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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini 

semakin pesat. Hal ini menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang 

berkulitas. Dengan begitu perkembangan yang ada dapat dikuasai, dimanfaatkan 

semaksimal mungkin dan dikembangkan lebih baik lagi. Pendidikan merupakan 

masalah yang menarik untuk dibahas karena melalui usaha pendidikan 

diharapkan tujuan pendidikan akan tercapai. “Salah satu tujuan nasional yang 

ingin dicapai dalam pembangunan sebagaimana tercantum dalam undang-undang 

dasar dialenia keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa” (http://map-

bms.wikipedia.org/wiki/UUD 45). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 

peningkatan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional 

yang berorientasi pada peningkatan kualitas hasil pendidikan. 

Didalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditunjang 

oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi. Salah 

satu usaha untuk meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dasar adalah 

dalam meningkatkan kemampuannya dalam bidang matematika. Matematika 

sebagai salah satu sarana berpikir ilmiah sangat diperlukan untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis dalam 

diri peserta didik. Matematika memegang peranan yang sangat penting dalam 



2 
 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bantuan matematika, 

ilmu pengetahuan dan teknologi akan maju lebih pesat. Demikian pula 

matematika merupakan pengetahuan dasar yang diperlukan oleh siswa untuk 

menunjang keberhasilan belajarnya dalam menempuh pendidikan yang lebih 

tinggi. Karena itulah, kemampuan siswa dalam menguasai matematika perlu 

ditingkatkan sehingga siswa memiliki pengetahuan yang cukup untuk 

menghadapi masa depan dan juga diharapkan dapat memberikan andil untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang paling tidak 

disukai oleh para pelajar. Padahal, matematika merupakan dasar ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Ketidakmamapuan dan ketidaksukaan terhadap 

matematika tentunya akan menghambat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Pada dasarnya belajar matematika merupakan belajar konsep. Konsep-

konsep pada matematika menjadi kesatuan yang bulat dan berkesinambungan. 

Untuk itu dalam proses pembelajaran guru harus dapat menyampaikan konsep 

tersebut kepada siswa dan bagaimana siswa dapat memahaminya. Pengajaran 

pada matematika dilakukan dengan memperhatikan urutan konsep dimulai dari 

yang paling sederhana.  

Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran 

matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan 

tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan 
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materi serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan penguasaan 

materi maka semakin tinggi pula prestasi belajar siswa. Namun dalam 

kenyataannya dapat dilihat bahwa sampai saat ini prestasi belajar matematika 

yang dicapai siswa masih rendah. 

Hal lain yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan matematika di 

Indonesia adalah kurangya metode pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang cenderung tex book orriented serta metode 

ceramah yang merupakan metode konvensional memang cenderung abstrak dan 

kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari sehingga konsep-konsep materi 

pelajaran kurang dipahami oleh peserta didik. Dalam pelajaran matematika 

diharapkan siswa benar-benar aktif sehingga akan berdampak pada ingatan siswa 

tentang apa yang dipelajari akan lebih lama bertahan. Keaktifan siswa dalam 

belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

belajar.  

Pendekatan atau model pembelajaran yang tepat dalam proses 

pembelajaran termasuk faktor-faktor yang turut menentukan tingkat keberhasilan 

siswa. Pendekatan belajar dilakukan sebagai strategi yang dipandang tepat untuk 

memudahkan siswa memahami pelajaran dan juga belajar yang menyenangkan 

sehingga aktifitas siswa lebih nampak. Pendekatan pembelajaran tentu tidak 

harus kaku menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana 

artinya memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang 

dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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Untuk mengatasi masalah yang telah dikemukakan di atas salah satunya 

adalah dengan menerapkan metode pembelajaran CUPs. Metode CUPs (Conceptual 

Understanding Procedures) atau langkah-langkah pemahaman konsep tentang 

materi yang dipelajari. Dengan metode ini siswa diharapkan dapat membedakan 

antara konsep dan bukan konsep dari materi yang dipelajari. Dengan memahami 

konsep-konsep dari materi yang diajarkan, siswa diharapkan lebih mudah dalam 

menyelesaikan soal. Dengan pemahaman konsep yang benar dan baik akan membuat 

siswa mudah mengingat materi yang dipelajari tanpa harus menghafal materi 

tersebut. 

Metode CUPs adalah suatu metode pembelajaran dimana pada siswa 

ditanamkan bagaimana membuat kesimpulan atas materi yang dipelajari. Melalui 

metode ini siswa mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi 

contoh atau bukan contoh dari konsep. Oleh karena itu, siswa lebih mudah saat 

menyelesaikan soal matematika.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang penerapan metode Conceptual Understanding Procedures (CUPs) di SD 

Negeri 02 Pulosari, Kebakkramat  dalam pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Belajar matematika merupakan belajar konsep, yaitu dengan memperhatikan 

urutan konsep mulai dari yang paling sederhana. 

2. Masih rendahnya pemahaman konsep belajar siswa pada bidang studi 

matematika. 

3. Banyak guru matematika yang cenderung menggunakan metode konvensional 

dalam menyampaikan pelajaran matematika. 

4. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada bidang studi matematika.  

5. Keaktifan siswa dan ketepatan guru dalam memilih pendekatan dan model 

pembelajaran dalam belajar sangat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya maka 

diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Metode pembelajaran pada penelitian ini adalah metode Conceptual 

Understanding Prosedures (CUPs) dalam pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa. Melalui metode ini 
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siswa mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh 

atau bukan contoh dari konsep. 

2. Penelitian dilaksanakan terhadap siswa kelas IV pada pokok bahasan operasi 

hitung campuran. Diharapkan dengan metode Conceptual Understanding 

Prosedures (CUPs) dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

3. Keaktifan siswa dalam belajar matematika dibatasi yaitu keaktifan dalam 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dari guru, mengerjakan soal di 

depan kelas dan mengerjakan tugas mandiri. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas maka 

permasalahan umum yang dicari jawabannya melalui penelitian dirumuskan : 

 Apakah dengan menggunakan metode CUPs dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan arah suatu rangkaian kegiatan oleh karena itu harus 

ditetapkan terlebih dahulu, dengan maksud supaya kegiatan ini tercapai dengan  

hasil yang diharapkan serta terlaksana dengan baik dan teratur. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan menggunakan metode CUPs 

yang dilaksanakan oleh guru sebagai usaha meningkatkan pemahaman konsep 

2. Untuk mendeskripsikan  adanya peningkatan pemahaman konsep dilihat dari 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika dengan baik. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran bagi 

dunia pendidikan khususnya bidang matematika. Terutama bagi para pendidik 

agar dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Diharapkan pula dapat bermanfaat bagi munculnya penelitian sejenis, 

sehingga bisa menjadi khasanh terhadap penelitian tentang pengembangan 

pembelajaran metode matematika, serta penulis berharap dengan adanya 

penelitian ini, teori tentang metode pembelajaran akan semakin teguh dan 

semakin teruji kemampuannya dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dalam 

matematika. 
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2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi siswa 

Proses pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan 

menganalisis masalah dalam menyelesaikan soal- soal matematika dengan 

baik. 

b. Bagi guru 

Memberikan masukan kepada guru, khususnya guru matematika, 

bahwa metode pembelajaran melalui metode CUPs dapat digunakan untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. 

c. Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penelitian dalam pendidikan matematika sehingga dapat 

menambah cakrawala pengetahuan, khususnya untuk mengetahui sejauh 

mana peningkatan pemahaman konsep siswa setelah dilakukan proses 

pembelajaran dengan metode CUPs. 

d. Bagi peneliti lainnya 

Memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya agar dalam 

mengadakan penelitian lebih memfokuskan pada upaya peningkatan 

pemahaman konsep siswa. 

 


