
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mata pelajaran Matematika di Sekolah Dasar merupakan mata pelajaran

yang dianggap paling sulit oleh siswa sehingga berakibat pada rendahnya hasil

belajar mata pelajaran tersebut. Pada hal matematika merupakan mata pelajaran

yang wajib diberikan bagi siswa sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah

Atas. Jumlah jam mata pelajaran matematika cukup banyak dibandingkan dengan

mata pelajaran IPA dan IPS.

Kemampuan baca tulis dan berhitung bagi siswa SD merupakan syarat

naik ke kelas IV. Tes Kemampuan Dasar (TKD) menjadi acuan dalam

peningkatan mutu pendidikan khususnya SD kelas III. Persyaratan tersebut dipan

dang satu keharusan yang harus dikuasai siswa sebelum memasuki kelas tinggi

(kelas IV-VI).

Matematika merupakan mata pelajaran yang melatih anak untuk berpikir

rasional, logis, cermat, jujur dan sistematis. Pola pikir yang demikian sebagai

suatu yang perlu dimiliki siswa sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari akan dapat membantu

manusia dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan dalam berbagai

kebutuhan kehidupan. Karena kondisi yang demikian pentingnya, maka

matematika diberikan sejak anak memasuki bangku sekolah sejak kelas I sampai

kelas XII (SMA). Namun demikian matematika masih kurang diminati anak didik

baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Hal yang demikian perlu mendapatkan
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perhatian bagi guru untuk memperbaiki metode serta pendekatan dalam  belajar

mengajar sehingga anak didik merasa senang dan termotivasi untuk belajar

matematika.

Sebagaimana yang terjadi di kelas V SD Negeri Bugi Kecematan

Sorawolio, dimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika merupakan

urutan yang terbawah dari semua mata pelajaran yang diajarkan dikelasV.

Diketahui bahwa pada pokok bahasan Volum Bangun Ruang  dari ulangan harian

yang dilakukan selama dua kali, hasilnya baru mencapai rata-rata kelas 5,6. Hal

tersebut masih sangat perlu diupayakan peningkatannya. Menurut hasil analisis

ulangan harian, diketahui bahwa pada Tahun Pelajaran 2013/2014 hasil belajar

siswa pada pokok bahasan menentukan volum bangun ruang baru mencapai rata-

rata 5,6 dan pada tahun 2014/2015 baru mencapai rata-rata kelas 5,9. Hal tersebut

menunjukkan bahwa ada kesulitan yang cukup berarti bagi siswa kelas V dalam

memecah kan dan menyelesaikan soal pokok bahasan volum bangun ruang, maka

perlu upaya peningkatan kemampuan melalui upaya–upaya yang dapat dilakukan

oleh guru dipelajarinya dengan mudah. Konsep matematika seperti bangun ruang

akan mudah dimengerti anak didik pada saat pembelajaran berlangsung. Sifat alat

peraga itu sendiri membantu memperjelas konsep-konsep abstrak agar menjadi

konkret.

Alat  peraga  akan merangsang minat  siswa  sekaligus  mempercepat

proses pemahaman siswa ketika mendapati hal-hal yang abstrak dan yang sulit

dimengerti anak. Kebaikan alat peraga bagi pembelajaran juga membuat anak

lebih bersemangat karena tidak merasakan kejenuhan. Pembelajaran  dengan alat
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peraga mudah dicerna anak didikdibandingkan dengan pembelajaran yang bersifat

verbalistik.

Alat peraga yang tepat  untuk menerangkan volum bangun ruang

diantaranya kubus satuan. Alat peraga tersebut menjadikan anak akan mampu

memecahkan masalah melalui  pengamatan,  penganalisisan  dan  pembuktian

secara terpadu sehingga konsep volum bangun ruang akan mudah diselesaikan

anak didik pada saat mempelajari konsep volum bangun ruang. Sejalan dengan

latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis bermaksud mengadakan

penelitian  tindakan  untuk mengkaji lebih mendalam yang dirumuskan dalam

judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Bugi Kecamatan

Sorawolio Kota Bau-Bau Dalam Menentukan Volum Bangun Ruang Melalui

Penggunaan Alat Peraga Kubus Satuan”.

Adapun peneliti tertarik memilih judul tersebut dengan pertimbangan

sebagai berikut :

1. Peneliti sebagai guru kelas VSD Negeri Bugi kecematan Solowolio merasa

perlu untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan tersebut

yang nilai- rata-ratanya baru mencapai 56.

2. Sepengetahuan peneliti, judul tersebut belum diangkat dan diteliti oleh kakak

angkatan terdahulu atau oleh rekan mahasiswa seangkatan.

3. Peneliti bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan

mengupayakan pengadaan alat peraga buatan peneliti bersama siswa serta

menggunakannya dengan  tepat dan optimal.
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah penggunaan alat

peraga kubus satuan dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa

kelas V SD Negeri Bugi Kecamatan Sorawolio Kota Bau-bau?

C. TujuanPenelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar

matematika melalui penggunaan alat praga kubus satuan pada siswa kelas V SDN

Bugi Kecamatan Sorawolio Kota Bau-bau.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat

yang berarti bagi  siswa, guru, dan sekolah.

1. Bagi Siswa

a. Meningkatnya hasil belajar padapokok bahasan volum bangun ruang.

b. Meningkatnya motivasi belajar matematika.

c. Meningkatnya  rasa percaya diri.

2. Bagi  guru

a. Meningkatkan gairah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

b. Merupakan umpan balik keberhasilan siswa dalam menguasai pokok

bahasan volum bangun ruang.

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran karena dengan kegiatan PTK ini guru

lebih terampil menggunakan alat peraga.
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3.   Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan dan kontribusi

positif bagi sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa

dan dapat dijadikan model pembelajaran oleh guru sekolah dasar lain dalam

pembelajaran pokok bahasan volum bangun ruang.

E. Sistematika  Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, isi, dan

bagian akhir. Pada bagian pendahuluan berisi halaman judul, abstrak, pengesahan,

motto dan persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Bagain isi terdiri dari lima

bab sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang judul, latar belakang masalah,rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II. Landasaan Teori dan Hipotesis Tindakan. Bagian ini berisi kajian pustaka

tentang hakekat belajar matematika, hasil belajar, alat peraga, alat peraga

kubussatuan, materi pokok bahasan volum bangun ruang, pembelajaran

matematika dengan alat peraga kubus satuan dalam menentukan volum

bangun ruang, kerangka   berpikir, dan hipotesis tindakan.

Bab III. Metode Penelitian. Bagian ini berisi tentang lokasi penelitian, subyek

penelitian, prosedur kerja dalam penelitian, sumber data, dan tolok ukur

keberhasilan.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini berisi hasil-hasil penelitian dan

pembahasanya.

Bab V. Penutup meliputi simpulan dan saran. Pada bagian Akhir berisi

daftarpustaka  dan lampiran-lampiran.
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F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai maksud dan tujuan

penelitian ini, maka penulis menjabarkan definisi secara operasional dari

judul penelitian, sebagai berikut :

1. Penggunaan alat praga pembelajaran matematika yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah menfaatkan media pembelajaran berupa alat praga

kubus satuan untuk penerapan konsep menentukan volume bangun ruang

(balok dan kubus). Alat praga tesrsbut digunakan selama kegiatan

pembelajaraan yang terdiri dari siklus 1 dua pertemuan dan sikulus II juga

dua pertemuan.

2. Hasil belajar matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

penguasaan murid terhadap materi pelajaran menentukan volume bangun

ruang (balok dan kubus) setelah mengalami proses pembelajaran dengan

menggunakan alat praga kubus satuan selama pembelajaran. Hasil belajar

diukur dengan cara memberikan tes formatif di setiap akhir pembelajaran

pada siklus I dan II, dan melihat nilai perkembangan individu dan

kelompok berdasarkan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar.

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan definisi operasional dan latar belakang masalah pada

penelitian ini, maka hipotesis tindakan dapat dirumuskan, bahwa melalui

penggunaan alat praga kubus satuan maka hasil belajar matematika siswa

kelas IV SD Negeri Bugi Kecamatan Sorawolio Kota Bau-bau dapat

ditingkatkan.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hakikat Belajar

1. Definisi Belajar

Pengertian belajar dalam kehidupan sehari-hari seringkali sering

diartikan yang kurang tepat, biasanya orang awam mengartikan belajar identik

dengan membaca, belajar identik dengan mengerjakan soal-soal. Pengertian

belajar   seperti   tersebut masih   sempit. Menghafal tidak dinamakan belajar.

Loster D. Crow and Crow menyatakan bahwa belajar adalah perbuatan

untuk memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan dan berbagai sikap 1 . Bahwa

kegiatan belajar mencakup tiga hal yaitu: a) membawa perubahan, b) terjadi

karena didapatkan kecakapan baru, dan c) terjadi karena ada upaya2. Belajar pada

dasarnya adalah berusaha mendapatkan sesuatu kepandaian3 Sedangkan menurut

istilah populer bahwa pengertian belajar adalah proses perubahan perilaku yang

relatif menetap sebagai bentuk pengalaman-pengalaman atau praktik4

Menutrut Winkel bahwa belajar diartikan sebagai suatu aktivitas

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang

menghasilkan perubahan-perubahan dalam. Pengetahuan, pemahaman,

ketererampilan, dan sikap-sikap. Perubahan itu relatif konstan dan berbekas 5 .

Dengan demikian belajar adalah perubahan-perubahan yang relatif konstan dan

1 Kasijan, Dasar-Dasar Proses Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1984), h. 16
2 Sumadi Suryabrata, Metodologi Pengajaran, (Jakarta:  Rineka Cipta, 1984), h 249
3 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 108
4 David R dalam IKIP, Struktur Pengajaran Matematika, (Semarang: Balai Pustaka, 1996),

h 2
5Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Gramedia, 1998), h 36.
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