
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan 

kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat 

tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat 

penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu 

penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling 

efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, 

serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.  

 Sejalan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

No. 20 tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan nasional “bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung 

jawab”. (Bab III Pasal 3).  

Pendidikan dapat  berlangsung di sekolah dasar sebagai institusi 

pendidikan formal, yang diselenggarakan melalui proses belajar mengajar. 

Suparlan Suhartono (2008: 46) menyatakan bahwa “menurut pendekatan dari 

sudut pandang sempit, pendidikan merupakan seluruh kegiatan yang direncanakan 

serta dilaksanakan secara teratur dan terarah di lembaga pendidikan sekolah”.  
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 Pada usia sekolah dasar (7-8 tahun hingga 11-12 tahun), menurut teori 

piaget termasuk pada tahap operasional kongkret. Berdasarkan berkembangan 

kognitif ini, maka anak usia sekolah dasar pada umumnya mengalami kesulitan 

dalam memahami matematika yang bersifat abstrak. Karena kebstrakannya 

matematika relatif tidak mudah untuk dipahami oleh siswa sekolah dasar pada 

umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa matematika diajarkan dengan cara 

memperhatikan karakteristik siswa sekolah dasar yang masih dalam taraf 

kongkret.  

Berdasarkan sifat matematika dan ciri khas siswa sekolah dasar tersebut, 

perlu adanya jembatan yang menghubungkan antara matematika dan siswa. 

Artinya, di dalam pembelajarannya, membutuhkan media yang tepat bagi siswa 

untuk belajar konsep-konsep matematika. Media ini sangat berguna bagi siswa, 

karena media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar 

yang ingin dicapai (Sudjana, 2013:2). Namun demikian, karena kekarakteristikan 

siswa Sekolah Dasar masih berada pada tahap operasional kongkret, sehingga 

media yang digunakan harus berupa benda-benda kongkret yang dapat dilihat dan 

dimanfaatkan oleh siswa. 

Media benda-benda kongkret dapat membantu siswa dalam memahami 

matematika di kelas. Media sebaiknya dapat dioperasikan atau diubah bentuk 

sehingga siswa dapat belajar secara langsung dengan mengamati dan 

mengidentifikasi benda tersebut dan memperoleh konsep-konsepnya dengan baik. 

Pada akhirnya, siswa akan tahu dan memahami manfaat ilmu matematika yang 

telah dipelajari. Dengan kata lain, siswa mempelajari matematika melalui 
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pengoperasionalan benda-benda kongkret untuk memperoleh pemahaman ilmu 

matematika. 

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa peran media 

pembelajaran matematika sangat penting bagi siswa, terutama pada saat 

mempelajari materi tentang bangun ruang sederhana di Sekolah Dasar. Pada tahap 

ini, siswa belajar tentang sifat sifat bangun ruang melalui gambar pada buku. 

Namun, biasanya, guru menggunakan benda disekitar lingkungan sekolah untuk 

menjelaskan materi tersebut.  

Pada penelitian skripsi Mega Vistha (2010) tujuan pendidikan sekolah 

dasar lainnya dikemukakan oleh Eka Ihsanudin (2010) yaitu: (1) memberikan 

bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, (2) memberikan 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan 

tingkat perkembangannya, (3) mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan 

di SLTP. Jika dicermati, tujuan pendidikan SD yang dikemukakan oleh Suharjo 

dan Eka Ihsanidin memiliki kesamaan yaitu bahwa sekolah dasar diselenggarakan 

untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dasar bagi anak yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja 

dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu pernah belajar adalah 

adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, ketrampilan, atau sikapnya. 

(Azhar Arsyad, 1996:1) 
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Dewasa ini belajar dan prosesnya di pengaruhi oleh kemajuan ilmu dan 

teknologi yang memberikan manfaat yang besar bagi dunia pendidikan, misalnya 

siswa mencari sendiri dan langsung mengalami proses belajar. Belajar yang 

dimaksud berupa pembelajaran yang dilaksanakan secara realistik dan kongkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindari 

terjadinya verbalisme yang terus-menerus. Dengan adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya – upaya pembaharuan 

dalam pemanfaatan hasil – hasil teknologi dalam proses belajar. Oleh karena itu 

para guru di tuntut agar mampu menggunakan alat – alat yang dapat disediakan 

oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat – alat tersebut sesuai 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang – kurangnya dapat 

menggunakan alat yang murah dan efisien untuk mencapai pelajaran yang 

diharapkan. Di samping mampu menggunakan alat – alat yang tersedia, guru juga 

dituntut untuk dapat mengembangkan ketrampilan membuat media belajar yang 

akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. 

Dalam buku (Heruman, 2004) menjelaskan bahwa matematika adalah 

bahasa symbol ilmu deduktif ,ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang 

terorganisasi ,mulai dari unsur yang tidak di definisikan,ke aksioma atau postulat 

dan ahkirnya ke dalil. (Ruseffendi,1991). Matematika sebagai salah satu pelajaran 

dalam kategori  IPA yaitu yang termasuk sarana berpikir ilmiah sangat diperlukan 

untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis 

dalam diri peserta didik untuk menunjang keberhasilan belajarnya dalam 

menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Untuk keperluan inilah, maka 
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diperlukan adanya pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya 

sekedar hafalan atau mengingat fakta saja.  

Bangun ruang merupakan materi yang relatif mudah, bahkan dalam 

kehidupan sehari-hari seringkali diterapkan setiap peserta didik. Sifat-sifat dari 

bangun ruang itu mudah dipahami, karena bangun satu dengan bangun yang lain 

sungguh berbeda atau mengadopsi dari bangun datar. Pada materi ini tingkat 

pemahaman peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada 

perlu adanya keaktifan dan kekreatifan. Akan tetapi kecermatan dalam mengubah 

bangun datar ke bangun ruang adalah salah satu permasalahan yang ada dalam 

materi sifat sifat bangun ruang yang sering dialami peserta didik. Sehingga peserta 

didik cenderung merasa kesulitan mengerjakan setiap soal yang berkaitan dengan 

hal tersebut. Selain itu tingkat pemahaman sifat-sifat bangun ruang yang antara 

lain membedakan sisi dengan rusuk serta mengenal jaring jaring yang ada pada 

materi ini pun peserta didik juga masih kurang. 

Dengan demikian, guru dituntut mampu menerapkan metode yang 

sesuai dan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik. Padahal dalam 

kenyataan pembelajaran matematika masih sering menggunakan metode ceramah. 

Seperti halnya di SDN Resapombo 4 dan SDN Siraman 4 masih menggunakan 

metode ceramah pada pembelajaran matematika sehingga suasana dalam 

pembelajaran terlihat kurang aktif dan tidak menyenangkan bagi peserta didik, 

sedangkan pada pembelajaran matematika terutama pada materi sifat sifat bangun 

Ruang terutama pembuatan jaring jaring dan menentukan sisi serta rusuk 

dibutuhkan metode atau cara untuk menggali pemahaman dan pengetahuan 
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peserta didik dalam menyelesaikan pemecahan masalah dengan mencari solusi 

sesuai pengetahuannya, dengan menerapkan konsep yang tepat.  

Dengan demikian Seperti halnya mengajak siswa belajar sambil 

bermain dengan melibatkan peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dan dapat belajar untuk lebih cermat dalam mengerjakan materi sifat 

sifat bangun datar. Dalam penelitian ini siswa dilibatkan dalam pembelajaran 

Matematika sangatlah penting, mengingat tingkat keaktifan siawa kelas IV SDN 

Resapombo 4 dan Siraman 4 yang sangat rendah. Dalam pembelajaran 

Matematika pada bangun ruang siswa tidak hanya dituntut untuk memahami apa 

yang telah dipelajari tetapi siswa juga harus mengembangkan kreativitasnya 

dalam proses pembuatan media tersebut, dengan adanya penggunaan strategi 

pembelajaran dengan mengunakan media Kerangka Bangun Ruang (Kerbau) ini 

diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa sejumlah 80%. 

Keaktifan belajar siswa pada kelas IV harus segera diatasi. Berhasil 

tidaknya seorang guru dalam suatu proses belajar mengajar ditandai dengan 

aktifnya siswa dalam bertanya dan mengungkapkan pendapat sesuai pokok materi 

yang diberikan. Kekreatifan siswa juga sangat erat perananya dalam suatu proses 

belajar mengajar ditandai dengan kekretifitasnya siswa dalam hal membuat dan 

merangkai dalam pembuatan bangun ruang, keaktifan siswa dalam pembelajaran 

pada akhirnya akan berdampak pada prestasi belajar siswa, selain itu juga 

berakibat pada tingkat pemahaman serta penguasaan materi yang disampaikan. 
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Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara peneliti dengan siswa 

SDN Resapombo 4 beserta guru Kelas IV,  diperoleh hasil bahwa pembelajaran 

yang disampaikan cenderung dikuasai oleh guru, guru hanya memberikan 

pengajaran dimana siswa sedikit diberi kesempatan untuk mengembangkan 

argumennya dan siswa yang tidak mengetahui materi cenderung akan diam dan 

tidak bertanya, Oleh karena itu proses pembelajaran hanya berjalan satu arah saja. 

Banyak sekali siswa yang kurang mampu memahami materi tentang berbagai 

macam jaring jaring bangun ruang, menghitung rusuk dan sisi bangun ruang di 

karenakan guru kurang mampu memberikan inovasi yang baru dalam kegiatan 

belajar mengajar dan media yang ada di sekolah kurang di maksimalkan dalam 

pembelajaran di dalam kelas di karenakan media yang di gunakan baku dan tidak 

dapat di rakit sendiri oleh peserta didik. 

Berdasarkan analisis kebutuhan siswa di SDN Resapombo 4 di peroleh 

hasil juga bahwa dalam pembelajaran di kelas selain guru dalam penyampaian 

materi kurang dapat di terima oleh siswanya. Banyak sekali siswa yang kurang 

mampu memahami materi tentang berbagai macam macam jaring jaring bangun 

ruang,menghitung rusuk dan sisi bangun ruang di karenakan dalam segi siswa 

juga ternyata ada masalah di karenakan siswa enggan untuk bertanya dan siswa 

yang belum memahami materi cenderung tidak bertanya di karenakan takut di beri 

pertanyaan oleh guru selain itu juga siswa tidak memiliki media pembelajaran 

yang dapat di gunakan di kelas. Maka dari pernyataan di atas peneliti menerapkan 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan media pembelajaran Kerbau. 
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Kerangka Bangun Ruang (Kerbau) merupakan media pembelajaran  yang  

menyenangkan yang  digunakan  untuk  mengulang  materi  yang  telah  diberikan  

sebelumnya, pembelajaran  ini  menggunakan papang seng dan magnet berguna 

untuk menempelkan dan membangun bangun ruang sederhana serta membagi  

kelas  menjadi  beberapa kelompok dimana  tiap kelompok akan di beri sebuah 

bangun ruang kemudian masing-masing  siswa akan mulai membongkar terlebih 

dahulu bentuk sisi sisi yang ada di bangun yang telah di pilih oleh siswa dan dapat 

menemukan beberapa jenis jaring jaring dalam sebuah bangun tersebut lalu 

apabila sisi sisi dalam sebuah bangun tersebut di gabungkan dengan sisi yang lain 

akan membentuk bangun yang sama maka kelompok tersebut menemukan jaring 

jaring sendiri..dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Media “Kerbau” (Kerangka Bangun Ruang) 

Materi Sifat Sifat Bangun Ruang pada Siswa Kelas IV di Sekolah Dasar “. 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana pengembangan media kerangka bangun Ruang (Kerbau) materi sifat 

sifat bangun ruang pada siswa kelas IV di Sekolah Dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan pengembangan ini adalah untuk mengetahui potensi dan kelayakan  media 

pembelajaran yang berbentuk produk untuk pencapaian standar kompetensi mata 

pelajaran Matematika yang dapat digunakan sebagai media pendukung dalam 

pembelajaran. 
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1.4 Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini adalah 

berupa alat peraga yang dikemas secara praktis. Media mika persegi merupakan 

media pembelajaran tentang bangun ruang yaitu kubus dan balok. Media ini 

didesain untuk memahami konsep bangun ruang kubus dan balok. Terdapat dua 

bagian yaitu bagian mika persegi dan papan seng. Adapun spesifikasi setiap 

bagian adalah sebagai berikut. 

1.) Mika persegi  

Mika persegi merupakan bagian media yang digunakan untuk memahami konsep 

bangun ruang kubus dan balok. Sesuai dengan namanya, bagian ini terbuat dari 

kaca mika yang telah dipotong berbentuk persegi dengan sisi 10 cm, serta persegi 

panjang dengan ukuran 20 cm dan 10 cm. Ukuran tersebut digunakan untuk 

mempelajari jarring-jaring kubus dan balok. 

a. Kubus   

Mika yang digunakan untuk membuat jarring-jaring kubus didesain berbentuk 

persegi dengan panjang sisi 10 cm sebanyak enam buah sesuai dengan banyaknya 

sisi kubus. 

Jaring-jaring kubus dibuat dengan terpisah setiap persegi yang diberi magnet 

rubber pada bagian sisi persegi. Magnet tersebut dipotong sesuai dengan sisi 

persegi dan lebar 1 cm yang berguna untuk menempelkan ke papan seng dan 

dapat dipindah-pindah sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, magnet berguna 

untuk menempelkan setiap sisi persegi sehingga dapat dibentuk kubus. Setiap 

persegi diberikan huruf A, B, C, D, E, dan F untuk mempermudah pengguna 
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untuk memahami konsep bangun ruang kubus. Misalnya, saat memahami jarring-

jaring kubus, pengguna dapat menentukan persegi dengan huruf D sebagai alas.   

b. Balok. 

Mika jarring-jaring balok didesain dengan dua buah jenis bentuk yaitu persegi 

panjang dan persegi. Mika berbentuk persegi berukuran sisi 10 cm, sedangkan 

persegi panjang berukuran 20 cm dan 10 cm. Dapat diamati bahwa jarring-jaring 

balok tersebut memiliki cirri khas yang sama dengan jaring-jaring kubus, hanya 

saja ukuran dan bentuk bangun ruang yang berbeda.  

c. Papan Seng 

Papan ini merupakan bagian media yang berguna untuk menempelkan mika 

persegi sesuai kebutuhan pengguna. Papan tersebut dicat warna putih agar mudah 

saat mempelajari bangun ruang balok yang didesain aman pada sisi tepi. Papan ini 

berbentuk persegi dengan panjang sisi 50 cm 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian dan Pengembangan 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan 

kepada pelajaran Matematika, dan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan 

keaktifan siswa pada pembelajaran Matematika melalui media pembelajaran 

kerangka bangun ruang ( Kerbau) 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajaran 

Matematika menggunakan media Kerbau. 

2) Bagi Sekolah sebagai bahan masukan bagi guru, khususnya guru kelas IV 

sebagai salah satu alternative media dalam pembelajaran di kelas. 

3) Bagi Siswa memberikan pengalaman langsung kepada siswa sebagai objek 

penelitian, sehingga diharapkan siswa memperoleh pengalaman tentang 

kebebasan dalam belajar Matematika secara aktif,  kreatif, dan 

menyenangkan. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran ini mengacu pada beberapa asumsi, 

yaitu:  

1. Dengan media pembelajaran ini, akan menarik minat siswa dalam belajar. 

2. Media pembelajaran ini dapat mengungkap kekuatan, dan kelemahan proses 

kegiatan belajar mengajar yang ditujukan guna meningkatkan daya tarik dan 

efektivitasnya, Selain itu media pembelajaran ini memiliki keterbatasan-

keterbatasan yaitu : Keterbatasan alat dan pemilihan bahan – bahan yang 

sederhana, sehingga media yang   dikembangan belum bisa optimal. 

1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran, ada hal-hal yang perlu dijelaskan 

sehingga terbentuk suatu pengertian yang utuh sesuai dengan apa yang dimaksud 

dari judul penelitian ini : 
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a.  Efektivitas 

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melakukan tugas dengan 

sarana yang dituju, dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan 

terlaksananya semua tugas pokok tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya 

partisispasi aktif dari anggota.  Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah skor pencapaian kemampuan dengan menggunakan skor posttest dimana 

rata-rata kelas eksperimen lebih besar dibanding rata-rata kelas kelas kontrol. (E. 

Mulyasa, Manajemen Berbasis Kelas, 2004 : 82 ) 

b. Media 

Media adalah berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah,perantara,atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Gerlack & Ely 1971 mengatakan bahwa Apabila di pahami dan secara garis besar 

adalah manusia,materi,atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa memperoleh pengetahuan,keterampilan atau sikap. (Azhar Arsyad, 1996 : 3) 

c. Keraangka Bangun Ruang (Kerbau) 

Kerbau adalah media yang di gunakan untuk mengajarkan kepada siswa tentang 

materi sifat sifat bangun ruang yaitu yang berisikan tentang jaring jaring bangun 

ruang,sisi dan rusuk bangun ruang yang dapat di ubah ubah menjadi bangun datar 

yang lain.  

d. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada 

peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik 

memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari (Gatot 

Muhsetyo dkk Materi Pokok Pembelajaran Matematika cet 2: 2008 hlm. 1.26) 
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e. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan atas usaha seseorang yang 

dicapai setelah memperoleh pengalaman belajar. Untuk hasil belajar peserta didik 

dapat diketahui dengan menggunakan tes.( Dimyati dan Mujiono Belajar dan 

Pembelajaran, 2002 : 3) 

f. SDN Resapombo 4 Doko kab Blitar 

Salah satu sekolah dasar negeri dibawah pengawasan lembaga pendidikan yang 

terletak di Desa Resapombo Kec. Doko Kab.Blitar dan dikelola oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Blitar 

g. SDN Siraman 4 Kesamben kab Blitar 

Salah satu sekolah dasar negeri dibawah pengawasan lembaga pendidikan yang 

terletak di dusun Brongkos Desa Siraman Kec. Kesamben Kab.Blitar dan dikelola 

oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar 


