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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Matematika adalah pelajaran yang sering ditemukan dalam seluruh jenjang 

pendidikan terutama di sekolah dasar. Umumnya di sekolah dasar pelajaran 

matematika sangat jarang disukai oleh peserta didik, dikarenakan lebih banyak 

fokus dengan bagaimana berhitung dan menghafal rumus-rumus yang 

memerlukan konsentrasi penuh. Dalam hal ini matematika sering dianggap 

pelajaran yang membosankan dan membuat jenuh, sehingga siswa merasakan 

ingin cepat-cepat untuk meninggalkan kelas pada jam pelajaran matematika. 

Tepatnya di SDN Tulusrejo 2 dapat diketehui kebanyakan siswa tidak begitu suka 

dengan pelajaran matematika, mungkin hal ini dikarenakan pengaruh dari dalam 

(Internal) atau dari luar (Eksternal). Dikarenakan cara mengajar guru yang kurang 

memberikan semangat belajar kepada siswa sehingga siswa tidak bersemangat 

dalam belajar.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Maret 2012 bertepatan 

pelaksanaan (Praktek Pengenalan Lapangan) PPL di SDN Tulusrejo 2 malang, 

pada kelas IV semester 2 tahun ajaran 2011/2012 pada mata pelajaran Matematika 

dengan materi sifat-sifat bangun ruang sederhana. Jumlah siswa yang dikatakan 

tuntas tahun ajaran 2010/2011 hanya sebesar 26 % dan berbeda sangat jauh 

dengan jumlah siswa yang belum tuntas sebesar 54%, sedangkan pada tahun 

2009/2010 jumlah siswa yang tuntas sebesar 44% dan yang belum tuntas sebesar 

56% berdasarkan ketentuan sekolah kondisi idealnya 70% dari jumlah siswa yang 

memiliki ketuntasan belajar dengan KKM adalah 65.  Berdasarkan hal ini untuk 
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dapat meningkatkan KKM terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan ketika 

seorang guru ingin mengoptimalisasikan hasil belajar siswa secara akademi, 

diantaranya sebagai berikut; (1) Pemilihan model pembelajaran yang bervariasi 

sesuai dengan karakteristik materi pelajaran sehinggga hasil belajar siswa 

maksimal, (2) Penggunaan media yang tepat agar siswa dapat menyerap ilmu 

dengan baik (3) Guru menyadarkan siswa bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan 

bukan keterpaksaan. 

Hal ini ditambah lagi dengan penguasan materi yang dikuasai guru sangat 

kurang dalam memberikan materi bangun ruang, guru hanya terbiasa menjelaskan 

dengan gambar yang ada dibuku paket tidak dengan bentuk nyata dari bangun 

ruang tersebut ditambah lagi dalam penyampaian terpusat hanya pada guru, 

sehingga siswa tidak dapat menguasai materi yang didapat dan siswa juga tidak 

menemukan atau mengembangkan ide yang dimilikinya. 

Dapat  diketahui bahwa peran guru dalam proses belajar mengajar ialah 

sebagai membelajarkan siswa. Guru professional berusaha mendorong siswa agar 

belajar secara berhasil (Dimyati dan Mudjiono 2006:236). Lemahnya semangat 

belajar siswa terhadap matematika berakibat pula melemahnya kegiatan belajar 

siswa. Maka dari itu mutu hasil belajar matematika siswa menjadi rendah. 

Berdasarkan hal tersebut peran guru sangat penting dalam pengembangan 

motivasi belajar matematika siswa secara terus menerus, sehingga siswa memiliki 

motivasi yang sangat kuat dalam mengembangkan dan mempelajari matematika.  

Pembelajaran sifat-sifat bangun ruang di sekolah dasar guru terbiasa tidak  

memberikan pemahaman materi kepada peserta didik dengan benar berdasarkan 

konsep dengan benar pula. Guru dalam mengajar hanya menyampaikan pelajaran 
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dengan memberikan materi berdasarkan apa yang ada dibuku, tanpa adanya 

penjelasan lebih lanjut mengenai sifat-sifat bangun ruang. Guru juga terbiasa 

membatasi kreatifitas dari pesarta didik untuk dapat menyampaikan pendapatnya. 

Dalam proses belajar mengajar guru hanya menyampaikan materi dan kemudian 

memberikan penugasan yang harus diselasaikan atau memberikan tugas tambahan 

untuk di rumah. Guru tidak memberikan pemahaman konsep sifat-sifat bangun 

ruang yang benar dengan media konkrit. Guru terbiasa dalam mengajar 

menggunakan metode pangajaran yang monoton seperti ceramah, diskusi dan 

penugasan.  

Selama ini peserta didik hanya diminta untuk meniru apa yang telah diajarkan 

oleh guru secara utuh. Seperti itulah kebiasaan yang terjadi dalam pembelajaran 

matematika disekolah. Sehingga hasilnya siswa tidak faham akan konsep dasar 

sifat-sifat bangun ruang yang sebenarnya. Peserta didik selama ini hanya barsifat 

konsumtif yaitu hanya “menghafal” apa yang telah diajarkan oleh guru tanpa 

adanya kemauan untuk memahaminya sedangkan diketahui daya konsentrasi 

siswa dalam usia anak-anak masih sangat kurang dikarenakan mereka masih 

kebanyakan dalam bermain dan yang terpenting lagi dalam hal ini siswa hanya 

mendapat informasi dari guru dan buku tidak melalui bagaimana siswa yang 

menemukan itu sendiri, karena dengan menghafal siswa akan merasa 

ketergantungan dengan buku atau catatan mereka berbeda jika mereka 

menemukan sendiri jawaban dari masalah tersebut, mereka akan selalu mengerti 

dan terbiasa untuk terus menemukan jawaban dari masalah yang ada.  

Masykur dan Fathani (2009:34-35) berkesimpulan bahwa “berdasarkan hasil 

penelitian di Indonesia, ditemukan bahwa tingkat penguasan peserta didik dalam 
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matematika pada semua jenjang pendidikan masih sekitar 34%”.  Hal ini diiyakan 

dengan anggapan masyarakat terutama dikalangan pelajar bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sangat menjadi momok bagi mereka dikarenakan 

matematika merupakan mata pelajaran yang sangat sulit membingungkan penuh 

dengan rumus-rumus yang menyulitkan sehingga dianggap mata pelajaran yang 

sangat menakutkan. 

Menurut Pranoto (dalam Masykur dan Fathani, 2009:35) merupakan salah 

satu pemerhati  pendidikan matematika dan dosen matematika ITB, menyebutkan. 

Selain kurang bervariasinya pola pengajaran yang ada, kekuatan 

anak didik pada matematika juga disebabkan oleh pola pengajaran 

guru yang otoriter, yang menganggap siswa yang banyak bertanya 

sebagai hal yang kurang ajar dan tidak patuh pada pola pengajaran 

guru. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan berlebihan pada 

hapalan, kecepatan berhitung dan prestasi individu, serta banyak 

guru pengajar  mata pelajaran ini yang tidak mengetahui proses 

terpenting dalam bermatematika adalah nalar, bukan kemampuan 

berhitung, dan mereka menganggap siswa yang tidak bisa 

berhitung tidak pintar matematika. 

 

B. Identifikasi/Fokus Masalah 

Rendahnya tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami materi sifat-

sifat bangun ruang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti halnya 

dikarenakan seorang guru dalam mengajar hanya menggunakan metode ceramah, 

penugasan dan latihan saja. Dalam hal ini guru belum atau tidak menggunakan 

pendekatan atau metode yang dapat membantu dalam mengajarnya. Guru terbiasa 

hanya menggunakan buku paket, yang mana dalam buku paket hanya dapat 

menampilkan materi secara singkat, disini guru belum dapat mengembangkan 

materi yang ada dalam buku. Begitu pula dengan penggunaan media untuk 
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menunjang pembelajaran sangat kurang. Maka dari itu siswa merasa jenuh dan 

bosan dengan pelajaran metematika. 

Penelitian ini akan difokuskan berupaya untuk mengatasi persoalan internal 

yang terjadi dalam kegitan belajar mengajar di SDN Tulusrejo 2 Malang yang 

disebabkan rendahnya tingkat pemahaman siswa kelas 4 mengenai sifat-sifat 

bangun ruang. Kurangnya bentuk pengajaran yang diberikan guru, seperti halnya 

kurang dalam penggunaan pendekatan pembelajaran yang dapat menarik minat 

siswa dalam belajar. Apabila dalam masalah ini tidak dapat ditemukan solusi atau 

cara mengatasinya, siswa hanya mendapat pengetahuan materi ini dibuku paket, 

kemudian dibebankan untuk harus dapat menghafal sifat-sifat dari bangun ruang. 

Melalui cara ini siswa dapat dibuktikan pasti akan merasa lupa atau tidak mengerti 

lagi mengenai sifat-sifat bangun ruang karena dikelas tinggi mereka akan temukan 

materi sifat-sifat bangun ruang, apabila mereka lupa atau tidak paham mereka 

akan tertinggal pelajaran, karena dikelas berikutnya materi sifat-sifat bangun 

ruang lebih kompleks lagi. Perlunya penggunaan model pembelajaran yang sesuai 

sehingga dapat membantu guru dalam mengajarkan sifat-sifat bangun ruang 

kepada siswa. 

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya metode pembelajaran yang diharapkan 

mampu membantu dalam proses pembelajaran pengggunaan metode Examples 

Non Examples dapat membantu dalam menciptakan suasana belajar mengejar 

yang kondusif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan menggunakan 

metode pembelajaran Examples Non Example dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi dan siswa mudah memahami materi dengan baik. Examples 

Non Example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai 



6 

 

 

media pembelajaran. Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar 

anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk diskripsi singkat 

mengenai apa yang ada didalam gambar. Penggunaan metode Example Non 

Example ini lebih menekankan pada konteks analisis siswa. Biasa yang lebih 

dominan digunakan di kelas tinggi, namun dapat juga digunakan di kelas rendah 

dengan menenkankan aspek psikoligis dan tingkat perkembangan siswa kelas 

rendah seperti; kemampuan berbahasa tulis dan lisan, kemampuan analisis ringan, 

dan kemampuan berinteraksi dengan siswa lainnya.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah maka masalah penelitian 

dirumuskan dalam 2 pertanyaan yang ditanyakan dalam rumusan masalah bukan 

hanya hasilnya tetapi juga prosesnya. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran Examples Non Examples pada 

materi sifat-sifat bangun ruang kelas IV semester II SDN Tulusrejo 2 

Malang? 

2. Bagaimana hasil penerapan metode pembelajaran Examples Non Examples 

dapat  meningkatkan pemahaman siswa terhadap sifat-sifat bangun ruang 

kelas IV semester II SDN Tulusrejo 2 Malang? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan rumusan masalah 

karena tujuan akan menjawab rumusan masalah dan menggambarkan hasil yang 

akan dicapai. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut. 
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1. Mendeskripsikan proses penerapan metode pembelajaran Examples Non 

Examples yang digunakan dalam meningkatkan pemahaman terhadap sifat-

sifat bangun ruang kelas IV semester II SDN Tulusrejo 2 Malang. 

2. Mendeskripsikan hasil penerapan metode pembelajaran Examples Non 

Examples untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman terhadap 

sifat-sifat bangun ruang di kelas IV semester II SDN Tulusrejo 2 Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dapat berupa manfaat teoritik dan manfaat praktis. Manfaat teoritik 

menggambarkan sumbangan hasil penelitian terhadap pengembangan teori 

tertentu, kemanfaatan praktis berkaitan dengan kemanfaatan hasil penelitian 

dalam praktik pembelajaran, sehingga perlu ditulis kemanfaatan bagi siswa, guru, 

sekolah dan penelitian lanjutan. Adapun penjelasan dari masing-masing manfaat 

penelitian sebagai berikut. 

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 Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dibidang studi matematika 

terutama dalam pemahaman sifat-sifat bangun ruang sehingga dapat 

memahami konsep yang benar dan memperoleh prestasi seoptimal 

mungkin. 
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b. Bagi Guru 

Penggunakan metode pembelajaran Examples Non Examples yang 

didukung media replika bangun ruang dapat membantu guru dalam 

memberikan pemahaman konsep yang mendalam pada pembelajaran 

Matematika materi sifat-sifat bangun ruang, sehingga guru lebih 

mengutamakan pemberian ilmu yang lebih menarik dan kreatif. 

c. Bagi Sekolah 

Melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk meningkatkan pemahaman  siswa terhadap bidang studi matematika 

khususnya dalam menentukan penelitian  kemampuan pemahaman konsep 

yang benar tentang sifat-sifat bangun ruang menggunakan media replika 

bangun ruang. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penelitian dalam pendidikan matematika sehingga dapat 

menambah peluasan pengetahuan, khususnya untuk mengetahui sejauh 

mana peningkatan pemahaman konsep sifat-sifat bangun ruang dari siswa 

setelah dilakukan proses pembelajaran dengan Metode Examples Non 

Examples dengan bantuan media replika. 

 

F. Batasan Istilah 

Melalui batasan istilah diharapkan penelitian ini dapat terarah dan tidak 

terlalu luas jangkauannya maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Peningkatan adalah proses perbuatan, cara, meningkatkan usaha dan 

sebagainya atau perubahan yang terjadi secara signifikan. (Rina dan 

Hansdar, 2011). 

2. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, 

sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. 

(Kamus Bahasa Indonesia) 

3. Examples Non Examples adalah metode belajar yang menggunakan contoh-

contoh. Contoh-contoh dapat dari kasus / gambar yang relevan dengan 

Kompetensi Dasar yang akan disampaikan. (Nadhirin, 

nadhirin.blogspot.com) 

4. Matematika ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur 

operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai 

bilangan. (Kamus Bahasa Indonesia) 

5. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik 

yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun 

itu disebut sisi. Dalam memilih model untuk permukaan atau sisi, sebaiknya 

guru menggunakan model berongga yang tidak transparan. (Agus 

Suharjana, 2008). 

http://kamusbahasaindonesia.org/matematika#ixzz1u6TOGfJG

