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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran matematika merupakan proses pembelajaran di dalam kelas

yang di lakukan oleh guru terhadap siswa untuk meningkatkan kreatifitas berpikir

siswa sehingga dapat mengembangkan kemapuan berpikir siswa, sebagai upaya

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap pembelajaran matematika

(Susanto, 2013). Sedangkan (James dan james dalam Suharti, 2018) berpendapat

bahwa ilmu logika yang mencakup tentang bentuk, susunan, besaran dan konsep

matematika yang telah di pelajari dalam pendidikan sekolah dasar. Berbeda

dengan pendapat yang telah di sampaikan di atas, Prof. Dr. Andi Hakim Nasution

pakar matematika dari Institut Pertanian Bogor mengatakan bahwa matematika

adalah ilmu yang terstruktur, urutan (order) dan hubungan yang mencakup dasar-

dasar perhitungan, pengukuran dan penggambaran bentuk objek. Ilmu ini

melibatkan logika dan kalkulasi kuantitatif serta pengembangannya telah

meningkatkan derajat idealisasi dan abstraksi subjeknya (Supatmono,2009).

Definisi pembelajaran matematika di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

pembelajaran matematika tidak hanya menekankan siswa supaya mampu

memecahkan soal-soal rutin matematika, melainkan pembelajaran matematika

harus juga di arahkan terhadap tujuan pembelajaran matematika yang lebih luas.

Sehingga dapat sesuai dengan tuntutan kurikulum yaitu : 1) Memahami konsep

matematika serta dapat menjelaskan keterkaitan antar konsep dan
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mengaplikasikan algoritma, secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam

pemecahan masalah. 2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 3) Memecahkan masalah yang

meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika,

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 4)

Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 5) Memiliki sikap menghargai

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian,

dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam

pemecahan masalah (Susanto, 2013).

Tujuan pembelajaran tersebut diperkuat kembali oleh peraturan menteri

pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) Nomor 64 tahun 2013 bahwa standar

isi pendidikan pelajaran matematika sekolah dasar antara lain: memiliki

kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika dengan jelas,

mengidentifikasi pola dan menggunakannya untuk menduga aturan umum dan

memberikan prediksi. Berdasarkan tujuan tersebut jelas bahwa mata pelajaran

matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis,

sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan dalam hal kerjasama. Kompetensi

tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh,

mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang

selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif (Kamarullah, 2017).
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Merujuk pada lampiran permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang

standar kompetensi yang ada dalam pembelajaran matematika yang merupakan

seperangkat kompetensi matematika yang dibukukan dan harus ditunjukkan oleh

siswa pada hasil belajarnya dalam mata pelajaran matematika. Standar ini dirinci

dalam komponen kompetensi dasar beserta hasil belajar, indikator dan materi

pokok untuk setiap aspeknya. Pengorganisasian dan pengelompokan materi pada

materi yang didasarkan menurut disiplin ilmunya atau didasarkan menurut

kemahiran yang hendak dicapai. Aspek atau ruang lingkup materi pada standar

kompetensi matematika adalah bilangan, pengukuran, geometri, aljabar,

trigonometri, peluang, statistik, dan kalkulus. Geometri merupakan bagian ilmu

matematika yang mempelajari tentang titik, garis, bidang dan ruang beserta sifat-

sifat, ukuran hingga keterkaitannya dengan yang lain (Nur’aini dkk, 2017).

Sedangkan menurut (Marini, 2017) materi geometri terbagi dalam geometri datar

yang meliputi titik, garis, bidang, sudut, kurva dan segi banyak. Geometri datar

lanjutan yang mencakup simetri, transformasi, pengubinan serta kordinat titik.

Geometri ruang meliputi bidang banyak dan bangun tiga dimensi yang memiliki

permukaan lengkung.

Karena matematika sebagai ilmu pasti yang lebih mengutamakan proses

dan tidak bisa di lakukan hanya dengan berangan-angan saja. Sehingga guru harus

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara menggunakan media agar siswa

tidak merasa bosan dan materi yang disampaikan menjadi lebih efektif.

Keberadaan media pembelajaran di dalam sebuah proses belajar mengajar sangat

penting untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada siswa. Tentu
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hal ini menjadi kendala utama seorang guru untuk menyampaikan materi tersebut

sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat sebuah media yang

bisa menunjang penyampaian materi tersebut. Sehingga guru lebih mudah dalam

menyampaikan dan siswa lebih memahami materi yang disampaikan serta bisa

turut aktif dalam mengikuti pembelajaran apalagi di dalam kurikulum 2013

dimana siswa dituntut untuk lebih aktif di dalam pelaksanaan kegiatan belajar

mengajar di dalam kelas dan guru hanya sebagai fasilitator. Melihat dari hasil

observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 4 oktober di kelas V di SDN

Sukomulyo 03 Pujon pada mata pelajaran matematika siswa cenderung

mengalami kesulitan dalam pemahaman materi jaring-jaring bangun ruang. Hal

tersebut terjadi karena guru hanya menerapkan metode ceramah dalam

penyampaian materi tidak mengajak siswa secara langsung melakukan proses

pembelajaran menggunakan media, jadi materi yang disampaikan menjadi kurang

efektif dan tidak tersampaikan dengan baik.

Didukung dengan penelitian yang sudah di lakukan oleh (Khoeriyah,

2014) dalam penelitiannya tentang penggunaan media untuk materi jaring-jaring

bangun ruang di MI Ma’arif Singasari Karangwelas Banyumas. Peneliti dalam

penyampaiannya menggunakan media konkret bekas pembungkus pasta gigi dan

kotak kapur untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran. Hasilnya peneliti

mampu meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat memancing kreatifitas

berpikir siswa sehingga siswa dapat ikut aktif dalam sebuah proses pembelajaran.

Dari masalah-masalah yang dikemukakan di atas, keberadaan media pembelajaran

yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa sangat dibutuhkan dalam
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proses pembelajaran supaya dapat melibatkan siswa secara aktif serta

memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada siswa. Maka disini saya

sebagai peneliti memilih mengembangkan media menggunakan bianglala supaya

siswa lebih tertarik dengan media ini karena siswa bisa memutar-mutar sendiri

bianglala tersebut dan memilih keranjang mana yang akan dipilih dan dibuka

untuk mengambil dan mengerjakan soal-soal latihan yang ada di keranjang

bianglala tersebut karena pada dasarnya siswa SD suka bermain sambil belajar.

Kelebihan media pembelajaran yang Peneliti kembangkan adalah

peneliti menambahkan dengan menggunakan pendekatan open endeed dalam

penyelesaian soal-soal latihan yang telah di ambil di dalam keranjang tersebut

agar memancing siswa lebih kreatif, aktif, bertanya serta berimajinasi dalam

melakukan suatu pemecahan masalah dengan berbagai cara dan sudut pandang

yang berbeda. Sesuai dengan definisi open endeed bahwa guru memberikan suatu

permasalahan terhadap siswa dimana pemecahan masalahnya dapat dilakukan

dengan berbagai cara. Sehingga dengan cara ini siswa mendapatkan pengalaman

baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan

pengetahuan, keterampilan dan metode matematika. Pada pendekatan open ended

jawaban tidak diutamakan melainkan penyelesaian dengan cara menemukan

strategi dan pendekatan yang berbeda untuk sampai pada jawaban dari masalah

yang diberikan (Sawada dalam Melianingsih dkk, 2015).

Pengembangan media pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti erat

kaitannya dengan penelitian relevan yang sudah dilakukan. Karena dari hasil

penelitian tersebut pembelajaran matematika khususnya materi jaring-jaring
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bangun ruang menggunakan media konkret kertas bekas pembungkus rokok dan

pasta gigi terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga peneliti lebih

terinspirasi untuk membuat suatu produk pembelajaran yang dapat menarik minat

belajar siswa.

Mengacu adanya permasalahan yang timbul di dalam proses pembelajaran

matematika tersebut dan dengan adanya penelitian yang sudah dilakukan

terdahulu peneliti sangat tertarik mengembangkan media pembelajaran Bianglala

Jaring-jaring Bangun Ruang Pada Siswa Kelas V SD Menggunakan Pendekatan

Open Endeed untuk menunjang pembelajaran matematika khususnya pada materi

jaring-jaring bangun ruang (balok dan kubus). Yang diharapkan dapat berguna

bagi siswa maupun guru sehingga mutu pembelajaran di kelas dapat meningkat

dengan baik serta dengan menggunakan media ini siswa dituntut untuk lebih kritis

dan kreatif dalam proses belajar mengajar dikelas. Karena siswa harus

menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan open endeed

dimana siswa nantinya diberi sebuah permasalahan yang harus di selesaikan

namun cara yang digunakan harus berbeda dengan cara yang telah digunakan oleh

guru. Dengan kegiatan seperti ini dapat merangsang pola pikir siswa untuk lebih

kreatif dalam memecahkan sebuah permasalahan.
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran matematika berupa Bianglala

jaring-jaring bangun ruang menggunakan pendekatan open ended pada anak

kelas V SD yang layak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana pengembangan media pembelajaran matematika

berupa Bianglala jaring-jaring bangun ruang pada anak kelas V SD

menggunakan pendekatan open endeed untuk meningkatkan hasil belajar

matematika materi jaring-jaring bangun ruang di kelas V SD.

D. Pentingnya Penelitian & Pengembangan

Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti karena berdasarkan

analisis permasalahan di lapangan guru hanya menggunakan metode ceramah

dalam menyampaikan materi pembelajaran khususnya pada pelajaran

matematika materi jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok sehingga

siswa kesulitan dalam memahami materi serta kurang aktif dalam

pembelajaran. Sehingga peneliti mengembangkan media pembelajaran

bianglala jaring-jaring bangun ruang untuk menunjang proses pembelajaran

agar materi tersampaikan dengan baik dan siswa dapat berperan aktif dalam

pembelajaran.
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E. Spesifikasi Produk

Penelitian ini menghasilkan produk yang bermanfaat untuk guru dan siswa

berupa Media Pembelajaran Bianglala Jaring-Jaring Bangun Ruang Menggunakan

Pendekatan Open Endeed Pada Siswa Kelas V SD yang disertai dengan latihan-

latihan yang akan mengasah pemahaman siswa terhadap materi yang telah

dipelajarinya. Produk ini dihasilkan dari pengembangan media pembelajaran yang

mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

a. Konten

1. Kompetensi Dasar

1.6 Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana

(kubus dan balok).

4.6  Membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana (kubus dan balok).

2.  Indikator

3.6.1 Mengidentifikasi bentuk jaring-jaring bangun ruang balok

3.6.2 Mengidentifikasi bentuk jaring-jaring bangun ruang kubus

3.6.3 Menjelaskan bentuk jaring-jaring bangun ruang balok

3.6.4 Menjelaskan bentuk jaring-jaring bangun ruang kubus

4.6.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang

sederhana (kubus dan balok)

4.6.2 Menyajikan penyelesaian masalah yang terkait dengan jaring-jaring kubus
dan balok
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3.   Tujuan Pembelajaran

a. Melalui penugasan siswa dapat mengidentifikasi bentuk jaring-jaring

bangun ruang balok.

b. Melalui penugasan siswa dapat mengidentifikasi bentuk jaring-jaring

bangun ruang kubus.

c. Melalui penugasan siswa dapat menjelaskan bentuk jaring-jaring bangun

ruang balok.

d. Melalui penugasan siswa dapat menjelaskan bentuk jaring-jaring bangun

ruang kubus.

e. Melalui diskusi siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan

dengan jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok.

f. Melalui presentasi siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah yang

berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok.

2. Media bianglala jaring-jaring bangun ruang ini memuat mata pelajaran

matematika materi jaring-jaring bangun ruang pada kelas V SD.

3. Materi yang di sampaikan dalam media pembelajaran ini dilengkapi dengan

latihan-latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa.

4. Penyajian isi media pembelajaran Bianglala Jaring-jaring Bangun Ruang Pada

Siswa Kelas V SD Menggunakan Pendekatan Open Endeed ini yaitu

disesuaikan dengan materi yaitu berisi jaring-jaring bangun ruang yang

terbuat dari karton yang tersimpan di keranjang-keranjang bianglala tersebut.

b. Konstruk

1. Bentuk fisik media pembelajaran Bianglala Jaring-jaring Bangun Ruang Pada

Siswa Kelas V SD Menggunakan Pendekatan Open Endeed berupa benda
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bianglala yang mempunyai enam keranjang dimana di dalam setiap keranjang

tersebut berisi soal-soal latihan yang sesuai dengan jenis bangun ruang yang

di dapat.

2. Media pembelajaran bianglala jaring-jaring bangun ruang ini juga dilengkapi

dengan alat peraga berupa papan bongkar pasang jaring-jaring bangun ruang.

F. Asumsi Dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi Pengembangan

Siswa SDN 03 Sukomulyo Pujon cenderung menyukai hal-hal baru serta

memiliki karakteristik siswa yang suka bermain. Dengan adanya hal tersebut

media pembelajaran visual beserta alat peraga sangat mereka sukai karena

dapat di praktekkan secara langsung oleh siswa. Oleh karena itu media

pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti dapat di uji cobakan di SDN

03 Sukomulyo Pujon. Mengingat media tersebut digunakan oleh anak SD

maka media pembelajaran tersebut harus mudah dibawa, mudah di

aplikasikan, tahan lama dan tidak berbahaya. Media pembelajaran bianglala

jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok ini tidak hanya bisa digunakan di

satu sekolah. Namun dapat di aplikasikan di berbagai Sekolah Dasar.

2. Keterbatasan Pengembangan

Sedangkan beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan pengembangan ini

adalah Produk pengembangan media ini hanya terbatas pada mata pelajaran

matematika materi jaring-jaring bangun ruang, Media pembelajaran yang
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dikembangkan berupa benda konkrit tiga dimensi dan Objek penelitian

terbatas pada penggunaan media pembelajaran di kelas V SD.

G. Definisi Operasional

1. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki rusuk, sisi, titik dan sudut

sehingga bangun ini bisa juga disebut bangun tiga dimensi.

2. Bianglala jaring-jaring bangun ruang adalah sebuah media pembelajaran

berbentuk bianglala dimana bianglala tersebut dapat diputar sendiri oleh siswa

serta di dalam setiap keranjangnya terdapat soal-soal latihan materi jaring-

jaring bangun ruang.

3. Open ended merupakan suatu pendekatan dalam sebuah pembelajaran dimana

guru memberikan suatu permasalahan kepada siswa untuk dipecahkan dengan

berbagai cara untuk sampai pada jawaban permasalahan yang diberikan.

4. Media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk

menyampaikan sebuah pesan pembelajaran.


