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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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berbekas menyangkut pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap-sikap.

2. Hasil Belajar

Hasil belajar pada dasarnya berkaitan pula  dengan hasil yang dicapai

dalam belajar. Pengertian hasil belajar itu sendiri dapat diketahui dari pendapat

ahli pendidikan. Hasil belajar berasal dari kata hasil dan belajar. Agar tidak

menyimpang dari pengertian sesungguhnya maka perlu dijelaskan secara per kata

terlebih dahulu.

Belajar berasal dari kata “ajar” mendapat awalan “be” yang kemudian

menjadi kata jadian “belajar” mengandung maknaproses belajar. Kata belajar

menunjuk arti apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek yang

menerima pelajaran, bukan sekedar meng hapal, bukan pula sekedar mengingat.6

.Belajar pada dasarnya merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya

perubahan pengetahuan, pemahaman, dan sikapnya. Belajar adalah proses yang

aktif, yaitu mereaksi semua situasi yang berada disekitar  individu, yang

mengarah pada suatu tujuan7.

Belajar  pada hakikatnya  perubahan  pada  diri  seseorang  sebagai

subjek didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena belajar adalah

suatu proses merubah kondisi seseorang yang terwujud dalam tiga ranah, maka

bagaimana agar belajar benar-benar terjadi. Ada beberapa teori belajar yang akan

penulis paparkan dalam pembahasan ini untuk melihat bagaimana hakikatnya

belajar yang sesungguhnya.

Hasil belajar dari gabungan kata hasil dan kata belajar. Hasil belajar

6 Sardiman, Motivasi dan Interaksi Belajar, (Jakarta: rajawali Pres, 1998), h 34.
7 Tim MKDKIKIP, BelajardanPembelajaran, (Semarang : ILIP Pres, 1995), h 25.
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diartikan sebagai keberhasilan usaha yang dapat dicapai 8 . Hasil belajar

merupakan keberhasilan yang telah dirumuskan guru berupa kemampuan

akademik.menyatakan  bahwa hasil  belajar merupakan nilai hasil belajar yang

menentukan berhasil tidaknya siswa dalam belajar9. Hal tersebut berarti hasil

belajar merupakan hasil dari prosesbelajar. Dalam hasil belajar meliputi

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor10 .

Dari berbagai kajian definisi hasil belajar di atas maka yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika yang berupa kemampuan

akademis siswa dalam mencapai standar tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan sebelumnya dan harus dimiliki siswa setelah mengikuti proses

pembelajaran. Belajar dipengaruhi pula oleh faktor-faktor baik dari dalam

maupun dari luar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara

lain dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor

internal yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut :

1. Kesehatan anak
2. Rasa aman
3. Kemampuan dan minat
4. Kebutuhan diri anak akan sesuatu yang akan dipelajari”11.

Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut :
1. Lingkungan belajar, iklim, dan teman belajar
2. Motivasi dari luar”12

Adapun faktor yang datang dari luar diri anak, yaitu dari sekolah tempat

anak belajar seperti guru, waktu, sarana dan prasarana belajar, kurikulum, materi,

8Winkel, Op.Cit. h 162.
9Winarno Surachmad,. Metodologi Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1981), h 2.
10 Sunaryo, Metodologi Pengajaran (Jakarta:  Rineka Cipta, 1983), h 4.
11 Rustiyah NK, Masalah-Masalah Keguruan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h 123.
12 Ibid, h.124
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dan suasana belajar.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, juga siswa

mengalami hambatan-hambatan dalam belajar baik itu bersifat endogen maupun

bersif ateksogen.Yang bersif atendogen adalah faktor biologis dan faktor

psikologis siswa. Sedangkan faktor eksogen adalah seperti sikap orang tua,

suasana lingkungan, sosial ekonominya, dan sikap budayanya. Untuk dapat

meningkatkan belajar dengan baik maka guru harus mengenal anak dengan baik

pula karena setiap anak tidak sama persis kesulitan dan permasalahan yang

dihadapinya. Dengan demikian guru harus mampu mene-liti setiap kekurangan-

kekurangan dalam hasil belajar siswa.

Hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil

akademis yaitu hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar

yang telah dirumuskan guru baik berupa segi kognitif, afektif maupun dari segi

psikomotornya. Dalam proses belajar dan mengajar seorang guru wajib

menentukan tujuan pembelajaran baik tujuan pembelajaran umum maupun

khusus.

Mengukur keberhasilan belajar siswa atau hasil yang dicapai siswa harus

mampu mengevaluasi belajar siswa. Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat

darisegi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan guru dalam

mengukur keberhasilan belajar maka guru harus menentukan tujuan

pembelajaran khusus yang baik. Ada beberapa kriteria dalam pembuatan TPK

(Tujuan Pembelajaran Khusus) yang baik yaitu sebagai berikut.

a. Mengandung satu jenis perbuatan.
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b. Dinyatakan dalam kualitas dan kuantitas penguasaan siswa.

c. Kondisi yang bagaimana yang diinginkan guru13.

Jadi hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil belajar yang telah dicapai

siswa setelah mengikuti kegiatan proses belajar dan mengajar, baik yang

menyangkut segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Hasil yang dimaksudkan

dalam penelitian tindakan kelasini, berupa hasil belajar yang berupahasil

akademik siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam jangka waktu

tertentu. Hasil akademik ini berupa angka kuantitas yang dituliskan dalam buku

raport. Sedangkan dalam kaitannya dengan penelitian ini, hasil belajar adalah

peningkatan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran  yang

ditetapkan guru.

Hasil belajar yang dicapai siswa  berkaitan erat dengan kesulitan belajar

dan keberhasilan belajar. Kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran

matematika dapat diketahui dari ciri-cirinya. Kesulitan belajar yaitu di mana anak

didik atau siswa tidak mampu belajar sehingga hasil dibawah potensi

intelektualnya14. Menurut Lerner dalam buku pendidikan bagi anak berkesulitan

belajar, adalah kekurang pahaman tentang simbol, nilai tempat, perhitungan  dan

penggunaan  proses  yang  keliru  dan  tulisan  yang tidak terbaca15.

Menurut Mulyono bahwa kesulitan belajar adalah terjemahan dari

learning disability.16 Terjemahan tersebut diartikan sebagai ketidak mampuan

belajar. Menurut Kuffman dan Lloyd dikutip oleh bahwa kesulitan belajar adalah

13 Tim MKDKIKIP Semarang, BelajardanPembelajaran, (Semarang : ILIP, 1996), h. 28.
14 Alan O Ross, Metode Mengajar MatematikaI, (Jakarta : Rineka Cipta, 1974), h. 103
15 Mulyono Abdurrahman, Kesulitan Belajar Matematika, (Jakarta: Gramedia, 1999), h.

262.
16 Ibid, h. 6
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gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup

pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan17 . Gangguan tersebut

memungkinkan menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan,

berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau berhitung.

Learner berpendapat, ada beberapa karakteristik anak berkesulitan

belajar, yaitu :

Adanya gangguan dalam hubungan keruangan:

a. Abnormalitas persepsi visual.
b. Assosiasi visual motorik
c. Perverasi.
d. Kesulitan mengenal dan memahami

simbol.
e. Gangguan penghayatan tubuh.
f. Kesulitan dalam bahasa dan membaca
g. PerformanceIQ jauh lebih rendah dari pada sektor verbal IQ18.

Jadi kesulitan belajar matematika disebabkan rendahnya kemampuan

intelegensi, banyaknya terkait dengan kesulitan memahami konsep visual dan

adanya gangguan assosiasi visual motorik.

Gejala adanya kesulitan belajar meliputi :

a. Hasil yang rendah d bawah rata-rata kelompok kelas.
b. Hasil yang dicapai dengan usaha tidak seimbang.
c. Lambat dalam melakukan tugas belajar.
d. Menunjukkan sikap kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura

dusta dan lain-lain.
e. Menunjukkan tingkah laku yang berlainan19.

Jenis kesulitan belajar “masalah belajar pada dasarnya digolongkan atas:

(a) sangat cepat dalam belajar, b) keterlambatan akademik, (c) lambat belajar, (d)

penempatan kelas, (e) kurang motivasi dalam belajar, (f) sikap dan kebiasaan yang

17 Ibid, h 8.
18 Ibid, h. 259
19Widodo Supriyono, PsikologiBelajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h 89.



13

buruk dalam belajar dan kehadiran di sekolah sering tidak masuk20.

Dengan demikian bahwa anak yang perlu mendapat bantuan dari guru

dalam halini adalah layanan bimbingan belajar, agar peserta didik dapat

melaksanakan kegiatan belajar secara baik dan terarah.

B. Prinsip-prinsip Mata Pelajaran Matematika

Mata pelajaran matematika berkaitan dengan kemampuan- kemampuan

siswa mengenai pemahaman struktur dasar sistem bilangan dari pada mempelajari

keterampilan dan fakta-fakta hafalan. Pelajaran matematika sesuai dengan

kurikulum SD tahun 2013 menekankan mengapa dan bagaimana matematika

melalui penemuan dan eksplorasi.

Mata pelajaran matematika menerapkan prinsip-prinsip basic skill

movement yang mencerminkan beberapa kemampuan dasar matematika bagi

siswa SD yang meliputihal sebagai berikut.

a. Menyiapkan anak untuk belajar matematika
b. Maju dari konkret ke abstrak
c. Penyediaan kesempatan kepada anak untuk berlatih dan

mengulang
d. Generalisasi ke dalamsituasi baru
e. Bertolak dari kekuatan dan kelemahan siswa
f. Perlunya membangun  fondasi  yang  kuat  tentang  konsep  atau

keterampilanmatematika
g. Penyediaanprogrammatematika yang seimbang21.

Oleh karena itu ada beberapa pendekatan dalam pengajaran matematika

di SD, yaitu sebagai berikut :

1) Urutan belajar yang bersifat perkembangan

20 Erman Amti, Diagnistik Kesulitan Belajar Anak, (Jakarta: Gramedia, 1992), h 67.
21Mulyono, Op.Cit, h.:273
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Dalam hal ini guru diharapkan memberikan pelajaran matematika

sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tidak akan ada manfaatnya

mengajarkan anak suatu konsep atau keterampilan matematika sebelum

mencapai tahap perkembangan tersebut karena tidak akan berhasil.

2) Belajar Tuntas

Dalam   pembelajaran matematika guru  harus menentukan sasaran

atau tujuan pembelajaran khusus. Sasaran tersebut harus dapat diukur dan

diamati, menguraikan langkah-langkah yang sudah dikuasai oleh siswa dari

soal mudah, sedang ke tingkat yang sukar, dan mengurutkan langkah-

langkah untuk mencapai tujuan.

3) Strategi belajar

Strategi belajar matematika memusatkan bagaimana siswa belajar

agar dapat mengembangkan strategi belajar metakognitif yang mengarahkan

proses mereka dalam belajar.

4) Pemecahan Masalah.

Strategi belajar matematika dengan pemecahan masalah untuk

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah kaitannya

dengan soal-soal matematika. Keempat  pendekatan  dalam pembelajaran

matematika di SD tersebut, tentunya menuntut kemampuan guru dalam

melaksanakan pembelajaran, juga dituntut lebih aktif dan cermat melakukan

strategi pembelajaran agar siswa yang mengalami kesulitan belajar tidak

merasa ditinggalkan tetapi terlayani dengan baik dengan cara

kemampuannya sendiri  dan mampu mengikuti setahap demi setahap.
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C. Evaluasi Pelajaran Matematika

Evaluasi pembelajaran matematika secara umum sama dengan evaluasi

mata pelajaran lainnya baik jenis evaluasi maupun bentuk-bentuk soalnya.

Evaluasi matematika di Sekolah Dasar merupakan salah satu cara atau kegiatan

pembelajaran untuk mengetahui kemajuan belajar siswa dan pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan.

Dalam evaluasi pelajaran matematika keberhasilan siswa diukur dari

proses  pengerjaan  dan  diukur  dari  kebenaran  dalam   jawaban  yang

dihasilkan. Dengan demikian bagaimana proses pengerjaannya dan bagaimana

hasil jawabannya. Dalam  hal  kegiatan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  guru

mata pelajaran matematika menurut Learner, dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut.

a. Memutuskan apa yang akan diukur
b. Memilih atau mengembangkan suatu herarki keterampilan.
c. Memutuskan dimana memulai
d. Memilih atau mengembangkan

instrumen.
e. Melaksanakan tes.
f. Mengadministrasikan tes.
g. Mencatat kekeliruan dan gaya kinerja.
h. Menganalisis temuan dan meringkaskan hasil.
i. Memperkirakan alasan kekeliruan dan menentukan bidang yang akan

diperiksa.
j. Memeriksa Melengkapi catatan dan rumusan tujuan-tujuan

pembelajaran khusus22.

Ranah yang diungkapkan dalamevaluasi pembelajaranmatematika yaitu

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga ranah tersebut dievaluasi dengan tes

hasil belajar yang menggunakan berbagai ragam bentuk soal tes sesuai dengan

materi yang akan diukur kemajuan dan keberhasilannya.

Ibid, h. 266
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D. Alat Peraga

a. Pengertian Alat Peraga

Alat peraga disebut juga alat bantu pelajaran. Alat peraga yang

digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran, maka pembelajaran

menjadi lebih berkualitas. Menurut Heinich menyatakan  bahwa keseluruhan

sejarah, media dan teknologi telah mempengaruhi pendidikan. Media

merupakan jamak dari kata medium adalah suatu saluruh  untuk komunikasi.

Diturunkan dari bahasa Latinyang berarti antara. Istilah ini kepada sesuatu

yang membawa informasi kepenerima tercetak, komputer dan instruktur.

Yang demikian ini dipandang sebagai media ketika mereka membawa pesan

dengan suatu maksud pembelajaran.

Beberapa media yang dikenal dalam pembelajaran antara lain; (1)

media non projektif antara lain fotografi, diagram, sajian dan model-model,

(2) media projektif  antara lain slide, film strif, transparansi, dan komputer

proyektor, (3) media dengar seperti radio kaset, (4) mediageraksepertividio

dan film, (5) komputer, multimedia, (6) serta media yang digunakan untuk

belajar jarak jauh 23.

Alat peraga sebagai media pembelajaran dapat menjadikan materi

pelajaran yang  disampaikan  lebih  konkret sehingga mudah  dicerna  siswa.

Alat peraga menambah konkretnya materi pelajaran yang disampaikan guru

sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih bermakna bagi

kehidupan siswa. Karena itulah guru matematika yang dalam pembelajaran

23 UPI, Common Text Book Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, (Bandung:
Jurusan MIPA UPI, 2001), h. 200.
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menggunakan alat peraga akan memperoleh keuntungan sebagai berikut.

1. Siswa dan guru dalam kegiatan proses belaja rmengajar lebih termotivasi.

2. Baik siswa maupun guru, terutama siswa menjadi tumbuh minatnya

terhadap pelajaran yang sedang diajarkan.

3. Konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkret dank arena

itu lebih dipahami dan dimengerti, dan dapat ditanamkan pada tingkat-

tingkat yang lebih  rendah.

4. Hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda dialam

sekitar akan lebih dapat dipahami.

Alat peraga   dapat disebut pula alat bantu dalam  pembelajaran. Dalam

praktik kegiatan pendidikan, alat peraga sering pula disebut dengan media

pembelajaran. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti tidak akan mempersoalkan

penggunaan istilah tersebut. Secara harfiah kata media memiliki arti perantara

atau pengantar atau peraga.

Ada empat pola guru dalam pembelajaran yaitu:

1. Guru sebagai pengendali siswa;
2. Guru mengggunakan alat peraga  dalam pembelajaran;
3. Guru sebagai sumber bersama dengan sumberlainnya dalam pembelajaran;
4. Guru melakukan pembelajaran dari sumber bukan manusia  atau guru

bermedia24.

Media dan alat peraga memilikiperbedaan yaitu sebagaimana

digambarkan sebagai berikut :

24Ibid, h.206
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Skema  Penggunaan Alat Peraga dalam Pembelajaran

Gambar 2.1 Model Pembelajaran yang Dilakukan Guru.25

Model pembelajaran yang tampak pada skemadi atas menunjukkan

keragaman bahwa ada guru yang menggunakan media dan ada guru yang

menggunakan alat peraga dalamkegiatan pembelajaran.

Ada empat pola guru dalampembelajaran yaitu sebagai berikut:

a. Guru sebagai pengendali siswa, disini tugas guru adalah melakukan

manajemen kelas dan mengukur kemajuan balajar siswa secara bertahap

dan berkelanjutan.

b. Guru mengggunakan alat peraga dalam pembelajaran. Pembelajaran yang

dilakukan guru sedapat mungkin diupayakan menggunakan alat   peraga,

hal ini dimaksudkan agar materi pelajaran yang disampaikan dapat

25 Nana Sujana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar. (Bandung: Rineka Cipta, 1991), h. 13.
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dimengerti dan mudah dicerna oleh siswa sehingga tujuan pembelajaran

yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

c. Guru sebagai sumber bersama dengan sumber lainnya dalam

pembelajaran artinya baik guru maupun media pembelajaran yang lain

dijadikan sumber  belajar.

d. Guru melakukan pembelajaran dari sumber bukan manusia (guru

bermedia).

Meskipun ada perbedaan, pada prinsipnya media dan alat peraga

merupakan perantara dalam kegiatan pembelajaran. Kaitannya dengan

pembelajaran matematika maka alat peraga yang dapat digunakan dalam

pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diberikan pada saat itu. Diantaranya

alat peraga dalam  kegiatan pembelajaran menentukan volum kubus bangun ruang

adalah sebagai berikut :

b. Alat Peraga  Model Kubus Satuan

1) Fungsi

Alat peraga model kubus satuan memiliki fungsi untuk menunjukkan

volum/isi kubus atau balok.

2) Bentuk Alat

Bentuk  alat peraga  Kubus  Satuan isi sebagai berikut.
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Alat dan bahan

a. Alternatif bahan 1 : Kayu reng, amplas, cat, spidol, plastik akrilik

b. Alternatif bahan 2 : Karton tebal/karton duplek, lem, spidol, plastik

jilid.

c. Alternatif bahan 3 : Sterefoam, spidol.

d. Perkakas : Gergaji kayu, kuas, gunting, kater/pemotong

Cara pembuatan alat peraga kubus satuan dan langkah-langkah

pembuatannya sebagai berikut.

a. Potonglah kayu dengan ukuran 3 x 3 x 3 cm, minimal 27 buah.

b. Ampaslah potongan kayu tersebut (kubus) kemudian dicat dengan warna

cerah (misal warna kuning)

c. Berilah warna hitam semua rusuknya, dengan mempergunakan spidol

berwarna hitam.

Gambar Model Kubus Satuan

Jika bahan yang dipergunakan karton tebal/karton duplek, maka cara

membuat alat peraga yaitu dengan membuat jaring-jaring kubus dengan ukuran

kubus 3 x 3 cm. Untuk menghubungkan sisi yang satu dengan yang lain buatlah

lidah pada jaring-jaringnya.

Selanjutnya bentuklah jaring-jaring kubus sebagaimana gambar berikut.
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Model jaring-jaring Kubus

Buatlah kotak transparan (tembus pandang) tanpa tutup berbentuk dan

balok dengan ukuran 6x6x6cm, 6x6x 9cm, dan 6x6x12cm. Kotak transparan

(tembus pandang) tanpa tutup berbentuk kubus dan balok dengan ukuran sebagai

berikut.
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2. Penggunaan Alat

a. Tunjukkan pada siswa bahwa 1 (satu) buah kubus didefiniskan sebagai
satu situasi

b. Siswa diminta menyebutkan banyaknya kubus satuan pada gambar berikut

ini.

I ii iii

Siswa disuruh mengisi setiap kotak transparan yang telah disiapkan

dengan  kubus  satuan,  dan menghitung  banyaknya  kubus satuan yang dapat

mengisi masing-masing kotak.

E. Materi Pokok Bahasan Menentukan Volum  Bangun Ruang

Dalam kegiatan penelitian ini, pokok bahasan yang dijadikan penelitian

yaitu menentukan volum bangun ruang dengan uraian  materi sebagai berikut.

a. Menentukan volum kubus

Penentuan volum kubus didasarkan pada rumus volum kubus.

Menentukan volum kubus rumusnya adalah sebagai berikut.

sisi x sisi x sisi= volume

Volume dinyatakan dengan satuan kubik (3)

b. Menentukan volum balok

Menentukan volum balok dengan menggunakan   rumus sebagai berikut.

Panjang  x lebar x tinggi = Volume
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F. Kerangka Berpikir

Sebagaimana teori yang dikaji tersebut diatas, bahwa alat peraga

memiliki fungsi untuk mempermudah siswa dalam menerima materi pelajaran

yang disampaikan. Alat peraga berperan penting dalam meningkatkan

keberhasilan siswa karena melalui penggunaan alat peraga siswa dapat mengamati

berbagai hal baik melalui indera penglihat, peraba maupun pendengar.

Keterlibatan alat-alat indera menggairahkan siswa dalam belajar sehingga

akan mudah terangsang untuk mencoba melakukan sesuatu hal yang diperlukan.

Penggunaan alat peraga kubus satuan dalam pembelajaran pokok bahasan

Menentukan Volum Bangun Ruang, dapat meningkatkan perhatian dan

keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Kemudahan yang akan diperoleh siswa

melalui penggunaan alat peraga tersebut yaitu siswa dapat mengukur, mengamati,

menaksir  dan kemudian  dapat menyelesaikan masalah  yang  dihadapi  yaitu

menentukan volum kubus secara cepat dan tepat. Kecepatan dan ketepatan siswa

dalam menyelesaikan masalah tersebut memungkinkan hasil belajarnya dapat

meningkat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan penggunaan alat peraga

kubus satuan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan volum

kubus dan juga sebaliknya jika pembelajaran matematika pokok bahasan

menentukan volum bangun ruang kubus dan balok dalam pembelajaran di kelas

tidak menggunakan alat peraga, maka hasil belajar siswa kurang dapat diterima

siswa  dengan maksimal  yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar

siswa.
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Kebermaknaan dan kemudahan menyerap materi pelajaran dapat

dilakukan melalui latihan mengukur secara langsung terhadap benda-benda baik

benda langsung maupun alat peraga sehingga siswa akan memiliki kemampuan

keterampilan dan pengetahuan terhadap apa yang dipelajarinya. Kemampuan

inilah yang menjadikan  hasil belajar siswa akan mudah untuk ditingkatkan. Alur

kerangka pikir tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema berikut ini.

Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan
alat peraga kubus satuan

Hasil belajar pada pokok bahasan
menentukan volum kubus/balok
di kelas V SDN Bugi masih
rendah

Kegiatan belajar mengajar dengan
menggunakan alat peraga kubus/balok
satuan

Kondisi siswa menjadi:
 Lebih termotivasi
 Lebih mudah mengetahui materi

yang diajarkan
 Materi pelajaran yang abstrak menjadi

konkrit
 Bertambah ninat dalam belajar
 Kemampuan mengukur volum menjadi

lebih, baik dengan praktik langsung

Hasil Belajar Meningkat

Gambar 2.2  Kerangka Pikir Penelitian
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Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa hasil

belajar pada Pokok bahasan menentukan Volum kubus di kelas V masih rendah.

Kondisi siswa menjadi lebih termotivasi, lebih mudah memahami materi yang

diajarkan, materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret, bertambah minat

dalam belajar, dan kemampuan mengukur menjadi lebih terampil dengan praktik

langsung.

G. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui penggunaan alat

peraga kubus satuan maka hasil belajar siswa kelas V SDN Bugi Kecamatan

Sorawolio Kota Bau-bau dapat ditingkakan.
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BAB III

METODEPENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dalam

bahasa Inggris dikenal dengan Classrom Action Research. Iskandar

mendefinisikan penelitian tindakan kelas sebagai “bagian dari penelitian tindakan

(action research) yang dilakukan oleh guru dan dosen di kelas tempat ia mengajar

yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas proses

pembelajaran di kelas”.1

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan sebuah kegiatan penelitian

yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam

pembelajaran di Kelas, yaitu dengan cara melakukan tindakan-tindakan tertentu

agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelejaran sehingga

tujuan yang diharapkan dapat tercapai.2

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah SDN Bugi Kecamatan

Sorawolio Kota Bau-bau dan waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan,

mulai bulan Februari s.d April 2016 pada semester genap tahun pelajaran

2015/2016.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa  kelas V SD Negeri

1Iskandar, PenelitianTindakanKelas, GaungPersada, Ciputat: 2009, h. 20
2Rochiati Wiriatmaja, Metode Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Kinerja

Guru dan Dosen, Remaja Rosdakarya, Bandung 2006, hal. 12
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