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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika adalah ilmu dasar yang berkembang sangat pesat baik 

materi maupun kegunaannya. Maka pelajaran ini berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi dengan menggunakan bilangan dan 

menggunakan ketajaman penalaran untuk menyelesaikan persoalan sehari – 

hari. Belajar matematika yaitu mempelajari objek kajian yang abstrak. Dalam 

pendidikan matematika, menyebutkan, “Selain kurang bervariasinya pola 

pengajaran yang ada, ketakutan 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. Disamping itu, juga disebabkan oleh tekanan berlebihan pada hafalan 

atau mengingat fakta saja. Karena hal ini akan mudah dilupakan oleh siswa”, 

Wirasto (dalam Masykur dan Fathani, 2007:35). 

Pembelajaran matematika disekolah seringkali mengalami kesulitan, 

karena banyak sekali dari siswa tidak menyukai pelajaran tersebut. Seiring 

dengan diracangkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kita 

tidak bisa lagi mempertahankan paradigma lama yaitu guru merupakan pusat 

kegiatan belajar dikelas (teacher center). Akan tetapi guru dituntut untuk 

selalu berkreatifitas dan memunculkan ide atau model pembelajaran yang 

lebih berpusat kepada siswa. Selain itu dari fakta yang peneliti peroleh saat 

melakukan observasi pembelajaran matematika, dan pengamatan berulang 
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baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pembelajaran 

matematika yang dilaksanakan di kelas V, karena siswa masih mengalami 

kesulitan dalam memahami sifat-sifat bangun ruang. Peneliti memperoleh 

gambaran bahwa mereka masih melakukan pembelajaran yang tidak banyak 

memberi kesempatan pada siswa untuk berkreativitas dan bertanya. Dengan 

lebih banyak menggunakan metode ceramah, Sehingga suasana belajar terasa 

kurang menyenangkan, siswa pasif, kurang beraktivitas dan hasil belajar siswa 

tidak optimal. 

Berdasarkan observasi peneliti dan guru kelas, proses pembelajaran 

matematika masih didominasi oleh guru sehingga keaktifan siswa dalam kelas 

masih kurang. Pada proses pembelajaran dikelas siswa tidak banyak yang aktif 

dalam pembelajaran. Sehingga nilai rata – rata hasil belajar pada pokok 

bahasan bangun ruang hanya mencapai 60,30. Pada dasarnya Sekolah 

menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 75 sehingga hasil belajar 

rata-rata siswa masih di bawah KKM 75.  

Diketahui dari siswa yang berjumlah 36 orang diantaranya hanya 12 

siswa yang mencapai KKM. Soal yang mengharuskan siswa memahami sifat – 

sifat bangun ruang tidak dapat dikerjakan siswa dengan baik dan siswa juga 

tidak paham sifat – sifat bangun satu dengan bangun yang lainnya. karena 

tidak menggunakan media yang dapat membantu guru dalam menjelaskan 

materi. Dapat disimpulkan bahwa lebih banyak siswa kelas V SDN Rampal 

Celaket I belum mampu memenuhi indikator memahami sifat – sifat bangun 

ruang. Banyak sekali siswa yang tidak paham tentang materi tersebut. Oleh 
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karena itu peneliti beserta guru kelas ingin meningkatkan hasil belajar 

matematika khususnya materi bangun ruang. 

Pada pelaksanaan proses belajar mengajar diperlukan langkah – 

langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal yang 

harus dilakukan dengan menggunakan media dan metode yang cocok dengan 

sikap terbuka, kreatif, inovatif, menyenangkan, dan membangkitkan aktivitas 

belajar siswa, pada pembelajaran dikenal berbagai model pembelajaran, salah 

satunya media pembelajaran, dalam hal ini media yang digunakan oleh 

peneliti yaitu media “Kebaru” (Kerangka Bangun Ruang) dan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif untuk mempermudah penyampaian media 

tersebut. 

Kebaru merupakan media yang unik, sederhana berbentuk bangun 

ruang yang terbuat dari besi yang nantinya akan dipecahkan pada materi sifat-

sifat bangun ruang dalam proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

menyenangkan. Dengan menggunakan media “Kebaru” , kemungkinan dapat 

membangkitkan aktivitas belajar siswa, sehingga siswa yang tadinya pasif dan 

suasana belajar kurang menyenangkan berubah menjadi aktif, kreatif dan 

menyenangkan sehingga siswa lebih mudah untuk memahami dan lebih 

menyukai pelajaran matematika. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan 

masalah pada materi bangun ruang karena masih rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pokok bahasan tersebut, dikarenakan kurangnya 

pemahaman terhadap konsep bangun ruang. Materi bangun ruang adalah 

bentuk materi matematika yang memungkinkan siswa untuk belajar 
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menemukan konsep secara kreatif melalui media “Kebaru”(Kerangka Bangun 

Ruang). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Peningkatkan Hasil Belajar sifat – sifat Bangun 

Ruang melalui Media Kebaru (Kerangka Bangun Ruang) pada Siswa 

Kelas V SDN Rampal Celaket I Malang Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

B. Fokus Masalah 

Permasalahan dalam kelas ini adalah rendahnya nilai pelajaran 

matematika pada materi bangun ruang siswa kelas V SDN Rampal Celaket I 

Malang, hal ini terjadi karena siswa kurang minat siswa pada mata pelajaran 

matematika, khususnya pada materi bangun ruang, dikarenakan penerapan 

metode pembelajaran yang kurang efektif dan penggunaan media 

pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Media pembelajaran Kebaru 

merupakan kerangka bangun ruang yang bisa dimanfaatkan untuk membantu 

siswa dalam memahami sifat – sifat bangun ruang.  

Dalam penerapan media ini siswa diminta untuk melengkapi kerangka 

yang sudah disiapkan oleh guru sehingga kerangka bangun ruang tersebut 

terlengkapi oleh sisi – sisi bangun tersebut. Untuk itu peneliti dan guru kelas 

ingin membantu siswa meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun 

ruang dengan menggunakan media Kebaru agar tujuan pembelajaranpun 

tercapai. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini 

peremasalahan yang dikemukakan adalah: 

1. Bagaimana penerapan media “Kebaru” (Kerangka Bangun Ruang) pada 

pelajaran matematika materi bangun ruang siswa kelas V SDN Rampal 

Celaket I Malang? 

2. Bagaimana dengan menggunaan media “Kebaru” (Kerangka Bangun 

Ruang) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Rampal 

Celaket I Malang pelajaran matematika materi bangun ruang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai 

antara lain: 

1. Mendeskripsikan penerapan media “Kebaru”(Kerangka Bangun Ruang) 

pada pelajaran matematika materi bangun ruang siswa kelas V SDN 

Rampal Celaket I Malang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar Matematika materi bangun 

ruang siswa kelas V SDN Rampal Celaket I dengan media 

“Kebaru”(Kerangka bangun ruang). 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru  

Dapat menentukan media pembelajaran matematika yang sesuai, khusunya 

pada materi sifat – sifat bangun ruang 
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2. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika khususnya pada materi sifat – sifat bangun ruang 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengembangkan media pembelajaran matematika khususnya pada materi 

bangun ruang 

4. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat membantu untuk proses belajar pembelajaran, 

guna peningkatan hasil belajar matematika pada siswa kelas V tentang 

materi sifat – sifat bangun ruang. Disamping itu hasil penelitian ini juga 

dapat dijadikan sebagai referensi bagi guru untuk meningkatkan 

produktifitasnya dalam membuat Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 

F. Batasan Istilah 

1. Peningkatan 

Peningkatan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang maksimal. Peningkatan dalam hal ini merupakan suatu tolak ukur 

pemahaman siswa, yaitu sejauh mana siswa dapat memahami materi 

pembelajaran yang sudah diajarkan (Kamus besar Bahasa Indonesia) 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku yang 

cenderung menetap dari ranah kognitif, efektif, dan psikomotoris dari 

proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu (Sudjana, 2006:35) 
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3. Pembelajaran matematika 

Pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan 

tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan, memyngkinkan seorang 

pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika (Heruman, 2007:1) 

4. Materi  

Merupakan “sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, 

dibicarakan, dan sebagainya)” (kamus besar Bahasa Indonesia) 

5. Bangun Ruang 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia bangun diartikan sebagai “bentuk”. 

Dalam PTK ini bangun ruang merujuk pada bangun yang dibatasi oleh 

sisi, rusuk, dan sudut (Soenarjo, 2008: 233) 

6. Media Kebaru 

Media Kebaru adalah media yang dapat membantu siswa untuk 

memahami sisi dari bangun ruang sehingga siswa lebih mudah untuk 

mengetahui sifat – sifat dari bangun ruang tersebut. Media Kebaru ini 

dapat meningkatkan kreativitas siswa dan guru secara seimbang. Kebaru 

merupakan sebuah media yang unik dan alternatif  bagi guru untuk lebih 

mudah merangsang keterlibatan emosi dan intelektual siswa secara 

proposional. 

Dapat disimpulkan bahwa media kebaru adalah media yang unik, 

sederhana berbentuk bangun ruang yang terbuat dari besi dan nantinya 

akan dipecahkan pada materi sifat-sifat bangun ruang dalam proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. 


