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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

A. Hakekat Kemampuan Memahami Konsep 

1. Pengertian Memahami Konsep 

Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai kemampuan untuk  

menyerap dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman menurut 

Bloom  ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan 

memahami  pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh 

mana siswa  dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, 

yang dialami,  atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi 

langsung yang ia lakukan.
1
 

Utari, Ahmad Fauzan dan Media Rosha mengemukakan bahwa: 

Pemahaman konsep merupakan aspek yang sangat penting dalam 

pem belajaran. Pemahaman konsep suatu materi pembelajaran 

adalah mengerti benar tentang konsep materi pembelajaran tersebut, 

yaitu siswa dapat menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan 

suatu konsep materi pembelajaran berdasarkan pembentukan 

pengetahuanya sendiri, bukan sekedar menghafal, siswa dapat 

menemukan dan menjelaskan kaitan konsep dengan konsep lainnya. 

Dengan memahami konsep, siswa dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam pembelajaran, siswa dapat menerapkan 

konsep yang telah dipelajarinya untuk menyelesaikan permasalahan 

sederhana sampai dengan yang kompleks.
2
 

                                                           
1
Ahmad  Susanto,  Teori  Belajar  dan  Pembelajaran  di  Sekolah  Dasar,  (Jakarta:  PT  

Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 6. 
2
Vivi Utari, Ahmad Fauzan & Media Rosha, Peningkatan Kemampuan Pemahaman 

Konsep  Melalui Pendekatan PMR dalam Pokok Bahasan Prisma dan Limas. Jurnal: Pendidikan 

Matematika, Vol. 1 No. 1, 2012), h. 34. 
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Pendapat tersebut memberikan penjelasan bahwa seseorang 

dikatakan memahami konsep apabila orang tersebut telah mampu mengerti 

hal-hal yang berhubungan dengan materi pembelajaran. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Anderson, L.W & Krathwohl, 

D.R. menyatakan bahwa:  

Siswa dapat dikatakan memahami bila siswa dapat mengkonstruksi 

makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan 

maupun tulisan, maupun grafis, yang disampaikan melalui 

pembelajaran, buku atau layar komputer. Siswa memahami ketika 

siswa menghubungkan pengetahuan “baru” dan pengetahuan “lama” 

siswa. Dasar untuk memahami adalah pengetahuan konseptual.
3
 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat dimaknai bahwa 

kemampuan memahami konsep adalah kemampuan untuk memahami atau 

mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang 

dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan untuk 

menguhubungkan dengan hal-hal yang lain. Dalam hal ini, karena 

kemampuan siswa pada usia SD masih terbatas maka tidak harus dituntut 

untuk dapat mensintesis apa yang dia pelajari. 

 

2. Kriteria-Kriteria dalam Memahami Konsep 

Menurut Carin dan Sund pemahaman adalah suatu proses yang 

terdiri  dari tujuh tahap kemampuan dan dikategorikan kepada beberapa 

aspek, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:  

                                                           
3
Anderson, L.W & Krathwohl, D.R., Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, 

Pengajaran dan Asesmen (Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), h. 44-45. 
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a. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan  

menginterprestasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang 

telah  memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman 

akan mampu  menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang 

telah ia terima. 

b. Pemahaman bukan sekedar mengetahui, yang biasanya hanya 

sebatas mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa 

yang pernah dipelajari. Bagi orang yang benar-benar telah 

paham ia akan mampu  memberikan gambaran, contoh, dan 

penjelasan yang lebih luas dan memadai.  

c. Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui, karena pemahaman 

melibatkan proses mental yang dinamis.  

d. Pemahaman merupakan suatu proses bertahap yang masing-

masing tahap mempunyai kemampuan tersendiri seperti, 

menterjemahkan,  menginterprestasikan, ekstrapolasi, aplikasi, 

ananlisis, sistesis dan evaluasi.
 4

 

 

3. Indikator Pemahaman Konsep 

Pemahaman merupakan kemampuan siswa untuk  dapat mengerti 

apa yang telah diajarkan oleh guru.
5
 Dengan kata lain, pemahaman 

merupakan hasil dari proses pembelajaran.  

Ahmad susanto mengemukakan bahwa: 

Pembelajaran yang  mengarahkan pada upaya pemberian 

pemahaman pada siswa adalah  pembelajaran yang mengarahkan 

agar siswa memahami apa yang mereka  pelajari, tahu kapan, di 

mana, dan bagaimana menggunakannya.
6
  

 

Indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman 

mengandung  makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan 

pengetahuan,  siswa belum tentu memahami sesuatu  yang dimaksud secara 

mendalam,  hanya  sekedar  mengetahui  tanpa  bisa  menangkap  makna  

dan  arti  dari sesuatu  yang dipelajari.  Sedangkan  dengan  pemahaman, 

                                                           
4
Ahmad  Susanto,  Teori  Belajar..., h. 8. 

5
Ahmad Susanto, Teori  Belajar..., h. 7. 

6
 Ahmad Susanto, Teori  Belajar..., h. 9. 
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seseorang tidak  hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga 

mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang 

dipelajari juga  mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.   

Kenneth dalam Heruman menyatakan bahwa:  

Siswa dinyatakan telah memahami konsep, apabila siswa mampu 

menyebutkan, membedakan, memberi contoh, serta dapat 

menggunakan konsep dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Cara 

untuk memahami suatu konsep adalah dengan menyajikan konsep 

yang paling umum sebagai jembatan antarinformasi baru dengan 

informasi yang telah dimiliki siswa.
7
 

 

Jihad dan Haris mengemukakan indikator dalam pembelajaran 

Matematika sebagai berikut:   

1. Menyatakan ulang sebuah konsep 

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

(sesuai dengan konsepnya)  

3. Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep.
8
 

   

  Adapun indikator pemahaman konsep pecahan dalam penelitian 

ini yakni; (1) mengenal pecahan sebagi bagian dari sesuatu yang utuh, (2) 

membaca dan menulis lambang pecahan, (3) menyajikan nilai pecahan 

dengan menggunakan berbagai bentuk gambar dan sebaliknya. (4) 

membilang dan menuliskan pecahan dalam kata-kata dan dalam lambang. 

 

 

 

                                                           
7
Heruman, T. dkk., Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012) h. 21. 
8
Jihad dan Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi. Pressindo, 2013), h. 149.   
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4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman sekaligus 

keberhasilan belajar siswa sebagai berikut: 

a. Faktor Internal  

Merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik, 

yang  mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini 

meliputi:   kecerdasan,  minat,  perhatian,  motivasi  belajar,  

ketekunan,  sikap,  kebiasaan belajar, serta kondisi fisik 

(kesehatan).  

b. Faktor Eksternal  

Merupakan faktor yang berasal dari luar peserta didik yang  

mempengaruhi keberhasilan belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Keadaan keluarga sangat mempengaruhi 

keberhasilan belajar peserta didik. Keluarga yang broken home 

akan mempengaruhi perilaku  dalam kehiduapan sehari-hari 

peserta didik hingga mempengaruhi kemampuan belajarnya.
 9 

 

B. Konsep Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin “medius” yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan.
10

 Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.
11

 Sedangkan 

pengertian lain media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan 

sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran.
12

 

Gerlach & Ely menyatakan bahwa:  

Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membuat siswa mampu memperoleh 

                                                           
9
Ahmad Susanto, Teori Belajar...,h. 12-13. 

10
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 3. 

11
Azhar Arsyad, Media…, h. 3. 

12
Azhar Arsyad. Media..., h. 3. 



16 
 

 
 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal.
13

 

Pendapat tersebut memberikan penjelasan bahwa media adalah alat 

yang berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian informasi atau pesan 

dari pemberi informasi (informan) kepada penerima informasi (receiver) 

sehingga dapat memperoleh pengetahuan. Hal senada juga dikemukakan 

oleh Heinich dan kawan-kawan sebagai berikut: 

Istilah medium atau media diartikan sebagai perantara yang 

mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi televisi, film, 

foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-

bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila 

media tersebut membawa pesan-pesan atau informasi yang 

mengandung pengajaran maka media tersebut disebut media.
14

 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa media 

sebagai perangkat-perangkat yang digunakan seseorang untuk menyalurkan 

pesan atau informasi yang dapat mempermudah dalam mencapai suatu 

tujuan. 

Selanjutnya, pembelajaran merupakan terjemahan dari bahasa 

Inggris “instruction”, terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu: belajar 

(learning) dan mengajar (teaching), kemudian disatukan dalam satu 

aktivitas, yaitu kegiatan belajar-mengajar yang selanjutnya populer dengan 

                                                           
 

 
14

Azhar Arsyad. Media..., h. 4. 
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istilah pembelajaran (Instruction).
15

 Pembelajaran adalah proses, cara, 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan belajar 

merupakan usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, perubahan 

tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.
16

 Jadi, 

pembelajaran intinya adalah perubahan, dan perubahan tersebut diperoleh 

melalui aktivitas merespon terhadap lingkungan pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalaman 

dalam interaksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan tertentu.   

Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. 

 

2. Fungsi Media Pembelajaran 

 
Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalaman 

dalam interaksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam mewujudkan hal tersebut ditunjang oleh keberadaan media sebagai 

perantara dalam menyampaikan informasi-informasi.  

Ada beberapa fungsi media pembelajaran, yaitu : 

                                                           
15

Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), h. 180. 
16

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi 

ke-3; Jakarta: Pusat Bahasa, 2009), h. 24. 



18 
 

 
 

  

a. Media pembelajaran digunakan untuk mengatasi keterbatasan  

pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik.  

b. Media pembelajaran yang dapat melampaui batasan ruang 

kelas.  

c. Media pembelajaran yang terbentuk dari adanya interaksi 

langsung antara peserta didik dengan lingkungannya.  

d. Media menghasilkan keseragaman pengamatan.  

e. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, 

dan realistis.  

f. Media pembelajaran yang dapat membangkitkan keinginan dan 

minat baru.  

g. Media sebagai motivasi dan memberikan rangsangan anak 

untuk belajar.  

h. Media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh 

dari yang konkrit sampai dengan yang abstrak.
17

 

 

 

3. Macam-Macam Media Pembelajaran 

 

Menurut Djamarah klasifikasi media pembelajaran antara lain 

sebagai berikut:
18

 

a. Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam:  

1) Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja,  

2) Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan penglihaatannya 

saja, 

3) Media audio visual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar.  

b. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi ke dalam: 

                                                           
17

Nur Hamim, Bahan Ajar PLPG/Pengawas dalam Jabatan 2011, (Surabaya: LPTK 

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2011), h. 84-85. 
18

Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi...,h. 213. 
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1) Media yang mempunyai daya liput yang luas dan serentak. 

Penggunaan media tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta 

menjangkau jumlah siswa dalam waktu yang sama.  

2) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan 

tempat yaitu media yang dalam penggunaannya membutuhkan ruang 

dan tempat yang khusus  

3) Media untuk pengajaran individual seperti modul berprogram dan 

pengajaran melalui komputer. 

c. Dilihat dari bahan dan pembuatannya, media dibagi ke dalam: 

1) Media yang sederhana yaitu media yang bahan dasarnya mudah 

diperoleh dan harganya murah, cara pembuatannya mudah, dan 

penggunaanya tidak sulit. 

2) Media yang kompleks yaitu media yang bahan dan alat pembuatannya 

sulit diperoleh sertta harganya mahal.  

 

4. Manfaat Media Pembelajaran 

 

Kemp and Dayton dalam Daryanto menyebutkan bahwa media 

pembelajaran mempunyai beberapa manfaat,  antara lain: 

a. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar, 

b. Pembelajaran dapat lebih menarik, 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif  dengan menerapkan 

teori belajar, 

d. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, 

e. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatka, 

f. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan 

dimanapun diperlukan, 

g. Sikap positif terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan, 
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h. Peran guru mengalami perubahan ke-arah yang positif.
19

 

 

 

Manfaat media pembelajaran secara umum adalah: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis.  

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra.  

3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara 

murid dengan sumber belajar.  

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya.  

5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman 

dan menimbulkan persepsi yang sama.  

6) Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, 

guru (komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, 

siswa (komunikan), dan tujuan pembelajaran.
20

 

 

C. Konsep Media Buah sebagai Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Buah 

Media buah merupakan salah satu jenis media visual yang dapat 

dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang di dalamnya berisikan 

pesan, informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan.
21

 Dalam hal ini 

adalah pada mata pelajaran Matematika secara menarik dan kreatif yang 

diterapkan dengan menggunakan indera pengelihatan.  

Media buah dengan 2 jenis yang berbeda dapat lebih efektif dalam 

pembelajaran operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan. Menggunakan 

media benda konkret buah dengan 2 jenis buah, siswa dapat membedakan 

antara penyebut dan pembilang pada pecahan.
22

 Dengan demikian, siswa 

                                                           
19

 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 5. 
20

Daryanto, Media...,h. 6. 
21

Ali Hafidh, Belajar Matematika..., h. 20. 
22

 Ali Hafidh, Belajar Matematika...., h. 21. 
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lebih mudah mengerjakan operasi hitung penjumlahan antara pecahan 

dengan pecahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Media Buah dalam Pembelajaran 

 

2. Langkah-Langkah Menggunakan Media Buah pada Materi 

Bilangan Pecahan 

 

Adapun langkah-langkah dalam penggunaan media buah dalam 

pembelajaran, antara lain: 

a. Guru menyiapkan perlengkapan pembelajaran dengan 

menggunakan media buah. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru kelas menjelaskan materi tentang pecahan, mana yang 

disebut pembilang dan  mana yang bisa disebut penyebut. 

d. Guru menuliskan dipapan tulis pecahan 1/2, 2/4, 4/8 yang 

memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut namun 

sebenarnya pecahan tersebut senilai.  

e. Guru mempraktekannya dengan memotong dua buah timun 

yang sama panjang, kemudian membagi satu timun dengan 4 

irisan dan satu timun lagi dengan 8 irisan. 

f. Guru menunjukan kepada siswa tentang pecahan yang senilai. 

g. Selanjutnya Siswa kemudian mempraktekkan sendiri dengan 

memotong buah buahan yang meraka bawa sesuai dengan 

arahan guru. Tujuan dari hal ini yaitu, bagaimana siswa tahu 
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bahwa potongan buah mereka itu ½, ¼,  dan sekaligus belajar 

tentang bilangan pecahan.
 23

 

 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Media Buah 

Adapun kelebihan dan kekurangan menggunakan media buah 

sebagai berikut:
24

 

a. Kelebihan penggunaan media buah, yakni: 

1) Dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran 

dan juga membuat siswa dapat berfikir lebih kritis. 

2) Dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta 

didik. 

3) Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. 

4) Meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan 

dengan mengunakan media media buah. 

5) Mudah untuk diaplikasikan. 

b. Kekurangan penggunaan media buah, yakni: 

1) Tidak dapat bertahan lama karena media buah terbatasi oleh waktu 

yang memungkinkan buah tersebut membusuk atau rusak. 

2) Kurang praktis dalam penggunaanya. 

                                                           
23

Ali Hafidh, Belajar Matematika..., h. 25-26. 
24

Ali Hafidh, Belajar Matematika..., h. 32. 
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3) Media ini tidak dapat di terapkan untuk peserta didik yang 

berkebutuhan khusus, salah satunya adalah tunanetra. Media ini tidak 

dilengkapi dengan suara jadi kurang menarik. 

4) Menggunakan biaya yang cukup mahal.
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D. Materi Bilangan Pecahan di Kelas III Sekolah Dasar 

1.  Pengertian Bilangan Pecahan 

Bilangan pecahan merupakan salah satu dari materi pelajaran 

matematika yang diajarkan di sekolah dasar. Heruman menyebutkan bahwa 

bilangan pecahan dapat diartikan sebagai bagian sesuatu yang utuh.
25

 Dari 

pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa pecahan adalah bagian dari sesuatu 

yang utuh, dimana pembilang dan penyebut dari keduanya dapat 

dibandingkan. 

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada kompetensi 

dasar membandingkan pecahan sederhana. Suatu pecahan dikatakan 

sederhana apabila pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Pecahan yang 

pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai fakor persekutuan lagi, 

kecuali 1 disebut sebagai pecahan paling sederhana. Pecahan sederhana 

diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB kedua 

pembilang tersebut. 

 

2. Jenis-Jenis Bilangan Pecahan 

Adapun jenis-jenis bilangan pecahan adalah sebagai berikut:
26

 

a. Pecahan biasa 

Pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan 

penyebutnya merupakan bilangan bulat. 

                                                           
25

Heruman, Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2016), h. 43. 
26

Marsigit, Modul 1: Memahami Bilangan Pecahan dan Jenis-Jenisnya, (Yogyakarta: 

PMRI, 2010), h. 4-.5 
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Contoh: 1/4 , 2/5 , 9/10 

b. Pecahan murni 

Pecahan murni adalah pecahan yang pembilang dan 

penyebutnya merupakan bilangan bulat dan berlaku pembilang 

kurang atau lebih kecil dari penyebut. Pecahan murnai dapat 

dikatakan sebagai pecahan biasa tetapi pecahan biasa belum 

tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. 

Contoh: 1/6 , 3/5, 7/15 

c. Pecahan campuran 

Pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian 

pecahan murni. 

Contoh: 3 ½, 4 ½, 5 ¾, 

d. Pecahan desimal 

Pecahan desimal merupakan pecahan dengan penyebut 10, 100, 

1000, dan seterusnya, dan ditulis dengan tanda koma. 

Contoh: 0,4; 4,6; 9,2 

e. Persen atau perseratus 

Persen atau perseratus adalah pecahan dengan penyebut 100 dan 

dilambangkan dengan %. 

Contoh:    4% artinya 4/100 

35% artinya 35/100 
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f. Permil atau perseribu 

Permil atau perseribu yaitu pecahan dengan penyebut 1.000 dan 

dilambangkan dengan %0. 

Contoh: 8%0 artinya 8/1000 

              125%0 artinya 125/1000 

 

3. Membandingkan Dua Pecahan Sederhana  

Membandingkan dua pecahan dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu dengan gambar dan dengan garis bilangan. Sulardi menguraikan 

materi membandingkan pecahan sederhana akan dijelaskan sebagai 

berikut:
27

 

a. Membandingkan pecahan dengan gambar. 

Membelajarkan materi matematika akan lebih mudah diawali 

dengan benda yang konkret dahulu, lalu dilanjutkan dengan cara semi 

konkret melalui gambar, dan abstrak. Berikut dijelaskan cara 

membelajarkan matematika materi membandingkan pecahan 

sederhana dengan cara semi konkret. 

Dua bilangan dapat dibandingkan dengan menggunakan 

tanda sebagai berikut: (1) Tanda >, misalnya a > b, artinya bilangan a 

lebih besar dari bilangan b, (2) Tanda <, misalnya a < b, artinya 

bilangan a lebih kecil dari bilangan b, (3) Tanda =, misalnya a = b, 

artinya kedua bilangan (a dan b), nilainya sama besar. 
                                                           

27
Sulardi, Pandai Berhitung Matematika, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 150-154. 
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Contoh 1: 

 

Daerah yang diarsir adalah 1 dari 2 bagian, maka daerah yang 

diarsir menunjukkan pecahan 
1

2
 Lambang pecahan 

1

2
 dibaca satu per dua 

atau seperdua. 

 

 

Daerah yang diarsir adalah 1 dari 4 bagian, maka daerah yang 

diarsir menunjukkan pecahan 
1

4
. Lambang pecahan 

1

4
 dibaca satu per 

empat atau seperempat. Hal tersebut membuktikan bahwa 
1

2
 lebih 

besar dari 
1

4
 . Perbandingan pecahan tersebut dapat ditulis 

1

2
 > 

1

4
. 

Contoh 2: 

 

 

Dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa 
1

4
 bagian yang 

diarsir lebih kecil dari 
3

4
  bagian yang diarsir. Pecahan ini dapat ditulis 

sebagai berikut 
1

4
 < 

3

4
 . 
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Gambar di atas menunjukkan 2 bagian yang sama besar yaitu 

1

2
 bagian. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

1

2
 sama dengan 

1

2
 . 

Perbandingan pecahan tersebut dapat ditulis 
1

2
=

1

2
 

b. Membandingkan pecahan dengan garis bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari beberapa contoh garis bilangan di atas dapat kita lihat pecahan 

yang letaknya segaris ke bawah menyatakan nilai bilangan-bilangan tersebut 

sama besar. Bilangan yang letaknya di sebelah kanannya menyatakan lebih 

besar. Bilangan pecahan yang letaknya di sebelah kirinya menyatakan lebih 

kecil. 

Misalnya: 

          
1

2
 terletak segaris dengan 

2

4
, 

3

6
, 

4

8
,

5

10
 maka 

2

4
=

3

6
=

4

8
=

5

10
 

2

3
 terletak di sebelah kanan 

1

2
, maka 

2

3
>

1

2
 

2

4
 terletak di sebelah kiri 

3

5
, maka 

2

4
< 

3

5
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Berdasarkan penjelasan di atas, membandingkan dua pecahan 

dengan menggunakan garis bilangan adalah sebagai berikut. 

a) Jika pecahan A terletak di sebelah kiri pecahan B, maka pecahan 

A lebih kecil dari pecahan B, ditulis A< B, 

b) Jika pecahan A terletak di sebelah kanan pecahan B, maka 

pecahan A lebih besar dari pecahan B, ditulis A> B, 

c) Jika pecahan A sejajar dengan pecahan B, maka pecahan A 

sama dengan pecahan B, ditulis A= B 

Materi pecahan sederhana pada pembelajaran matematika di kelas 

III terdapat pada semester dua. Materi pecahan sederhana tersebut dibagi 

terdiri dari 3 kompetensi dasar yaitu mengenal pecahan, membandingkan 

pecahan sederhana dan memecahkan masalah yang melibatkan pecahan 

sederhana. Dalam penelitian yang akan dilakukan kali ini terfokuskan pada 

materi pecahan sederhana dengan kompetensi dasar membandingkan 

pecahan sederhana. 

 

E. Kajian Relevan 

1. Fiqih Amelya dengan judul penelitian, “Penggunaan Media Benda 

Konkret Buah Apel untuk Meningkatkan Kemampuan Memahami 

Bilangan Pecahan Siswa pada Materi Pecahan dI SDN Jeruk 1 

Surabaya”. Hasil penelitian yang dilaksanakan 2 siklus, menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan pemahaman konsep bilangan pecahan 
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siswa sebesar 35,29% dimana pada siklus I hasil yang diperoleh 

sebesar 60,29% dan siklus II sebesar 95,58%. Aktivitas siswa juga 

mengalami peningkatan sebesar 13,31%, dimana siklus I hasil yang 

diperoleh sebesar 82,27% dan siklus II sebesar 95,58%. Serta aktivitas 

guru mengalami peningkatan sebesar 32,44%, dimana siklus I hasil 

yang diperoleh 62,16% dan siklus II sebesar 94,60%.
28

 Adapunn 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada 

perbedaan latar belakang penelitian dan materi pembahasan. 

2. Alfiatul Izzati Irawan dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Mengenal Bilangan Pecahan melalui Penggunaan Media Buah Puzzle 

Angka pada Kelompok A di Raudlatul Athfal Babussalam, Krian, 

Sidoarjo. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut: 1) Pembelajaran 

dengan menggunakan media buah Puzzle angka dapat berjalan dengan 

baik dalam setiap siklus. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi 

aktivitas guru dan siswa. Hasil aktivitas guru pada siklus I mencapai 

78,6%, (cukup) siklus II 83,4% (cukup), dan siklus III 92,8% (baik). 

Sedangkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I mencapai 

76,2% (cukup), siklus II 83,4% (cukup), dan siklus III 94,04% (sangat 

baik), 2) Rata-rata kemampuan memahami bilangan pecahan pada 

                                                           
28

Fiqih Amelya, Penggunaan Media Benda Konkret Buah Apel untuk Meningkatkan 

Kemampuan Memahami Bilangan Pecahan Siswa pada Materi Pecahan di SDN 1 Surabaya, 

(PGSD FIP Universitas Negeri Surabaya, 2014), Volume 1, Nomor 1, h. 1. 
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siklus I ke siklus II meningkat yaitu dari 78,8 menjadi 91,6.
29

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada 

perbedaan latar belakang penelitian, rumusan masalah dan landasan 

teori. 

3. Nurkomalawati dengan judul, “Penerapan Model Konkret Buah-

Buahan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Pecahan 

(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas III SDN 1 Cibuntu Kecamatan 

Ciganda Mekar Kabupaten Kuningan)”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensi dasar dan hasil belajar dapat mengorganisir pembelajaran 

aktif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa. Alokasi waktu untuk 

pembelajaran realistis dan proporsioanal, serta merancang tepat 

penataan kelas dan pengorganisasian siswa dapat meningkatkan 

pemahaman konsep pecahan bagi siswa kelas III SDN 1 Cibuntu. 

Dengan hasil sebagai berikut siklus I 75%, meningkat di siklus II 

menjadi 91,25% dan meningkat lagi di siklus ke III menjadi 95%.
30

. 

Adapun perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian di atas 

                                                           
29

Alfiatul Izzati Irawan, Peningkatan Kemampuan Mengenal Bilangan Pecahan melalui 

Penggunaan Media Buah Puzzle Angka pada Kelompok A di Raudlatul Athfal Babussalam, Krian, 

Sidoarjo, (Jurnal: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018),Volume 1, Nomor 1, h. 1 
30

Nurkomalawati, Penerapan Model Konkret Buah-Buahan untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep Pecahan (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas III SDN 1 Cibuntu Kecamatan 

CigandamekarKabupaten Kuningan), (Jurnal: Universitas Pendidikan Indonesia, 2011), Volume 2, 

Nomor 1, h. 1. 
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adalah terletak pada  objek yang diteliti, latar belakang penelitian dan 

landasan teori. 

Kesamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu di atas  

adalah kesamaan dalam menggunakan salah satu media buah sebagai media 

pembelajaran dalam penelitian, kesamaan dalam menggunakan metode penelitian 

yakni penelitian tindakan kelas (PTK), kesamaan menggunakan teknik 

penggumpulan data data teknik analisis data. Sedangkan perbedaan yakni dari 

perbedaan karakteristik siswa yang diteliti, tempat dan waktu penelitian serta 

media buah yang digunakan. 

 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

Guru merupakan faktor utama yang menentukan mutu dan kualitas 

pendidikan yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas 

sumber daya manusia. Guru yang baik adalah guru memiliki keahlian dibidang 

akademik, kematangan emosional, moral serta spiritual. Guru adalah orang yang 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas serta 

memiliki tanggungjawab yang sangat penting, sehingga guru dituntut untuk 

mengajar dengan baik agar siswa dapat menerima pelajaran lebih  optimal. 

Permasalahan yang ditemukan di SDN 6  Wakorumba Selatan adalah: (1) Guru 

Matematika masih sulit menentukan metode dan media yang digunakan dalam 

mengajarkan materi bilangan pecahan, (2) Adanya asumsi siswa yang 

menganggap Matematika sebagai pelajaran yang sulit, (3) Minimnya komunikasi 
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antar guru dan siswa dalam proses pembelajaran Matematika sehingga membuat 

siswa menjadi pasif, (4) Penggunaan media pembelajaran oleh guru belum 

bervariatif dan masih siswa sulit dalam memahami konsep bilangan pecahan 

sehingga hasil belajar siswa juga menjadi rendah. 

Upaya yang dapat dilakuan untuk mengatasi permasalahan tersebut 

adalah dengan menggunakan media yang dapat membantu guru dalam 

mengajarkan materi pembelajaran dengan menarik. Salah satu media yang dapat 

menarik perhatian siswa adalah dengan penggunaan media buah sebagai salah 

satu jenis media visual yang dapat membantu guru untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam hal ini adalah memahami konsep bilangan pecahan 

sehingga hasil belajar  siswa dapat tercapai secara optimal baik secara kognitif, 

afektif maupun psikomotor. Siswa juga akan lebih aktif, antusias dan termotivasi 

karena mereka dapat mendemonstrasikan secara langsung konsep bilangan 

pecahan melalui media buah sehingga pada akhirnya indikator dan tujuan-tujuan 

dalam  pembelajaran Matematika dapat tercapai dengan baik. 

Apabila media buah digunakan dengan baik dan maksimal, maka akan 

tercapai kondisi pembelajaran yang ideal sebagaimana yang diharapkan, yaitu:  

guru dapat melaksanakan pembelajaran yang menarik, siswa pun akan lebih aktif 

dalam berpatisipast dan akan tercipta kondisi pembelajaran menyenangkan bagi 

siswa sehingga siswa dapat memahami konsep bilangan pecahan dan pada 

akhirnya hasil belajar siswa pun juga dapat meningkat.  
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Adapun bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Modifikasi Peneliti 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

             

Kondisi 

Akhir 

Kondisi 

Awal 

Penggunaan Media Buah Dapat Meningkatkan Kemampuan Memahami Konsep 

Bilangan Pecahan pada Siswa SDN 6  Wakorumba Selatan 

 

Siklus 3: 

Menggunakan Media Buah 

 
 

Menggunakan Media Buah 

 
Tindakan 

 

- Penggunaan media oleh guru 

belum bervariatif. 

- Guru masih sulit menentukan 

metode dan media yang digunakan 

dalam mengajarkan materi 

bilangan pecahan. 

- Adanya asumsi siswa yang 

menganggap Matematika sebagai 

mata pelajaran yang sulit. 
 

Siswa sulit memahami 

konsep bilangan pecahan 

 

Hasil belajar Matematika 

siswa rendah 

 

Siklus 2: 

Menggunakan Media Buah 

 
 

Siklus 1: 

Menggunakan Media Buah 
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G. Hipotesis Tindakan 

Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan media 

buah dapat meningkatkan kemampuan memahami konsep bilangan pecahan pada 

siswa di SDN 6  Wakorumba Selatan. 
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