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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang sangat 

penting dan mendasar. Hal ini dikemukakan oleh Sudjana (1987: 67) bahwa 

“Pendidikan merupakan bagian dari kelengkapan kebutuhan manusia yang sangat 

penting dalam hidup dan kehidupannya, karena pendidikan pada hakikatnya 

adalah usaha membudayakan manusia atau memanusiakan manusia”. Oleh 

karena itu keberhasilan pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi tujuan 

bersama dalam rangka pembentukan suatu tatanan kehidupan yang dinamis dan 

berbudaya. 

Salah satu budaya yang berusaha dibangun oleh pendidikan khususnya 

pendidikan matematika adalah budaya berpikir. Siswa yang terlatih daya 

berpikirnya membuat dia menjadi insan yang kritis, kreatif dan tangguh 

menghadapi permasalahan. Melatih daya pikir siswa tidak dapat dilakukan dalam 

waktu yang singkat, siswa harus diberikan pengalaman secara berkesinambungan 

untuk melatih daya pikirnya. Sejalan dengan tujuan dari pendidikan bukan saja 

mengejar learning goal yakni siswa dapat mengerjakan tes paper pencil, tapi 

tujuan pendidikan juga mengejar learning experience yakni siswa kaya akan 

pengalaman pembelajaran yang menjadi bekal untuk kehidupannya di masa 

datang (Marsh, 2008). 

 Pembelajaran di sekolah adalah bagian dari kegiatan pendidikan untuk 

membimbing siswa menuju keadaan yang lebih baik. Salah satu yang diajarkan 

di sekolah adalah bidang studi matematika. Pada umumnya siswa berpendapat 

bahwa pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang sukar dan 

menakutkan. 
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Beragam pula persepsi dan pandangan lain yang muncul terhadap 

matematika.  Keragaman tersebut dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing 

orang ketika belajar matematika sebagai ilmu yang kering, abstrak, dan penuh 

teori serta membosankan. Bahkan tidak sedikit orang menganggap matematika 

sebagai hantu di siang bolong sehingga harus dijauhi dan dihindari. 

Matematika merupakan bidang studi yang banyak memberikan 

sumbangan terhadap berbagai sektor dan berbagai kehidupan masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Ruseffendi (2005: 527) yang menyatakan, ‘‘Matematika 

diajarkan di sekolah karena matematika dapat membantu bidang studi lain, 

seperti ilmu pengetahun alam, arsitektur, kedokteran, geografi, ekonomi, bisnis, 

pendidikan manajemen, dan psikologi’’. 

Matematika pada dasarnya ilmu abstrak dan bersistem deduktif 

aksiomatik yang dimulai dengan unsur-unsur yang tidak terdefinisi. Hal ini 

berarti matematika merupakan aktivitas mental, maka kegiatan berpikir 

matematika tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan kognitif (Akib, 2003). 

Sementara menurut Ruseffendi (2005: 260), “Matematika timbul karena pikiran-

pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran”. 

Konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak saling berkorelasi 

sehingga membentuk  konsep baru yang lebih kompleks, dan tersusun secara 

hierarkis. Konsep yang satu menjadi dasar untuk mempelajari konsep 

selanjutnya. Pemahaman suatu konsep akan terlihat dengan ketrampilan yang 

dimiliki, membangun ketrampilan awal akan sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan memahami ketrampilan selanjutnya. Demikian pula yang terjadi 

dengan konsep nilai tempat, ketidakpahaman siswa terhadap konsep nilai tempat 

akan mempersulit siswa mempelajari konsep penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian, desimal dan sebagainya. 

Saat siswa kenal dan memahami bilangan satu angka (1-9), dengan 

fungsinya yang menunjukkan urutan atau menyatakan jumlah benda, siswa mulai 
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dapat dikenalkan dengan operasi  penjumlahan dan pengurangan bilangan satu 

angka. Masalah kemudian terjadi saat siswa menemukan hasil penjumlahan yang 

menghasilkan bilangan dua angka, misalnya: 5 + 6 = 11. Siswa akan mengalami 

kebingungan saat menemui bilangan 11, bilangan 11 terdiri dari dua angka 

kembar, bentuknya sama tapi apakah angka satu yang di depan sama nilainya 

dengan angka satu yang di belakang. Bagaimana sebuah angka yang sama tapi 

mempunyai nilai yang berbeda. Bagaimana siswa dapat memahami angka satu 

yang pertama bernilai sepuluh dan angka satu yang kedua bernilai satu, hal ini 

berkaitan dengan nilai tempat puluhan dan satuan. 

Dalam matematika, nilai tempat bilangan cacah perlu dipahami siswa, 

terutama untuk menuliskan bilangan yang lebih besar dari 9. Nilai tempat juga 

sangat berguna untuk penamaan, pembandingan, pembulatan bilangan, 

memahami algoritma penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan 

persentase. Riedesel, dkk.(1996) menegaskan bahwa kurangnya pemahaman 

prosedur seperti regrouping dalam penjumlahan dan pengurangan disebabkan 

oleh kurangnya pemahaman nilai tempat. Van de Walle (1994) menyimpulkan 

bahwa number sense dan pemahaman komputasi tidak dapat dikembangkan 

tanpa pemahaman yang kuat akan nilai tempat. Troutman & Lichtenberg (1991) 

menyarankan untuk segera mengecek  kesulitan tentang nilai tempat bila siswa 

menunjukkan kelemahan dalam aritmetika. 

Pemahaman materi nilai tempat sangat diperlukan, tetapi kenyataan yang 

ada menunjukkan bahwa pemahaman siswa SD akan materi ini belum seperti 

yang diharapkan. Dalam pengalaman penulis saat mengajarkan nilai tempat 

kepada siswa kelas satu mereka kesulitan memahami nilai tempat saat bertemu 

bilangan dua angka karena sifatnya yang abstrak. Hal ini akan berkelanjutan saat 

menghadapi bilangan tiga angka dan seterusnya.  Pernyataan tersebut didukung 

oleh hasil asesmen keempat NAEP 1988 yang menyatakan bahwa kurang dari 

setengah siswa kelas 3 berhasil dalam tugas mengenai notasi nilai tempat 
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bilangan di atas 10. Pada asesmen itu juga ditemukan bahwa anak-anak Amerika 

Serikat banyak membuat kesalahan dalam algoritma penjumlahan dan 

pengurangan yang diduga berhubungan dengan pemahaman nilai tempat (Payne 

& Huinker, 1993). Hasil penelitian Kamii (Sinclair & Sinclair, 1986) 

menunjukkan bahwa siswa kelas 3 dan 4 tidak memahami bahwa angka 3 dan 

angka 4 pada lambang bilangan 34 mempunyai suatu relasi khusus pada totalitas 

numerik. Juga di Malang Jawa Timur siswa kelas 2 SD Negeri Sumbersari III 

mengalami kesulitan menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai dengan 100 

(Nurhakiki, 1999). Hal yang sama ditemukan dalam penelitian Salimi (2013) 

bahwa salah satu faktor hambatan siswa mengerjakan penjumlahan dua atau tiga 

angka adalah keterbatasan pemahaman siswa mengenal nilai tempat. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah konsep nilai tempat yang sifatnya 

abstrak harus dipelajari oleh siswa kelas satu. Di lain pihak siswa kelas satu 

masih memiliki cara berpikir secara konkrit, sesuai dengan teori piaget bahwa 

usia 7–11 tahun ada dalam tahapan Operasional konkrit (Colin marsh : 2008), 

tentunya saat siswa mempelajari nilai tempat ada saat-saat kritis perpindahan 

cara berpikir siswa  dari konkrit menuju abstrak. 

Ketrampilan melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

satu angka (1–9) menjadi dasar atau syarat siswa mempelajari nilai tempat satuan 

dan puluhan. Di sisi lain kemampuan memahami nilai tempat akan menjadi dasar 

atau kemampuan syarat siswa mempelajari operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan dua angka (10–99), demikian seterusnya.  

Siswa dalam mempelajari sebuah konsep mempunyai alur belajar sendiri 

yang alami,  sama seperti saat ketrampilan motorik kasar mereka mulai 

berkembang. Contoh sederhana misalnya, awal  mereka belajar merangkak,  

kemudian berjalan, lalu berlari, selanjutnya dapat melompat dan akhirnya mereka 

dapat melompat dengan kecepatan dan ketangkasan yang ditargetkan. Begitu 

pula dalam pembelajaran, mereka mengikuti perkembangan alami dalam belajar 
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matematika, mereka belajar ide-ide dan ketrampilan matematika dengan cara 

mereka sendiri. Ketika para guru memahami alur perkembangan ini dan 

membuat kegiatan berurutan berdasarkan alur perkembangan siswa, mereka 

membangun lingkungan belajar matematika yang sangat efektif dan sesuai 

dengan tahapan perkembangan. Alur belajar matematika siswa dari ketrampilan 

awal menuju ketrampilan berikutnya inilah yang disebut Learning Trajectory ( 

lintasan belajar). Menurut Clements & Sarama, (2004 : 83) learning trajectory 

adalah: 

descriptions of children’s thinking and learning in a specific 

mathematical domain, and a related conjectured route through a set of 

instructional tasks designed to engender those mental processes or 

actions hypothesized to move children through a developmental 

progression of levels of thinking, created with the intent of supporting 

children’s achievement of specific goals in that mathematical domain.  

 

Lintasan belajar membantu kita menjawab beberapa pertanyaan, seperti: Tujuan 

apa yang harus kita bangun? Di mana kita mulai? Bagaimana kita tahu ke mana 

harus pergi berikutnya? Bagaimana kita sampai di sana? 

Menurut Clements and Sarama (2009) dalam bukunya Learning and 

Teaching Early Math disebutkan bahwa learning trajectory terdiri dari tiga 

bagian, yaitu: target matematika  yang akan dicapai secara spesifik, sebuah 

hipotesis proses belajar siswa yang berguna untuk merancang tindakan atau 

alternatif strategi untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin dihadapi 

siswa dalam proses, dan satu set kegiatan pembelajaran (learning activities) atau 

tugas yang cocok untuk setiap tingkatan berpikir di jalur perkembangan yang 

membantu siswa mengembangkan tingkat berfikir yang lebih tinggi . 

Saat ini masih jarang atau bisa dikatakan belum ada guru yang membuat 

skenario pembelajaran berdasarkan learning trajectory siswanya. Padahal jika 

hal ini dilakukan, pembelajaran akan lebih variatif karena dapat memfasilitasi 

keberagaman cara berfikir siswa. Pembelajaran yang berdasarkan learning 
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trajectory diharapkan akan disenangi siswa karena membuat siswa mudah 

memahami materi yang diberikan karena diberikan setahap demi setahap sesuai 

dengan alur perkembangan kognitif siswa. 

Melihat pentingnya peran pemahaman konsep nilai tempat pada 

pembelajaran matematika di kelas satu tersebut, penulis tertarik untuk lebih jauh 

menganalisis learning trajectory pembelajaran nilai tempat dalam proses 

penelitian. Penelitian ini berusaha mengungkap arah dan pola lintasan belajar 

konsep nilai tempat pada kelas satu. Dari pola tersebut akan dicari disain 

pembelajaran alternatif yang efektif untuk mengajarkan konsep nilai tempat di 

kelas 1. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Permasalahan pokok yang akan menjadi garapan utama dalam penelitian 

ini adalah berkenaan dengan analisis proses berpikir siswa secara bertahap untuk 

menguasai  konsep nilai tempat pada pelajaran matematika di kelas satu. Seperti 

kita ketahui siswa kelas satu masih memasuki transisi dari tahap praoperasi ke 

tahap operasi konkrit, pada tahap praoperasi siswa mampu menggunakan simbol 

untuk melambangkan objek di dunia ini tapi pemikiran masih bersifat egosentris 

dan terpusat, sedangkan pada tahap operasional konkrit mulai ada perbaikan 

kemampuan berpikir logis. Kemampuan baru yang lain meliputi penggunaan 

pengoperasian yang dapat dibalik, pemikiran tidak terpusat, dan pemecahan 

masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Tapi untuk tahap ini pemikiran 

abstrak belum dimungkinkan. 

Di lain sisi konsep nilai tempat memenuhi ranah abstrak, karena itu 

sangat menarik penelitian yang menganalisa tingkatan berpikir anak sampai dia 

memahami betul konsep nilai tempat. Berdasarkan hal tersebut maka fokus 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana hypothethical learning trajectory nilai tempat pada pembelajaran 

matematika siswa kelas satu sekolah dasar? 

2. Bagaimana empirical learning trajectory nilai tempat pada pembelajaran 

matematika siswa kelas satu sekolah dasar? 

3. Bagaimana rancangan desain pembelajaran nilai tempat pada pembelajaran 

matematika yang sesuai dengan learning trajectory siswa kelas satu sekolah 

dasar? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Membuat bahan ajar yang sesuai dengan alur perkembangan kognitif 

siswa sering lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, sebab itu dalam 

penelitian ini akan dianalisis bagaimana learning trajectory ( lintasan belajar ) 

konsep nilai tempat pada pembelajaran matematika siswa kelas satu sekolah 

dasar, apa saja kesulitan-kesulitan yang muncul dari setiap tahapan tingkatan 

berpikir. Dari analisis lintasan belajar siswa kelas satu SD saat belajar konsep 

nilai tempat itu akan didapat kemampuan apa saja yang menjadi modal awal 

siswa mempelajari konsep nilai tempat, langkah-langkah pemikiran mulai dari 

yang sederhana sampai yang lebih rumit sampai siswa menguasai konsep nilai 

tempat. Hasil analisis penelitian ini akan membuahkan disain bahan ajar 

alternatif konsep nilai tempat yang sesuai dengan lintasan belajar anak agar 

terbangun suasana belajar yang efektif, efisien dan menyenangkan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki nilai manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada pembelajaran matematika 

kelas satu SD tentang disain pembelajaran konsep nilai tempat. Temuan tentang 
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disain pembelajaran konsep nilai tempat dapat merupakan suatu masukan baru 

untuk memperbarui atau sekurang-kurangnya memperkaya konsep nilai tempat 

yang sesuai dengan lintasan berfikir anak. 

 Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna baik bagi guru 

sebagai praktisi pendidikan, para siswa sebagai konsumen pendidikan, maupun 

para peneliti pendidikan. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi 

pertimbangan dalam menyusun Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP) yang 

efektif dan efisien. Efektif dalam pembelajaran artinya cara yang diterapkan 

sesuai dengan tingkatan cara berpikir siswa, jadi disain pembelajaran ini akan 

langsung kena pada sasaran yang diharapkan. Efesien secara waktu pembelajaran 

karena sudah dipersiapkan betul kemungkinan kemungkinan permasalahan yang 

akan muncul dalam pembelajaran beserta solusinya.  

Bagi para siswa, hasil penelitian ini membuat mereka lebih mudah 

memahami konsep nilai tempat sehingga mereka akan senang belajar 

matematika, dan bagi para peneliti pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi 

dasar untuk meneliti konsep nilai tempat untuk kelas-kelas yang lebih tinggi 

dengan digit angka yang lebih banyak. 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Tesis ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa bagian bab. 

Rincian struktur organisasi tesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis. 

Bab II  Kajian Pustaka, terdiri dari pengertian learning trajectory, manfaat 

learning trajectory, teori situasi didaktis, pembelajaran matematika di sekolah 

dasar, sistem numerasi Hindu Arab, konsep nilai tempat, desain riset 

pembelajaran dan penelitian yang relevan. 
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Bab III Metode Penelitian, terdiri dari desain penelitian, partisipan dan tempat 

penelitian, pengumpulan data, analisis data data dan isu etik yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

Bab IV Temuan dan Pembahasan, terdiri dari hypothethical learning trajectory, 

learning trajectory dan desain didaktis alternatif 

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, terdiri dari simpulan yang 

memaparkan intisari hasil penelitian serta implikasi dan rekomendasi terhadap 

pihak-pihak terkait serta bagi penelitian berikutnya. 

 

 


