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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Melalui pendidikan, manusia dapat meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan dan kreatifitas terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain dari pendidikan adalah mengurangi 

kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan karena ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh dapat menjadikan seseorang mampu mengatasi 

problematika. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam 

menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari – hari dan dalam upaya memahami 

ilmu pengetahuan lainnya. Tujuan dari pendidikan matematika pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah adalah menekankan pada penataan nalar dan 

pembentukan kepribadian (sikap) siswa agar dapat menggunakan atau 

menerapkan matematika dalam kehidupannya. Dengan demikian matematika 

menjadi mata pelajaran yang sangat penting dalam pendidikan dan wajib 

dipelajari pada setiap jenjang pendidikan. 

Pada dasarnya belajar matematika merupakan belajar konsep. Konsep-

konsep pada matematika menjadi kesatuan yang bulat dan berkesinambungan. 
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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 

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. 

Rendahnya prestasi belajar matematika tidak hanya karena kesalahan 

siswa tetapi juga disebabkan oleh proses belajar yang tidak sesuai. Saat ini masih 

banyak guru yang menggunakan model pembelajaran lama pada proses 

pembelajaran di sekolah - sekolah. Guru membacakan atau membawakan bahan 

yang disiapkan dan siswa mendengarkan, mencatat dengan teliti dan mencoba 

menyelesaikan soal sesuai contoh dari guru, atau biasa disebut model 

pembelajaran konvensional. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi antara 

guru dan siswa. Menjadikan siswa pasif, kurang perhatian untuk belajar kreatif 

dan mandiri. 
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Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, dalam pembelajaran 

matematika harus digunakan metode pembelajaran yang sesuai. Salah satu metode 

pembelajaran yang digunakan yaitu metode Conceptual Understanding 

Prosedures (CUPs). Metode CUPs adalah suatu metode pembelajaran dimana 

pada siswa ditanamkan bagaimana membuat kesimpulan atas materi yang 

dipelajari.  

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) 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.  

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 

siswa mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh 

atau bukan contoh dari konsep. 
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2. Penelitian dilaksanakan terhadap siswa kelas V pada pokok bahasan Pecahan. 

Diharapkan dengan metode Conceptual Understanding Prosedures (CUPs) 

dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas maka 

permasalahan umum yang dicari jawabannya melalui penelitian dirumuskan: 

1.   Bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan metode CUPs yang 

dilaksanakan oleh guru untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa? 

2. 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 dalam 

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

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan metode CUPs 

yang dilaksanakan oleh guru untuk meningkatkan pemahaman konsep 
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2. Untuk mengetahui adanya peningkatan pemahaman konsep dilihat dari 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika dengan baik  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan kepada pembelajaran matematika utamanya dalam meningkatkan 

pemahaman konsep belajar matematika siswa. Secara khusus penelitian ini 

diharapkan dapat memberi kontribusi pada strategi pembelajaran matematika. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




