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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A. Kajian Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran Matematika SD 

 Belajar adalah suatu usaha seseoarang untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Perubahan tersebut pada kepribadian manusia, dan 

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti 

peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, 

daya pikir, dan kemampuan lainnya (Djamarah, 2003; Hakim, 2005). Ciri-ciri 

penting dari pengertian belajar adalah: belajar adalah perbuatan yang terjadi 

sewaktu-waktu menjadi prioritas, belajar terjadi melalui pengalaman yang bersifat 

individual, perubahan yang terjadi bersifat menyeluruh dan terintegrasi, belajar 

adalah proses interaksi, perubahan berlangsung dari yang sederhana kearah yang 

lebih kompleks (Suardi, 2018). 

 Kegiatan belajar tidak lepas dari kegiatan pembelajaran karena 

pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang mengandung terjadinya proses 

penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap oleh subjek yang sedang belajar. 

Kegiatan tersebut yang memungkinan guru dapat mengajar dan siswa dapat  

mempengaruhi dalam kegiatan belajar dan mengajar untuk mencapi tujuan yang 

diinginkan pada suatu lingkungan belajar (Restian, 2015). Konsep tentang 

pembelajaran terbagi dalam tiga kelompok yaitu pengertian kuantitatif, kualitatif,
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dan institusional. Konsep pembelajaran dalam pengetian kuantitatif berkaitan 

dengan jumlah materi yang akan di sampaikan dari guru kepada siswa dalam 

pembelajaran. Konsep pembelajaran dalam pengertian kualitatif berkaitan dengan 

kualitas proses pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan, konsep pembelajaran 

dalam pengertian institusional berkaitan dengan bagaimana kemampuan guru 

dalam melakukan penataan dan mengorganisasikan pembelajaran termasuk 

perencanaan, pelaksanaan, dan evalusi proses pembelajaran (Sugihartono, 2007) 

 Penataan dan mengorganisasikan pembelajaran harus menyesuiakan dengan 

prinsip pembelajaran. Agar pembelajaran dapat dijalankan secara sistematis, 

bermakna dan mempermudah untuk mencapai tujuan pembekajaran. Prinsip-

prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan dan mengornisasikan kegiatan 

pembelajaran adalah berpusat pada siswa; mengembangkan kreativits siswa; 

menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang; bermuatan nilai, etika, 

estetika, logika, dan kinestetika; dan menyediakan pengalaman belajar yang 

beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang 

menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna (Rusman, 2017). 

 Setiap kegiatan kehidupan orang akan terlibat dengan matematika, mulai 

dari bentuk sederhana dan rutin sampai pada bentuknya yang sangat kompleks. 

Contoh kegiatan matematika rutin dan sederhana yaitu kegiatan menghitung dan 

membilang yang hampir dikerjakan oleh setiap orang. Matematika adalah bahasa 

simbol tentang berbagai gagasan dengan menggunakan istilah yang didefinisikan 

secara cermat, jelas, dan akurat. Bahasa matematika memiliki aturan dan istilah 

yang sama dengan bahasa lainnya. Hal yang membedakan dengan bahasa lainnya 

yaitu matematika memiliki simbol, gambar, atau pola yang bersifat efisien dan 
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bermakna. Matematika merupakan ilmu yang di identikkan dengan sesuatu yang 

bersifat abstrak, perhitungan, penalaran, menghafal rumus, kefektifan berfikir dan 

pemahamanpemahaman teori yang digunakan sebagai dasar mata pelajaran lainnya. 

Matematika tidak hanya menjadi mata pelajaran yang dimana siswa hanya 

menghafal rumus-rumus yang telah disediakan, namun matematika lebih 

ditekankan pada pemahaman konsep yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk memahami dan memecahkan permasalahan sosial, ekonomi, dan alam 

(J.Tombokan, 2014; Hendriana, 2014). 

 Pembelajaran matematika pada sekolah dasar bertujuan agar siswa terampil 

menggunakan ilmu matematika dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Soedjadi (2000) mengklasifikasikan tujuan pembelajaran matematika menjadi 2 

yaitu tujuan yang bersifat formal dan tujuan yang bersifat material. Tujuan bersifat 

formal fokus pada penalaran dan membentuk kepribadian. Sedangkan tujuan 

bersifat material fokus dalam kemampuan menerapkan ilmu matematika dan 

keterampilan matematika. Pendapat tersebut dipekuat oleh pendapat dari Nela 

(2014) tujuan pembelajaran matematika adalah sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurarat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika. 
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3) Memecahkan masalah meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lainnya untuk memperjelas keadaan atu masalah yag dihadapi. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki perhatian, dan minat dalam mempelejari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar dan 

pembelajaran proses kegiatan belajar dan mengajar yang dialami oleh siswa dan 

guru untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Proses ini bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada diri siswa. 

Pengembangan tersebut bisa di bidang matematika yang mempelajari berhitung dan 

membilang. Belajar matematika ditekankan pada pemahaman konsep untuk 

mengasah keterampilan matematika, berfikir nalar, memecahkan masalah yang 

dihadapinya. Pemecahan masalah terdapat unsur yang akan menumbuhkan sikap 

percaya diri dalam diri siswa. Matematika juga dapat membentuk kepribadian siswa 

dengan memiliki sifat logis, kritis, cermat dan disiplin. 

 

2. Kompetensi Guru Dalam Pemebelajaran 

 Kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dapat 

dihasilkan dari proses belajar, selama proses belajar, stimulus akan bergabung 

dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk 

melakukan sesuatu. Kapasitas tersebut yang bisa membuat seseorang mampu 
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memenuhi apa yang disyarakatkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga 

organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan (Asmani, 2009; 

Hutapea, 2008).  

 Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

kewajiban secara tanggung jawab dan layak, sebagai pengetahuan, keterampilan 

dan kemampuan yang dikuasi oleh guru yang telah menjadi bagian dari dirinya, 

sehingga guru dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan 

sebaik-baiknya. Kompetensi dapat diartikan dengan kata lain sebagai kecakapan 

atau kemampuan. Menurut undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen Bab IV Pasal 10 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas profesinya 

dengan baik, seorang guru harus memiliki empat kompetensi inti yaitu: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi professional.  

 Kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan perencanaan pembelajaran 

yaitu kompetensi pedagogik. Kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

siswa yang meliputi pemahaman wawasan atau landasasan kependidikan, 

pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, 

perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan siswa 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (Standar Nasional 

Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a). Kompetensi pedagogogik artinya 

guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran mulai dari merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru yang memiliki 

kemampuan tersebut akan membuat kegiatan pembelajaran lebih bermakna untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa. 
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 Peran utama guru dalam belajar dan pembelajaran meliputi merencanakan, 

menyiapkan, menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan belajar dan 

pembelajaran bagi siswa (Abdurorrakhman, 2007). 

1) Merencanakan Kegiatan Belajar dan Pembelajaran 

Kegiatan belajar tersebut harus terarah dan sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai. Perencanaan ini harus di rancang dengan seksama agar kegiatan 

pembelajaran berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jika 

tidak mempersiapkan pembelajaran yang baik, maka peluang untuk tidak 

terarah sangat kecil, bahkan mungkin cenderung untuk melakukan improvisasi 

sendiri dalam menyampaikan informasi kepada siswa (Rusman, 2012). Secara 

administrasi rencana ini dituangkan ke dalam Rencana Penyelenggaraan 

Pembelajaran (RPP). Secara sederhana RPP ini dapat dikatakan sebagai 

skenario pembelajaran yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2) Menyiapkan Kegiatan Belajar dan Pembelajaran 

Peran utama guru setelah rencana kegiatan dilanjutkan dengan 

menyiapka segala sesuatau yang dibutuhkan dan akan digunakan dalam 

kegiatan belajar dan pembelajaran. Hal yang harus dipersiapkan meliputi: 

admiistrasi, bahan ajar, peralatan, dan sasrana non fisik seperti kesiapan 

psikologis dan intelektual guru dalam menyajikan materi pembelejaran serta 

mengevaluasi hasil belajar siswa. 
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3) Menyelenggarakan Kegiatan Belajar dan Pembelajaran 

Setelah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan guru berpacu 

kepada RPP dapat menyelenggarakan kegiatan belajar dan pembelajaran. 

Penyelenggaraan belajar dan pembelajaran yang dimaksud adalah proses 

berlangsungnya belajar dan pembelajaran di kelas yang merupakan inti dari 

kegiatan pendidikan di sekolah. Pembelajaran adalah proses interaksi guru 

dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran atau materi kepada 

siswa dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan 

(Suryosubroto, 2009). Kegiatan ini tidak hanya guru yang mampu dalam 

bidang kognitif atau paham dengan materi yang akan disampaikan saja, tetapi 

guru harus bisa menyampaikan materi kepada siswanya dengan berbagai cara 

yang dianggap mudah dipahami bagi siswa. 

4) Mengevaluasi Kegiatan Belajar dan Pembelajaran 

Kegiatan belajar dan pembelajaran harus melakukan evaluasi. Evaluasi 

bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan belajar dan pembelajaran telah 

berjalan dan mencapai hasil sebagaimana yang sudah dirancang dalam RPP. 

Evaluasi ini dilakukan pada saat proses belajar dan evaluasi hasil yang dicapai 

oleh siswa. Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan Rusman (2012) 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditunjukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga prosses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah mendapatkankan hasil evaluasi 

peran guru selanjutnya yaitu guru dapat mengambil langkah-langkah tindak 

lanjut yang dinilai selayaknya dilakukan oleh guru, siswa, orang tua siswa, 

maupun penyelenggara sekolah lainnya. Berdasarkan hasil belajar siswa guru 
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dapat melakukan tindak lanjut melalui kegiatan remedial dan atau kegiatan 

perbaikan. 

 Sedangkan, kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan materi dalam 

pembelajaran yaitu kompetensi professional. Kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta 

didik memenuhi standart kompetensi yang ditetapkan dalam standart Nasional 

Pendidikan (SNP, Penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir c). Tingkat keprofesionalan 

seorang guru dapat dilihat dari kompetensi profesional. Sanjaya (2006) 

menyebutkan ada beberapa kemampuan yang berhubungan dengan kompetensi ini 

diantaranya: kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, pemahaman 

dalam bidang psikologi pendidikan, penguasaan materi pelajaran sesuai dengan 

bidang studi yang diajarkannya, mengaplikasikan berbagai metodelogi dan strategi 

pembelajaran, merancang dan memanfaatkan evaluasi pembelajaran, melaksanakan 

evaluasi pembelajaran, penyusunan program pembelajaran, melaksanakan unsur-

unsur penunjang, dan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir 

ilmiah untuk meningkatkan kinerja. 

 Kesimpulan dari uraian diatas adalah menjadi seorang guru harus 

mempunyai kemampuan pengetahuan, afektif, dan psikomotor untuk memenuhi 

tugasnya. Kompetensi guru profesional yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi yang 

berkaitan dengan kemapuan dalam perencanaan pembelajaran adalah kemampuan 

pedagogik. Sedangkan, kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

menguasai materi yaitu kompetensi profesional.  
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3. Pengetahuan Matematis untuk Mengajar 

 Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang 

direncanakan oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya dalam meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi matematika. 

 Guru harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran 

matematika agar mampu menguasai konsep-konsep yang akan dipelajari mulai dari 

yang sederhana samapai yang lebih kompleks. Konsep sebelumnya menjadi syarat 

untuk dikuasai agar dapat memahami materi atau konsep selanjutnya. Sebagai guru 

dan calon guru harus kaya pengetahuan tentang konten yang akan diajarkan dan 

bagaimana membelajarkannya. Purnomo (2015) mengkategorikan pengetahuan 

yang harus dimiliki guru untuk mengajar, setidaknya meliputi pengetahuan konten 

materi (Subject matter Content knowledge/SMK) pengetahuan konten pedagogis 

(Pedagogical Content Knowledge/ PCK), dan pengetahuan konten kurikulum. 

Pendapat tersebut di sempurnakan oleh Ball et al (2008) pengetahuan matematis 

untuk mengajar menjadi dua kategori utama yaitu pengetahuan konten materi dan 

pengetahuan konten pedagogis. Kategori tersebut dapat digambarkan dalam gambar 

2.1 berikut. 
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      (sumber: Ball et al, 2008) 

 

1) Pengetahuan Konten Matematis untuk Mengajar 

Purnomo (2015) mendefinisikan pengetahuan konten materi adalah sebagai 

sejumlah pengetahuan tentang dakta atau konsep materi yang mencakup 

pemahaman struktur konten berupa substantif dan atau sintaks. Struktur sustantif 

sebagai beragam cara konsep dasar dan prinsip konten diorganisasikan untuk 

menggabungkan fakta-fakta. Sedangkan struktur sintaksis adalah sekumpulan cara 

untuk menetapkan benar atau tidak serta validitas dan nonvaliditas. Pengetahuan 

konten matematis yang harus dimiliki guru untuk mengajar dibagi menjadi 3 

kategori yaitu: 

a) Pengetahuan konten umum 

Pengetahuan ini mencakup pemberian keputusan benar atau salah atas 

jawaban siswa dan bagaimana cara mengerjakan sesuai dengan prosedur. 

Contoh, mengalikan 12 𝑥6 secara benar 
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b) Pengetahuan konten khusus 

Pengetahuan konten khusus adalah pengetahuan mateatika dan 

keterampilan unik yang digunakan oleh guru dalam hasil pekerjaan siswa. 

Pengetahuan ini meliputi keakuratan dalam merepresentasikan ide matematis, 

menyediakan penjelasan matematis yang melandasi aturan dan prosedur, mampu 

menilai, dan memahami memahami solusi alternatif dari suatu masalah. 

Contohnya, mengetahui penjelasan alternatif untuk menghitung 12𝑥6  

c) Pengetahuan konten di masa mendatang 

Kategori ini meliputi pengetahuan tentang bagaimana materi matematika 

saling berkaitan atau berkelanjutan selama pembelajaran matematika yang 

disesuaikan dengan kurikulum. Materi matematika dimulai dari konsep yang 

sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. Guru yang mengajar kelas 2 

mungkin perlu mengetahui cara mengajar materi matematika yang berkaitan 

dengan materi yang dipelajari siswa di kelas 4. Contohnya, sebagai guru harus 

memiliki pemahaman konsep operasi hitung dan mampu dalam menyampaikan 

materi tersebut dengan baik. Konsep operasi hitung penting ditanamkan sebagai 

fondasi pengetahuan siswa ketika mereka mempelajari yang melibatkan konsep 

operasi hitung. Konsep operasi hitung digunakan pada kelas 4 seperti materi FPB 

dan KPK, pecahan, dll.  

2) Pengetahuan Konten Pedagogis untuk Mengajar 

Pengetahuan konten pedagogis adalah kombinasi dari pengetahuan tentang 

karakteristik konten, siswa, penilaian, lingkungan belajar, dan kurikulum yang 

direprsentasikan ke dalam pemilihan pengajaran yang tepat. Kategori pengetahuan 
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konten pedagosis menjadi 3 yaitu pengetahuan konten dan siswa, pengetahuan 

konten dan mengajar, dan Pengetahuan konten dan kurikulum  

 Kesimpulan dari pengetahuan matematis untuk mengajar yang harus 

dimiliki guru adalah kategori pengetahuan konten materi dan pengetahuan konten 

pedagogik. Pengetahuan konten materi yang terfokuskan pada memberikan 

keputusan benar atau salah jawaban siswa (umum), keterampilan matematika 

(khusus) dan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari (masa 

mendatang). Sedangkan pengetahuan konten pedagogis meliputi cara mengajarkan 

materi dan memberikan motivasi siswa untuk belajar matematika (konten dan 

siswa), desain pengajaran dengan memberikan contoh dan non contoh (konten dan 

mengajar), dan pengetahuan konten dan kurikulum.  

 

4. Pemahaman Konsep Matematika 

 Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang 

diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi, situasi serta fakta yang diketahui 

dan dapat diaplikasikan secara prosedural, konseptual, atau proses. Adanya 

pemahaman seseorang mampu untuk menerangkan dan menginterprestasikan 

sesuatu yang bukan sekedar mengetahui dan dihafalkan saja. Melainkan 

pemahaman lebih dari sekedar mengetahui karena pemahaman melibatkan proses 

mental yang dinamis untuk mampu menjelaskan yang lebih luas. Pemahaman 

didapatkan melalui suatu proses yang bertahap untuk mempunyai kemapuan 

tersendiri. (Fatqurrohman, 2016; Murizal, 2012; dan Susanto; 2013)  

 Sesuatu yang tergambarkan dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau 

suatu pengertian yang melekat pada dirinya dalam proses pemahaman yaitu konsep. 
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Konsep merupakan suatu abstraksi yang mewakili dalam satu kelas objek-objek, 

kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, dan atau hubungan-hubungan yang 

mempunyai atribut-atribut yang sama (Sagala, 2014; Susanto, 2013). Oemar (2003) 

menyatakan bahwa suatu konsep adalah suatu kategori stimulasi yang memiliki 

ciri-ciri umum sebagai berikut: a) Atribut Konsep adalah suatu sifat yang dapat 

membedakan antara konsep atau dengan konsep lainnya. b) atribut nilai-nilai, 

adanya variasi yang terdapat pada suatu atribut. c) Jumlah atribut juga bermacam-

macam antara satu konsep dengan konsep lainnya. d) kedominan atribut, merujuk 

pada kenyataan bahwa beberapa atribut lebih dominan daripada lainnya.  

 Konsep matematika dianggap sebagai sesuatu yang dapat dikonstruksi oleh 

siswa, bukan sesuatu bahan yang hanya disampaikan guru secara informatif. Siswa 

dapat diberi kesempatan untuk menggali dan membangun kosep secara mandiri. 

Kegiatan yang bertujuan untuk dapat mengkontruksi atau memahami suatu konsep, 

siswa dibawa dalam situasi nyata atau realitas. Makna realitas dapat diartikan secara 

fisik atau non fisik. Makna secara fisik berarti siswa melakukan kegiatan dengan 

objek atau benda yang nyata atau konkrit dalam suatu lingkungan. Sedangkan 

makna secara non fisik berarti mengaitkan pemahaman konsep yang sudah 

diketahui sebelumnya oleh siswa (Darma, 2013).  

 Pemahaman konsep merupakan tingkatan hasil belajar seseorang sehingga 

bisa menjelaskan konsep menggunakan kata-kata sendiri. Pemahaman konsep salah 

satu bagian yang paling penting dalam proses belajar matematika. Pemahaman 

konsep matematika adalah kemampuan seseorang dalam memahami konsep, 

operasi dan relasi dalam matematika. Pemahaman konsep dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman rasional. Pemahaman instrumental 
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adalah pemahaman konsep yang terpisah dengan menggunakan rumus yang 

dihafalkan dan perhitungan yang sederhana. Sedangkan pemahaman rasional 

adalah mengaitkan antara satu konsep dengan konsep lainnya sehingga dapat 

digunakan dalam menyelesaikan masalah yang lebih luas.Pemahaman konsep 

matematika salah satu bagian paling penting dalam proses belajar matematika. 

Pemahaman konsep matematika tidak hanya menghafal rumus, tetapi sesuai dengan 

tujuan matematika siswa harus mengerti dengan tepat apa makna dalam 

pembelajaran matematika (Afrilianto, 2012; Kesumawati, 2008; Pitaloka, 2013). 

  Jihad (2010) menyatakan bahwa pemahaman konsep matematika memiliki 

tujuh indikator yaitu sebagai berikut: (1) kemampuan menyatakan ulang sebuah 

konsep yang dipelajari, (2) kemampuan mengklasifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu, (3) kemampuan menyebutkan contoh dan bukan contoh dari 

konsep, (4) kemapuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk represtasi 

matematis, (5) kemampuan mengembangakan syarat yang perlu dan syarat cukup 

dari suatu konsep, (6) kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 

prosedur atau operasi tertentu, dan (7) kemampuan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep 

matematika adalah kemampuan yang dimiliki setiap orang dalam mempeleajari 

materi matematika dari tingkat yang sederhana, sedang dan tinggi. Pemahaman 

konsep matematika dapat dilakukan secara bertahap, bisa berawal dari menghafal 

konsep dan atau memahami setiap konsep. Belajar matematika lebih baik 

memahami konsep sedikit demi sedikit dibandingkan menghafal banyak rumus 

tetapi tidak memahami prosedur, konseptual dari materi yang dipelajari. Karena 
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dengan memahami konsep matematika, seseorang dapat meneyelesaikan berbagai 

macam soal yang berkaitan dengan konsep tersebut. Konsep yang abadi dihasilkan 

dari pemahaman konsep yang matang. 

 

5. Konsep Operasi Hitung 

 Menghitung merupakan kegaiatan yang memiliki arti membilang 

(menjumlahkan, mengurangi, membagi, memperbanyak). Menurut Alwi (2007) 

menghitung terdiri dari kata hitung dan mendapatkan awalan kata me- yang berarti 

(1) mencari jumlahnya (sisanya, pendapatannya) melalui menjumlahkan, 

mengurangi; (2) membilang untuk mengetahui beberapa jumlahnya (banyaknya); 

(3) menemukan atau menetapkan berdasarkan sesuatu. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat disimpulkan pengertian operasi hitung adalah suatu perbuatan untuk 

menentukan nilai dari sesuatu hal yang melalui proses matematika yaitu proses 

menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, membagai dan sebagainya. 

1) Penjumlahan 

 Penjumlahan berarti menggabungkan antara dua bilangan atau lebih. 

Operasi hitung penjumlahan dalam matematika menggunakan tanda (+). Tanda 

tersebut dibaca “ditambah” (Rosdiana, 2017). Penggunaan operasi hitung 

penjumlahan yang perlu diperhatikan adalah menempatkan nilai tempat yang sesuai 

dan menjumlahkan dimulai dari angka satuan yang paling terakhir. Cara 

penempatan angka yang benar dan salah dalam penjumlahan bersusun adalah: 
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Cara yang salah 

243 

21 

Cara yang benar 

243 

  21 

264 

Teknik Tidak Menyimpan 

Contoh soal : 324 + 32 

1) Cara bersusun panjang 

324 =  300 + 20 + 4 

32 =               30 + 2 

            =    300 + 50 + 6 

      =    356 

2) Cara bersusun pendek 

32𝟒             

  3𝟐              

35𝟔 

 

 

 

Teknik Menyimpan 

Contoh soal: 375+28 

1) Cara bersusun panjang 

365 =  300 + 60 + 5 

28 =                20 + 8 

            =    300 + 80 + 13 

            =    300 + 80 + (10 + 3) 

      =    300 + (80 + 10) + 3 

      =    300 + 90 + 3 

       =   393 

 

2) Cara bersusun pendek 

   1 13 

365             

  28              

 393 

 

2) Pengurangan  

Prinsip operasi hitung pengurangan adalah kebalikan dari operasi hitung 

penjumlahan. Pengurangan dalam matematik ditandai dengan simbol (-) dibaca 

+ + 

+ 

+ 

+ 

Maksimal angka 

satuan adalah 

angka 9. Angka 

10 masuk angka 

puluhan 

+ 

Angka yang ditulis 

angka satuan (3), 

menyimpan 1 (puluhan 

10 ditambahkan angkan 

depannya 
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“dikurang”. Bilangan 𝑎 dikurangi bilangan 𝑏 adalah bilangan 𝑘 dapat dituliskan 

𝑎 − 𝑏 = 𝑘. Apabila dibalik menjadi penjumlahan menjadi bilangan 𝑏 + 𝑘 = 𝑎  

Salam (2016). Sebagai contohnya, pengurangan bilangan 21 dengan 10 adalah 

21 − 10 =  11, dibalik menjadi penjumlahan menjadi 10 + 11 = 21. Cara 

mengoperasikan soal pengurangan sebagai berikut: 

Teknik Tanpa meminjam 

Contoh soal : 234 − 12 

1) Cara bersusun panjang 

234 =  200 + 30 + 4 

12 =                10 + 2 

            =    200 + 20 + 2 

      =    222 

 

 

2) Cara bersusun pendek 

23𝟒             

  1𝟐              

22𝟐 

Teknik Meminjam 

Contoh soal: 134-16 

1) Cara bersusun pendek 

   2 14 

134             

  16              

 118 

 

  

− 

− 

+ 

Karena sudah 

dipinjam, angkanya 

tinggal 2 

Karena 4-6 tidak bisa 

menghasilkan angka 

bulat, maka pinjam 1 

angka didepannya agar 

menghasilkan angka bulat 
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3) Perkalian 

Prinsip dari perkalian sama dengan penjumlahan secara berulang Anam (2009: 

88). Penjumlahan berulang 6+6+6 dan 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 dari perkalian 3x6 

dapat menghasilkan hasil yang sama yaitu 18. Tetapi sesuai dengan konsep 

perkalian dari kedua tersebut tidak sama. Karena hasil dari Perkalian 𝑎𝑥𝑏 diartikan 

penjumlahan bilangan 𝑏 sebanyak 𝑎 kali. Bilangan 𝑎 sebagai bilangan yang 

dikalikan dan bilangan 𝑏 sebagai bilangan pengali. Jadi hasil perkalian dari 

3𝑥6 adalah 6 + 6 + 6 = 18.  

      

    

Teknik Tanpa meminjam 

Contoh soal : 13𝑥2 

13             

  2              

26 

Contoh soal: 244𝑥2 

234             

     2              

26 

 

Contoh soal: 32x13 

  32             

  13              

  96 

32  

416 

 

 

Teknik Meminjam 

Contoh soal: 17𝑥6 

𝟑 

17 

  5 

85 
 
 
Contoh soal: 246𝑥3 

𝟑1 

246 

     3 

738 
 
 
 
 

Contoh soal: 23x24 

 1 

  23 

  24 

   92 
46 
 

552 

𝑥 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 1 →  3𝑥2 = 6 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 2 → 1𝑥2 = 2 

𝑥 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 1 →  4𝑥2 = 8 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 2 → 3𝑥2 = 6 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 3 →  2𝑥2 = 4 

𝑥 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 1 →  2𝑥3 = 6 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 2 → 3𝑥3 = 9 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 3 →  2𝑥1 = 2 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 4 →  3𝑥1 = 1 + 

𝑥 

7𝑥5=35,

𝑑𝑖𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠 5  𝑚𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛 3 

1𝑥5 = 5,

𝑑𝑖𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ 3 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 8 

𝑥 

𝑎. 6𝑥3 = 18, 

  𝑑𝑖𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠 8  𝑚𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛 1 

𝑏. 4𝑥3 = 12, 

  𝑑𝑖𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ 1 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 13  

𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠 3 

𝑐. 2𝑥3 = 6, 

𝑑𝑖𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ 3 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 9 

 

 

𝑥 

+ 

𝑎. 3𝑥4 = 12, 

  𝑑𝑖𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠 2  𝑚𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛 1 

𝑏. 2𝑥4 = 8, 

  𝑑𝑖𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ 1 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 9  

𝑐. 3𝑥2 = 6 

𝑑.  2𝑥2 = 4 
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4) Pembagian 

 Pembagian ada hubungannya dengan operasi hitung pengurangan. 

Pembagian adalah pengurangan dengan bilangan yang sama dapat diubah menjadi 

bentuk pembagian. Pembagian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu 

bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan 

pembaginya.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembagian adalah 

pengurangan berulang. Pembagian dapat dilakukan dengan cara pengurangan 

berulang, sampai sisanya 0 atau tanpa sisa. Sebagai contoh 20: 4 adalah 20 − 4 −

4 − 4 − 4 − 4 − 4 = 0 (pengurangan bilangan 4 sebanyak 5 kali). Jadi 20:4 

hasilnya adalah 5 (Anam, 2009). Operasi hitung bisa dikatakan merupakan 

kebalikan dari operasi perkalian. Apabila 20:4=5 dibalik ke operasi perkalian 

menjadi 4x5. 

5) Operasi hitung campuran 

 Operasi hitung campuran merupakan operasi hitung yang melibatkan lebih 

dari satu macam operasi hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian) dalam satu perhitungan (Salam, 2016). Berikut adalah beberpa 

kesepakatan pada operasi hitung perhitungan campuran: 

a. Operasi dalam tanda “( )” dikerjakan terlebih dahulu. 

Contoh: 3𝑥 (22 − 17) = 3𝑥5 = 15 

b. Perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan 

Contoh: 

4 + 3𝑥5 =  2 +  (3𝑥5) =  2𝑥15 =  30 

4𝑥7 − 11 =  (4𝑥7) − 11 = 28 − 11 = 17 
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c. Perkalian dan pembagian sama kuat. Apabila perkalian dan pembagian muncul 

secara bersama-sama, maka urutan operasinya dari sebelah kiri harus 

dioperasikan terlebih dahulu. 

Contoh: 

23𝑥4: 3 =  (23𝑥4): 4 = 92: 3 = 34 

45: 9𝑥3 =  (45: 9)𝑥3 = 5𝑥3 = 15 

d. Penjumalahan dan pengurangan sama kuat. Apabila penjumalahan dan 

pengurangan muncul secara bersama-sama, maka urutan operasinya dari 

sebelah kiri yang harus dioperasikan terlebih dahulu. 

Contoh:  

143 + 128 − 136 143 + 128 − 136 

 =  (143 + 128) − 136 

= 271 − 136 

=  135  

 

B. Penelitian yang Relevan 

 Penelitian seperti pada judul “Analisis Kemampuan Mengajarkan Konsep 

Operasi Hitung Mahasiswa PGSD UMM” itu bukanlah hal yang baru dan sudah 

banyak. Tetapi penelitian-penelitian terdahulu tentu saja memiliki perbedaan 

dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, akan dipaparkan 

tiga penelitian yang relevan dilakukan oleh Budiyono, Kholidah, dan Rismawati.  

Pertama, penelitian dilakukan oleh Budiyono pada tahun 2009 yang 

berjudul “Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Memahami matematika SD”. 

Penelitian mengambil subjek guru SD Pokjar Borobudur dan guru SD Pokjar 
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Tegalrejo Tahun Akademik 2008/2009. Hasil penelitian disimpulkan bahwa 

kompetensi guru Sekolah Dasar dalam pemahaman konsep hitung (59,09), notasi/ 

simbol (77,44) dan konsep garis bilangan (63,89) dalam matematika belum 

memuaskan dan termasuk dalam kategori rendah. Hal itu terbukti dengan rata-rata 

nilainya kurang dari 80%. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah 

salah satu yang diteliti yaitu kemampuan pemahaman operasi hitung dan 

mengambil data dengan menggunakan teknik tes. Sedangkan perbedaanya adalah 

subjek penelitian guru sekolah dasar dan hanya fokus pada pemahaman materi saja. 

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu subjek yang 

digunakan calon guru sekolah dasar dan selain meneliti kemampuan konsep juga 

meneliti tentang kemampuan perencanaan pembelajaran dan kemampuan 

mengajarkan konsep.  

Kedua, Penelitian dilakukan oleh Kholidah pada 2018 dengan judul 

“Analisis Pemahaman Konsep Matematika Siswa dalam Menyelesaikan Soal di 

SDN Gunturan Pandak Bantul Tahun Ajaran 2016/2017”. Penelitian ini 

menggunakan 3 indikator pemahaman konsep yaitu menyatakan ulang konsep; 

mengklasifikasikan dan memberikan contoh/ bukan contoh; dan memfaatkan 

operasi hitung. Hasil penelitian disimpulkan bahwa indikator 1 dan 2 pemahaman 

konsep menunjukkan hasil yang memuaskan, tetapi indikator 3 menghasilkan 

kurang memuaskan. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama-

sama menganalisis kemampuan konsep matematika dengan menggunakan teknis 
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tes. perbedaanya adalah subjek yang diteliti siswa sekolah dasar kelas V dan fokus 

pada kemampuan konsep bangun ruang. 

Kegita, Penelitian dilakukan oleh Rismawati pada tahun 2018 yang berjudul 

“Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matemtaika Mahasiswa PGSD STKIP 

Persada Khatulistiwa Sintang”. Penelitian ini memfokuskan 3 indikator yaitu 

menjelaskan sebuah definisi dengan kata-kata sendiri, mampu 

membuat/menyebutkan contoh dan bukan contoh, dan mampu menggunakan 

konsep dalam menyelesaikan masalah. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep matematika masih tergolong 

masih tergolong rendah sesuai dengan presentase ketercapaian tiap indikator. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah jenis penelitian termasuk 

kualitatif deskriptif, Subjek penelelitian ini mahasiswa PGSD, bertujuan untuk 

mengetahui pemahaman konsep materi matematika. Sedangkan perbedaaannya 

adalah penelelitian ini berhenti setelah mendapatkan hasil pemahaman konsep, 

artinya tidak meneliti mengenai kemampuan perencanaan pembelajran dan 

kemampuan mengajarkan konsep, dan subjek yang diteliti mahasiswa PGSD 

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Penelitian ini membahas terkait dengan analisis kemampuan pembelajaran  

konsep operasi hitung pada mahasiswa PGSD UMM. Penelitian ini dilakukan pada 

mahasiswa angkatan 2016 di tahun ajaran 2019/2020 dengan menggunakan jenis 

penelitian kualitatif  dan pendekatan deskriptif. Penelitian akan dilakukan dengan 
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bantuan 3 instrumen untuk mendapatkan data yaitu lembar soal tes, wawancara, 

lembar dokumentasi.  Penjelasan tersebut lebih jelasnya pada gambar 2.2 kerangka 

berfikir sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian 

Kondisi Ideal 

Mahasiwa mampu memahami 

konsep operasi hitung perkalian, 

pembagian, penjumlahan dan 

pengurangan 

Kondisi Faktual 

Masih ada mahasiswa yang 

menjelaskan konsep operasi hitung 

perkalian bahwa axb merupakan 

perkalian bilangan a sebanyak b 

Analisis Kebutuhan 

Mengantisipasi calon guru tidak salah dalam 

menyampaikan materi konsep operasi hitung ke sekolah 

dasar, maka perlunya diadakan penelitian yang berkaitan 

dengan kemampuan calon guru 

Metode Penelitian 

Penelitian ini penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

mendiskripsikan pemahaman konsep, kemampuan 

perencanaan pembelajaran, dan kemampuan mengajarkan. 

Subjek  penelitian yaitu mahasiswa PGSD Angkatan 2016. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 

wawancara dan dokumentasi. 

Pemahaman konsep operasi hitung, Kemampuan perencanaan pembelajaran 

dan kemampuan mengajarkan berdasarkan pemahaman konsep operasi hitung 

mahasiswa PGSD UMM 




