswa.  

Walaupun belajar dan mengajar adalah dua hal yang berbeda, 

keduanya saling terkait satu sama lain. Pembelajaran alah proses 

memfasilitasi siswa agar dapat belajar dengan baik (Hanafy, 2014: 74). 

Sehingga untuk dapat menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif 

yang diharapkan, maka kemampuan berpikir siswa diperhatikan. Karena itu 

perhatian ditujukan kepada kesiapan struktur kognitif siswa. Adapun struktur 

kognitif mengacu pada organisasi pengetahuan atau pengalaman yang telah 

dikuasai siswa yang memungkinkan siswa itu dapat menangkap konsep-

konsep baru termasuk konsep Matematika (Amir, 2014: 76). 

 

2. Karakteristik Pembelajaran Matematika di SD  

Mata pelajaran matematika diberikan pada tingkat SD selain untuk 

mendapatkan ilmu matematika itu sendiri, juga untuk mengembangkan daya 
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berpikir siswa yang logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif (Dyahsih, 

2015:2). Kompetensi tersebut diperlukan siswa dalam mengembangkan 

kemampuan mencari, memperoleh, mengelola dan pemanfaatan informasi 

berdasarkan konsep berpikir logis ilmiah dalam rangka bertahan dalam 

kehidupan yang serba tidak pasti.  

Pembelajaran matematika yang diajarkan di SD merupakan 

matematika sekolah yang terdiri dari bagian-bagian matematika yang dipilih 

guna menumbuhkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi siswa 

serta mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Menurut 

Soedaji (dalam Rahman, 2016: 6) menjelaskan beberapa ciri-ciri matematika 

yaitu: (1) memiliki objek kajian yang abstrak (2) memiliki pola pikir deduktif.  

 Pelajaran Matematika sebagai objek abstrak tentu saja sangat sulit 

untuk dapat dipahami oleh peserta didik SD yang belum mampu berpikir 

formal, sebab orientasinya masih terkait dengan benda-benda konkret. Ini 

tidak berarti bahwa matematika tidak mungkin diajarkan di jenjang 

pendidikan dasar, bahkan pada hakekatnya matematika lebih baik diajarkan 

pada usia dini.  

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. Artinya konsep 

matematika harus diberikan kepada siswa sekolah dasar. Agar  konsep yang 

sudah diterima dengan baik dalam pikiran siswa akan memudahkan 

pemahaman konsep-konsep berikutnya. Untuk itu dalam penyajian topik-

topik baru hendaknya dimulai pada tahapan yang paling sederhana ketahapan 
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yang lebih kompleks, dari yang konkret menuju ke yang abstrak, dari 

lingkungan dekat anak ke lingkungan yang lebih luas.  

Pembelajaran matematika SD mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 

(Amir, 2014: 78): 

1. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral.  

Pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika adalah 

pendekatan yang selalu menghubungkan suatu topik sebelumnya yang 

akan menjadi prasyarat untuk mempelajari topik matematika berikutnya. 

Topik baru yang dipelajari merupakan pendalaman serta perluasan dari 

topik sebelumnya. Pemberian konsep dimulai dengan benda-benda 

konkrit. Kemudian konsep itu diajarkan kembali dengan bentuk 

pemahaman yang  abstrak dengan menggunakan notasi yang lebih umum 

digunakan dalam matematika.  

 

2. Pembelajaran matematika bertahap.  

Materi pelajaran matematika diajarkan secara bertahap yaitu 

dimulai dari konsep yang sederhana, sampai kepada konsep yang lebih 

sulit. Selain itu pembelajaran matematika dimulai dari yang konkret, 

dilanjutkan ke semi konkret dan akhirnya menuju konsep abstrak. 

 

3. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif.  

Matematika merupakan ilmu deduktif. Namun karena sesuai tahap 

perkembangan mental siswa maka pada pembelajaran matematika di SD 

digunakan pendekatan induktif. Contoh : Pada materi bangun datar. 
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Pengenalannya tidak dimulai dari definisi, tetapi dimulai dengan 

memperhatikan contoh-contoh dari bangun tersebut dan mengenal 

namanya. Menentukan sifat-sifat yang terdapat pada bangun tersebut 

sehingga didapat pemahaman konsepnya. 

 

4. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi.  

Kebenaran matematika merupakan kebenaran yang konsisten 

artinya tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan 

kebenaran yang lainnya.  

 

5. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna. 

Pembelajaran secara bermakna adalah  mengajarkan materi 

pelajaran yang mengutamakan pemahaman konsep daripada hafalan. 

Dalam pembelajaran bermakna siswa mempelajari matematika mulai dari 

proses terbentuknya suatu konsep kemudian berlatih menerapkan dan 

memanipulasi konsep-konsep tersebut pada situasi baru.  

 

3. Pemahaman Konsep Matematika 

Kemampuan pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan 

pertama yang diharapkan dapat tercapai dalam tujuan pembelajaran 

matematika. Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi bagian tujuan mata pelajaran matematika, kompetensi 

matematika intinya terdiri dari kemampuan dalam: (1) pemahaman konsep 

matematis, (2) menggunakan penalaran, (3) memecahkan masalah, (4) 
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mengomunikasikan gagasan, dan (5) memiliki sifat menghargai kegunaan 

matematika (Ningsih, 2016: 1). 

Kesumawati (dalam Ningsih, 2016: 2) menyatakan bahwa landasan 

penting yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam usahanya untuk berpikir 

menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari, adalah kemampuan dalam memahami konsep 

matematika. 

Ciri-ciri siswa yang sudah menguasai konsep antara lain (Lutvaidah, 

2015: 280):  

1. Siswa mengetahui ciri-ciri suatu konsep. 

2. Siswa mengetahui beberapa contoh dan bukan contoh dari konsep 

tersebut. 

3. Siswa mengenal sejumlah sifat-sifat dan esensinya dapat menggunakan 

hubungan antar konsep 

4. Siswa dapat mengenal hubungan antar konsep. 

5. Siswa dapat mengenal kembali konsep itu dalam berbagai situasi. 

6. Siswa dapat menggunakan konsep dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

 

4. Indikator Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman konsep dijadikan salah satu dari tiga aspek penilaian 

dalam pembelajaran matematika. Indikator yang menunjukkan pemahaman 

konsep menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2006 

antara lain (Zevika, dkk, 2012:46):  
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1. Menyatakan ulang sebuah konsep. 

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya). 

3. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

4.  Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. 

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. 

Sedangkan indikator pemahaman konsep dalam Permendikbud (2014) 

adalah sebagai berikut (Tribowo, dkk, 2018: 348): 

1. Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. 

2. Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya 

persyaratan yang membentuk konsep tersebut. 

3. Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep. 

4. Menerapkan konsep secara logis. 

5. Memberikan contoh atau contoh kontra (bukan contoh) dari konsep yang 

dipelajari. 

6. Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi 

matematis (tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika, 

atau cara lainnya). 

7. Mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar 

matematika. 

8. Mengembangkan syarat perlu dan atau syarat cukup suatu konsep. 
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Indikator pemahaman konsep matematika yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah indikator pemahaman konsep berdasarkan dalam 

Permendikbud (2014) yang meliputi 8 indikator yang telah dijelaskan diatas. 

 

5. Faktor-faktor dalam Pemahaman Konsep 

Menurut Slameto (dalam Raresik, 2016: 3) menjelaskan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar secara umum dikelompokkan menjadi 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri peserta didik yang meliputi faktor fisiologis (fisik) dan 

faktor psikologis (kejiwaan). Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor-faktor 

yang berasal dari luar diri siswa yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan masyarakat, dan faktor waktu. 

A. Faktor Internal 

Adapun yang tergolong faktor internal yaitu: faktor fisiologis, dan 

faktor psikologis. 

1. Faktor fisiologis 

a. Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya bebas dari penyakit. Apabila kondisi kesehatan sedang sakit, maka 

proses belajar serta prestasinya pun akan terganggu. Kondisi umum jasmani 

dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ 

tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas 

siswa dalam mengikuti pelajaran. 
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b. Cacat Tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat 

tubuh, akan terganggu poses belajarnya. Apabila ada siswa memiliki cacat 

tubuh, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan 

ia memiliki alat bantu agar dapat mengurangi dampak pengaruh 

kecacatannya. 

2. Faktor Psikologis 

Ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang 

mempengaruhi belajar. Faktor-faktor tersebut yakni, intelegensi, minat, bakat, 

motivasi, kematangan, dan kelelahan. 

a. Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 

dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajari dengan cepat. 

Jadi, untuk mencapai kesuksesan dalam belajar ini kecerdasan 

memegang peranan penting. Dengan taraf kecerdasan tinggi, seseorang akan 

sukses prestasi belajarnya di sekolah. 

b. Minat 

Secara sederhana, minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.Selain itu, “minat juga 

dapat diartikan sebagai kecenderungan yang menettap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa aktifitas”. Dengan kata lain, minat itu kenginan 

besar yang ada dalam hati seseorang untuk memperoleh sesuatu. 
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c. Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Selain itu, bakat juga dapat 

diartikan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, sebetulnya 

setiap orang memiliki bakat dalam arti memiliki potensi untuk mencapai 

prestasi sampai kepada tingkatan tertentu sesuai dengan kapasitas masing-

masing.Bakat sangat berhubungan erat dengan intelegensi seseorang. 

d. Motivasi 

Dalam belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa 

agar dapat belajar dengaan baik atau padanya mempunyai motivasi untuk 

berfikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan atau menunjang belajar. Tinggi maupun 

rendahnya motivasi belajar siswa mempengaruhi prestasi belajarnya di 

sekolah. 

e. Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang, di 

mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan 

baru.Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara 

terus menerus, untuk itu diperlukan latihan- latihan dan pengajaran. Dengan 

kata lain, anak yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan 

kecakapannya sebelum belajar. Belajar seseorang akan lebih berhasil jika 

anak sudah siap (matang). 

f. Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. 
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Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan 

kematangan.Kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. 

Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan, karena 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

g. Kelelahan 

Kelelahan dapat mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar siswa. 

Kelelahan Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah menghindari jangan 

sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya.  

Dari uraian tersebut jelas tergambarkan bahwa prestasi belajar dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal siswa. Dengan kata lain, faktor tersebut 

berada dalam diri siswa itu sendiri, dan dapat mempengaruhi prestasi 

belajarnya. 

 

B. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar individu 

itu sendiri. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan masyarakat, dan faktor waktu. 

1. Faktor lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama yang didapat 

oleh siswa sebelum mengikuti pendidikan di tingkat sekolah.Kondisi 

lingkungan keluarga yang baik, hubungan antara orang tua dengan anaknya 

baik maka hal itu turut mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

2. Faktor lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah menjadi parameter dalam keberhasilan prestasi 
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belajar siswa.Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang 

baik, simpatik dan memperlihatkan suri teladan yang baik, dapat menjadi 

dorongan postif bagi kegiatan belajar siswa sehingga mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. 

3. Faktor lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi bakat dan minat 

anak dalam belajar.Tetapi, lingkungan pun dapat memberikan dampak yang 

kurang baik dalam menghambat kecerdasan anak terutama prestasi 

belajarnya. Apabila lingkungan masyarakat tempat tinggal anak adalah 

lingkungan yang baik, bergotong royong, maka dengan sendirinya anak akan 

terdorong untuk memiliki sikap gotong royong dan suka membantu orang. 

4. Faktor Waktu 

Adanya keseimbangan antara kegiatan belajar dan kegiatan yang 

bersifat hiburan atau rekreasi sangat perlu.Tujuannya agar selain dapat meraih 

prestasi belajar yang maksimal, siswa pun tidak dihinggapi kejenuhan dan 

kelelahan pikiran yang berlebihan serta merugikan. 

 

6. Materi Konsep π 

A. Sejarah Nilai π 

 Penemuan Archimedes tentang bilangan π (yang merupakan rasio 

keliling dan diamater lingkaran) bukan merupakan akhir dari cerita tentang 

lingkaran. sebaliknya, penemuan itu justru membuka pintu menuju pertanyaan 

selanjutnya: berapakah nilai π yang sesungguhnya? 
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Sesuai dengan buku “Gara-gara Hantu Lingkaran” dengan penulis 

Hendra Gunawan, memaparkan sejarah matematikawan dalam mencari nilai π. 

Di Tiongkok kuno sejak awal abad ke-1, para matematikawan menggunakan 

taksiran π  ≈ 3,1416. Pada tahun 1430-an matematikawan dari Persia, Al-

Khasi menghitung nilai π dengan tepat hingga 15 angka dibelakang koma. 

Pada tahun 1706, seorang matematikawan Inggris yang bernama John Machin 

berhasil menghitung nilai bilangan π dengan tepat hingga 100 angka 

(termasuk angka 3 di depan koma). Pada tahun 2002, Yasumasa Kanada dan 

beberapa koleganya dari Universitas Tokyo, membukukan rekor dengan 

1,2411 triliun angka. Rekor ini bertahan selama tujuh tahun. Pada tahun 2010, 

Shigeru Kondo (insinyur dari Jepang) dan Alexander Yee (ahli komputer dari 

Amerika Serikat) berhasil menghitung nilai π hingga 5 triliun angka, dan tiga 

tahun kemudian mereka mencetak rekor baru dengan 12,1 triliun angka. 

(Gunawan, 2015: 31-36) 

 

B. Konsep π 

Menurut Harahap dalam ensiklopedia matematika (2010: 182) 

menjelaskan, Pi (π) adalah perbandingan keliling suatu lingkaran dengan 

diameternya. Apabila panjang diameter dengan keliling lingkaran diperoleh 

panjang keliling antara 2 dan 4 kali panjang dieameter dan diameter diperoleh 

dari 2 kali jari-jari lingkaran. Rasio perbandingan tersebut disebut π dibaca 

“pi”. 

Dalam mencari nilai π terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan 

(Johar, 2016:204): 
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1. Siswa menggambar lingkaran. 

2. Siswa mengukur diameter dengan penggaris. 

3. Siswa mengukur keliling lingkaran dengan benang wol atau 

meteran kain. 

4. Setelah semua diketahui siswa akan menghitung nilai π dengan 

cara menghitung perbandingan keliling lingkaran dan diameter 

lingkaran. 

 

 

 

Keliling (k)  

 

Menurut Gradini (2016: 55) menyatakan bahawa Pi (π) adalah sebuah 

konstanta yang diperoleh dari perbandingan keliling lingkaran dan 

diameternya. Diseluruh buku matematika Sekolah Dasar telah menuliskan 

bahwa nilai 𝜋= 
22

7
= 3,14 . Hal tersebut telah  menjadi kesalahpahaman konsep 

ini, baik secara praktik maupun analitik. 

Secara praktik,  
22

7
 =3.1428571428571428571 dalam 20 digit. Namun 

nilai Pi (π) dalam 20 digit adalah 3.1415926535897932385. Jika diperhatikan 

dengan seksama 
22

7
 memiliki pengulangan desimal. Sementara Pi (π)  tidak 

memiliki pengulangan desimal. Ilmuwan telah membuktikan Pi (π)  hingga 

lebih dari 1013 digit dan tetap tidak ada desimal berulang (Gunawan,  

2015:36). 

 

Diameter (d) π = 
𝑘

𝑑
 

Gambar 2.1 
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Secara analitik, dalam ranah bilangan, 
22

7
 adalah pecahan yang 

termasuk dalam bilangan rasional, sementara Pi (π) masuk dalam jajaran 

bilangan irrasional, yang artinya tidak dapat ditulis sebagai rasio dua bilangan 

bulat. Pi (π) juga dikenal sebagai bilangan transendental yang artinya ia tidak 

dapat dinyatakan dalam bentuk akar pangkat ke n manapun (Gradini, 

2016:55). 

 

B. Kajian Penelitian Relevan 

1) Zaenuri Mastur, (2010) “Menggunakan Lingkungan Sekitar Sebagai 

Sumber Pembelajaran Konsep π di SD”. Hasil penelitiannya adalah hasil 

tes padasiklus I mengindikasikan adanya kesalahn konsep siswa dalam 

memahami konsep π. Dari 40 siswa, sebanyak 35 siswa berpendapat 

bahwa π= 22/7, hanya 5 ssiwa yang berpendapat benar. Dan hasil tes akhir 

siklus II mengalami kemajuan dari yang 35 siswa yang memiliki kesalahan 

pemahaman konsep π pada siklus I, menjadi 7 siswa yang memiliki 

kesalahan pemahaman konsep π pada akhir siklus II. Penelitian tersebut 

mempunyai persamaan yaitu tentang pemahaman konsep π. Sedangkan 

perbedaannya adalah lingkungan akan menjadi sumber dalan memahami 

konsep π. 

2) Ega Gradini, (2016) dengan judul “Miskonsepsi Pembelajaran Matematika 

Sekolah Dasar di Dataran Tinggi Gayo”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 35 orang (87.50%) guru menggunakan nilai 𝜋= 
22

7
 dan menganggap 

sama dengan 3,14. Sementara 5 orang guru (12,50%) menggunakan nilai 

𝜋= 
22

7
 namun mengetahui bahwa kedua nilai Pi tersebut berbeda. 
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Sementara itu, seluruh siswa menganggap bahwa nilai 𝜋= 
22

7
 dan 𝜋= 3,14 

tidaklah berbeda.  Sebagian siswa tidak memahami konsep pi dalam 

lingkaran. penelitian tersebut mempunyai persamaan yaitu tentang 

pemahaman kosep π kepada siswa SD. Sedangkan perbedaannya adalah 

menganalisis miskonsepsi dalam pemahaman konsep π. 

3) Rahmah Johar, dkk (2016) dengan judul “Pembelajaran Menemukan Nilai 

π melalui Pendekatan Matematika Realistik di Sekolah Dasar”. Hasil 

penelitiannya adalah Mengajarkan nilai melalui pendekatan matematika 

realistik meliputi aktivitas melukis titik pusat dan diameter benda 

berbentuk lingkaran dengan bantuan rol segitiga dan mengukur panjang 

keliling benda berbentuk lingkaran, serta menentukan nilai perbandingan 

keliling dengan diameternya. Penelitian tersebut mempunyai persamaan 

yaitu tentang pemahaman konsep π. Sedangkan perbedaan pada penelitian 

ini adalah mengajarkan siswa dalam menemukan nilai π melalui 

pendekatan realistik. 
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C. Kerangka Pikir

Kondisi Ideal 

 Menurut Russefendi, (dalam

Rohaeti, 2012: 187) menjelaskan

dengan memberikan pemahaman
konsep-konsep dasar matematika

sejak dini.

 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).

Kondisi Nyata 

 Guru menjelaskan konsep

pi akan tetapi guru belum

mengetahui pemahamn

siswa tentang konsep pi  (π)

sudah sesuai dengan teori

atau belum.

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemahaman siswa kelas VI terhadap konsep π dalam materi
bangun datar lingkaran?

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

memahami konsep π dalam materi bangun datar lingkaran?

Analisis Pemahaman Konsep π dalam Materi Bangun Datar Lingkaran pada 

Siswa Kelas VI 

Metode Penelitian 

 Pendekatan dan Jenis Penelitian :Penelitian Kualitatif  

Penelitian Kuantitatif/ Diskriptif 

 Lokasi : SDN Trate, Bojonegoro 

 Subjek : Kelas VI 

Hasil Penelitian 

Hasil analisis pemahaman konsep π dan faktor apa saja yang  mempengaruhi siswa 

dalam memahami konsep tersebut. 
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