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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana untuk memperoleh dan meningkatkan 

kemampuan  dan keterampilan dalam kehidupan. Beberapa keterampilan dasar 

pada pendidikan dasar yaitu calistung (baca, tulis, hitung). Saat pembelajaran 

matematika peserta didik mengembangkan kemampuan visual-spasial dan 

berhitung. Menurut Kandou Selpius (2013) matematika merupakan pengetahuan 

terstruktur dimana sifat dan teori dibuat secara deduktif berdasarkan unsur-unsur 

yang didefinisikan dan merupakan bahasa simbol tentang berbagai gagasan 

dengan menggunakan istilah-istilah yang didefinisikan secara cermat, jelas dan 

akurat dengan kegiatan seperti menghitung, menempatkan, mengukur, mendesain, 

bermain, menjelaskan.  

Materi yang dipelajari khususnya matematika pada kelas 1 sekolah dasar, 

pada bidang geometri terdapat materi yaitu mengenal bangun ruang sederhana. 

Bentuk bangun ruang sederhana seperti kubus, balok, tabung, prisma, kerucut, dan 

bola. Pada saat pembelajaran matematika, ditemui beberapa kendala yang 

menyebabkan siswa kurang optimal dalam belajar, adapun salah faktornya yaitu 

faktor kesulitan belajar matematika diantaranya kesulitan hubungan spasial atau 

ruang, simbol-simbol dan bahasa (Kandou Selpius:2013).  

Berdasarkan hasil observasi di lapangan tanggal 17 November 2017, hasil  

belajar siswa materi bangun ruang diperoleh data yaitu hanya 5 dari 11 siswa yang 

yang mendapat nilai 70 dan rata-rata 65. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai kendala dalam belajarnya. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 
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03 November 2017 siswa sebagian sulit membedakan nama bangun ruang dengan 

gambar atau bentuk bangun ruang tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa 

faktor. Faktor internal dari siswa tersebut dan penggunaan media secara tepat 

yang belum maksimal sehingga hasil belajar siswa belum maksimal . 

Atas permasalahan tersebut, media yang tepat dan media yang menstimulus 

keaktifan dan kognitif siswa diperlukan untuk meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik pada materi bangun ruang. Media merupakan sarana fisik untuk 

menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Media juga merupakan komponen 

penting karena tanpa media proses pembelajaran sebagai proses komunikasi tidak 

bisa berlangsung secara optimal.  

Media Pembelajaran alternatif yang dipadukan dengan model pembelajaran 

tertentu yang bervariasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut sangat 

dibutuhkan siswa, sehingga mendapatkan pengalaman belajar yang bervariasi  

dapat memungkinkan siswa meningkatkan hasil belajarnya. 

Scrapbook merupakan seni menempel gambar atau foto dimedia kertas dan 

menghiasnya hingga menjadi karya kreatif yang bisa dijadikan buku seperti album 

yang didalamnya terdapat foto, gambar dan klippingan atau catatan penting yang 

berhubungan dengan gambar yang ada. Kelebihan scrapbook bisa digunakan 

sebagai  media yang menarik. Siswa dapat bermain make a match dengan 

menempel gambar sesuai dengan bentuk bangun ruang sehingga dapat 

meningkatkan daya visual-spasial dan kognitif siswa, dan menjadi lebih 

termotivasi untuk belajar lebih giat lagi dan menjadi sumber belajar yang 

menyenangkan bagi siswa .  
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Penelitian terdahulu telah dilakukan Nindya Okky. A yang berjudul 

Penggunaan Media Buku Tempel Dalam Model Pembelajaran Pembelajaran 

Langsung Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV B Sekolah Dasar . 

Hasil dari penelitian tersebut hasil siswa mengalami peningkatan di setiap 

siklusnya, ditandai siswa mencapai ketuntasan kriteria minimal atau KKM. 

Perbedaan penelitian adalah materi pembelajaran IPS dengan subyek penelitian 

siswa kelas IV B sedangkan penelitian ini mencakup materi bangun ruang pada 

muatan pembelajaran  matematika dengan subyek siswa kelas 1 sekolah dasar, 

sedangkan persamaan terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian tindakan 

kelas atau PTK. 

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Irren Syahriyanti (2016) 

dengan judul penelitian Pengaruh Media Scrapbook Terhadap Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas XI Akuntansi Di SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Pada penelitian tersebut, peneliti meneliti pengaruh 

penggunaan media Scrapbook terhadap hasil belajar IPS siswa kelas XI Akuntansi 

di SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa media Scrapbook memiliki pengaruh terhadap hasil belajar. 

Selisih hasil posttest menunjukkan bahwa kemampuan siswa menjawab soal 

mengalami peningkatan pada setiap indikatornya. Terdapat perbedaan  terhadap 

penelitian yang dilakukan oleh Irrensyahrianti, yaitu jenis penelitian kuantitatif, 

dan subyek penelitian peserta didik kelas XI SMK sedangkan penelitian ini jenis 

penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas dan subyek penelitian siswa kelas 1 

Sekolah Dasar. Persamaan penelitian yaitu terletak pada media. Media yang 

digunakan yaitu Scrapbook. 
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Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media Scrapbook 

merupakan media yang tepat karena menstimulus peserta didik aktif, dan 

mengasah kognitif atau berpikirnya untuk digunakan dalam pembelajaran 

sehingga bisa digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar materi 

bangun ruang pada siswa  kelas 1 SDN Sumber Sekar 2 Kabupaten Malang. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penggunaan media Scrapbook  untuk meningkatkan hasil 

belajar materi bangun ruang siswa kelas 1 di SDN Sumber Sekar 2 

Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa menggunakan media 

Scrapbook materi bangun ruang di kelas 1 SDN Sumber Sekar 2 Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan penggunaan media Scrapbook dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa materi bangun ruang pada siswa  kelas 1 

di SDN Sumber Sekar 2 Kabupaten Malang. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa saat menggunakan media Scrapbook 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa materi bangun ruang pada 

siswa kelas 1 di SDN Sumber Sekar 2 Kabupaten Malang.  

D. Hipotesis Tindakan  

1. Apabila media Scrapbook digunakan, maka prestasi belajar siswa materi 

bangun ruang pada mata pelajaran matematika kelas 1 SDN Sumber Sekar 

2 Kabupaten Malang akan meningkat.  



5 
 

 
 

2. Media Scrapbook dapat meningkatkan prestasi belajar siswa materi 

bangun ruang pada mata pelajaran matematika kelas 1 SDN Sumber Sekar 

2 Kabupaten Malang akan meningkat.  

E. Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk siswa, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun ruang, serta siswa 

belajar dengan optimal. 

2. Manfaat untuk guru membantu guru dengan menggunakan media yang 

efektif dan efisien pada proses pembelajaran, dan memaksimalkan 

kegiatan belajar peserta didik dan hasil belajar peserta didik. 

3. Manfaat untuk sekolah sebagai sarana untuk mengoptimalisasikan 

penggunaan media pembelajaran sebagai sarana dan prasarana sekolah 

penunjang proses pembelajaran dan untuk meningkatkan hasil belajar 

belajar peserta didik. 

4. Bagi peneliti manfaat penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan 

kemampuan, wawasan, dan pengalaman peneliti untuk merencanakan 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Meningkatkan keterampilan 

peneliti dalam mengelola kelas.  

F. Definisi Operasional 

1. Media Scrapbook seni menempel gambar atau foto dimedia kertas dan 

menghiasnya hingga menjadi karya kreatif yang bisa dijadikan buku 

seperti album yang didalamnya terdapat foto, gambar dan klippingan atau 

catatan penting yang berhubungan dengan gambar (Alien:2013). 
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2. Bangun Ruang merupakan bangun tiga dimensi yang isi atau volume. 

Macam-macam bangun ruang adalah kubus, balok, tabung, prisma , 

kerucut, dan bola (Kondou Selpius:2013). 

3. Hasil Belajar Siswa merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

proses belajar, perubahan tersebut berupa pengetahuan,  pemahaman, 

keterampilan dan sikap yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik (Husamah:2016). 

 


