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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Kata belajar berarti proses perubahan tingkah laku pada 

seseorang akibat adanya interaksi antara individu dan lingkungannya 

melalui pengalaman dan latihan. Perubahan ini terjadi secara 

menyeluruh, menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

(Wassid dan Dadang, 2009: 5) 

Gagasan dari Sagala (2009: 13) yang menyatakan bahwa belajar 

menyangkut perubahan dalam suatu organisma, berarti belajar juga 

membutuhkan waktu dan tempat. Belajar disimpulkan terjadi bila 

tampak tanda-tanda bahwa perilaku manusia berubah sebagai akibat 

terjadinya proses pembelajaran. Perhatian utama dalam belajar adalah 

perilaku verbal dari manusia yaitu kemampuan manusia untuk 

menangkap informasi mengenai ilmu pengetahuan yang diterimanya 

dalam belajar. 

Trianto (2010: 16) mengartikan belajar secara umum diartikan 

sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, 

dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau 

karakteristik seseorang sejak lahir. Proses belajar terjadi melalui 

banyak cara baik disengaja dan berlangsung sepanjang waktu dan 
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menuju pada suatu perubahan pada diri pembelajar. Sardiman (2007: 

20) juga berpendapat bahwa belajar itu senantiasa merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan 

lain sebagainya. Belajar itu juga akan lebih baik, kalau si subjek 

belajar itu mengalaminya atau melakukannya, jadi tidak bersifat 

verbalistik. 

Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan. 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang pasti dialami oleh 

setiap individu mengenai sesuatu pengetahuan yang baru baginya 

melalui pengalaman dan latihan secara bertahap. Pengetahuan yang 

baru tersebut dapat berupa pengetahuan exact dan non-exact 

b. Pengertian Hasil Belajar 

Sudjana (2010: 22) mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan – kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Howard Kingsley membagi tiga macam hasil 

belajar yakni : 

1) Ketrampilan dan kebiasaan 

2) Pengetahuan dan pengertian 

3) Sikap dan cita – cita 

Jihad dan Abdul (2008: 15) mengemukakan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan 

proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Hasil 
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belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang 

cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari 

proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. 

Klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom (Sudjana, 2010: 

23-31) yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah yaitu : 

a) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual. 

Ranah kognitif terdiri dari enam aspek yakni (1) Pengetahuan 

adalah mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta, atau 

istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya, (2) 

Pemahaman, adalah mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa 

yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya 

tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal, (3) 

Aplikasi/penerapan, adalah kesanggupan menggunakan ide-ide 

umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, serta 

teori-teori dalam situasi baru dan konkrit, (4) Analisis, adalah 

menguraikan suatu keadaan atau situasi tertentu ke dalam unsur-

unsur atau komponen pembentuknya. Analisis merupakan 

kecakapan kompleks yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga 

tipe sebelumnya, (5) Sintesis, adalah dapat menghasilkan sesuatu 

yang baru dengan cara menggabungkan beberapa faktor, (6) 

Evaluasi/penilaian, adalah dapat menilai suatu situasi, keadaan, 

pernyataan, atau konsep berdasarkan suatu kriteria tertentu. 
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b) Ranah Afektif 

Ranah afektif  berkenaan dengan sikap dan nilai. Ada 

beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar yaitu (1) 

Receiving/menerima, adalah semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada siswa dalam 

bentuk masalah, situasi, gejala, dll., (2) Responding/jawaban, yakni 

reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang 

datang dari luar, (3) Valuing/penilaian, berkenaan dengan nilai dan 

kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi, (4) Organisasi, 

yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, 

termasuk hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, pemantapan, 

dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang termasuk ke dalam 

organisasi ialah konsep tentang nilai, organisasi sistem nilai, dll, (5) 

Karakteristik/internalisasi nilai, yaitu keterpaduan semua sistem 

nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. 

c) Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk ketrampilan 

(skill) dan kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan 

ketrampilan yakni, (1) Gerakan reflek (ketrampilan pada gerakan 

yang tidak sadar), (2) Ketrampilan pada gerakan-gerakan sadar, (3) 

Kemampuan perceptual termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris, dll, (4) Kemampuan di bidang fisik 
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misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan, (5) Gerakan-

gerakan skill mulai dari ketrampilan sederhana sampai pada 

ketrampilan yang kompleks, (6) Kemampuan yang berkenaan 

dengan komunikasi non-decursive seperti gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan nyata yang 

dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam periode 

tertentu berdasarkan tes atau penilaian dalam bidang mata pelajaran 

tertentu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada 

penelitian tindakan kelas ini akan direncanakan pencapaian hasil 

belajar matematika yang terdiri dari tiga aspek yaitu aspek kognitif, 

aspek afektif, dan aspek psikomotor dengan menggunakan metode 

penemuan terbimbing. Adapun penjabaran kata kerja operasional 

(Djamarah, 2005: 332) yang akan digunakan dari ketiga aspek tersebut 

yaitu: 

a. Aspek Kognitif, meliputi beberapa kata kerja operasional : 

1) pengetahuan yaitu siswa mampu : 

a) Mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun ruang, 

b) Memberikan definisi pengertian bangun datar simetris, 

c) Menunjukkan gambar bayangan benda hasil pencerminan. 

2) Pemahaman, yaitu siswa mampu : 

a) Menjelaskan sifat-sifat bangun ruang, 
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b) Menjelaskan makna sumbu simetris. 

3) Penerapan, yaitu siswa mampu : 

a) Menunjukkan mana yang termasuk jaring – jaring kubus 

dan balok, 

b) Menemukan bentuk jaring – jaring kubus dan balok, 

c) Menemukan sifat-sifat pencerminan. 

4) Analisis, yaitu siswa mampu : Menunjukkan banyaknya sumbu 

simetris dari suatu bangun datar dan benda tertentu. 

b. Aspek Afektif 

1) Penerimaan, yaitu siswa mampu : 

a) Mengikuti petunjuk dari guru, 

b) Menjawab pertanyaan dari guru. 

2) Partisipasi, yaitu siswa mampu : menampilkan hasil diskusi 

kelompok. 

3) Penilaian / penentuan sikap, yaitu siswa mampu : Menyatakan 

pendapat dan antusias mengikuti proses pembelajaran. 

4) Pembentukan pola hidup, yaitu siswa mampu : menunjukkan 

keaktifan bertanya. 

c. Aspek Psikomotor 

1) Gerakan terbiasa, yaitu siswa mampu : Melaksanakan aktivitas 

memecahkan masalah yang diberikan di setiap awal kegiatan 

kerja kelompok 

2) Gerakan terbimbing, yaitu siswa mampu : 
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a) Dapat membuat alat peraga, 

b) Mengerjakan ketrampilan menggambar dan 

menggolongkan, 

c) Kerapian dalam membuat alat peraga. 

2. Metode Penemuan Terbimbing 

a. Pengertian Metode Penemuan Terbimbing 

Menurut Sanjaya (2006: 147) Metode adalah cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal. Jihad  dan  Abdul (2008: 24) mengatakan bahwa metode 

mengajar adalah cara mengajar atau cara menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa yang kita ajar. Wassid dan Dadang (2009: 56) 

juga mengatakan bahwa metode lebih bersifat prosedural dan sistemik 

karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu pekerjaan. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penemuan terbimbing. Suryosubroto (2009: 178) berpendapat 

bahwa metode penemuan adalah suatu metode di mana dalam proses 

belajar mengajar guru memperkenankan siswa-siswanya menemukan 

sendiri informasi yang secara tradisional biasa diberitahukan atau 

diceramahkan saja. 

Dalam metode penemuan ini siswa dibiarkan menemukan 

sendiri atau mengalami proses mental itu sendiri, guru hanya 

membimbing dan memberikan instruksi. Penggunaan teknik penemuan 
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(discovery) ini guru berusaha meningkatkan aktivitas siswa dalam 

proses belajar mengajar. (Roestiyah, 2008: 20). 

Menurut Suwangsih dan Tiurlina (2006: 203) penemuan yang 

dimaksud disini bukan penemuan sungguh-sungguh, sebab apa yang 

ditemukan itu sebenarnya sudah ditemukan orang. Jadi penemuan 

disini ialah penemuan pura-pura atau penemuan bagi siswa yang 

bersangkutan saja. Penemuannya itu mungkin hanya sebagian saja 

sebab sebagian lagi mungkin diberitahu gurunya. 

Interaksi dapat pula dilakukan antara siswa baik dalam 

kelompok-kelompok kecil maupun kelompok besar (kelas). Dalam 

melakukan aktivitas atau penemuan dalam kelompok- kelompok kecil, 

siswa berinteraksi satu dengan yang lain. Interaksi ini dapat berupa 

saling sharing atau siswa yang lemah bertanya dan dijelaskan oleh 

siswa yang lebih pandai. Kondisi semacam ini selain akan 

berpengaruh pada penguasaan siswa terhadap materi matematika, juga 

akan dapat meningkatkan  social skills siswa, sehingga interaksi 

merupakan aspek penting dalam pembelajaran matematika. 

(Markaban, 2006: 18) 

Dari pendapat para ahli yang telah diuraikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa metode penemuan terbimbing adalah metode 

pembelajaran yang menuntut siswa agar belajar berpartisipasi secara 

aktif untuk menemukan suatu konsep pelajaran sendiri tanpa atau 

dengan bimbingan dari guru. Bentuk bimbingan dapat berupa 
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petunjuk, arahan, pertanyaan atau dialog, sehingga siswa diharapkan 

dapat menyimpulkan (menggeneralisasikan) sesuai dengan rancangan 

guru. 

b. Keunggulan Metode Penemuan Terbimbing 

Metode Penemuan terbimbing ini memiliki beberapa 

keunggulan (Markaban, 2006: 25) antara lain yaitu : 

1) Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan.  

2) Menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry (mencari-

temukan)  

3) Mendukung kemampuan problem solving siswa.  

4) Memberikan wahana interaksi antar siswa, maupun siswa dengan 

guru, dengan demikian siswa juga terlatih untuk menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

5) Materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang 

tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam 

proses menemukanya 

c. Kelemahan Metode Penemuan Terbimbing 

Walaupun demikian baiknya metode penemuan terbimbing ini 

memiliki kelemahan (Markaban, 2006: 26) yang perlu diperhatikan 

yaitu : 

1) Untuk materi tertentu, waktu yang tersita  lebih lama.   

2) Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di 

lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti 

dengan model ceramah.  
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3) Tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. 

Umumnya topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat 

dikembangkan dengan Model Penemuan Terbimbing. 

d. Langkah-langkah Metode Penemuan Terbimbing 

Agar pelaksanaan metode penemuan terbimbing ini berjalan 

dengan efektif, beberapa langkah yang perlu ditempuh oleh guru 

matematika (Markaban, 2006: 24) adalah sebagai berikut:  

a) Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan  

data secukupnya, perumusannya harus jelas, hindari pernyataan 

yang menimbulkan salah tafsir sehingga arah yang ditempuh  

siswa tidak salah. 

b) Dari data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses,  

mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini, 

bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja.  

Bimbingan ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk melangkah ke 

arah yang hendak dituju, melalui pertanyaan-pertanyaan, atau  

LKS.  

c) Siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang 

dilakukannya. 

d) Bila dipandang perlu, konjektur yang telah dibuat siswa tersebut 

diatas diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk 

meyakinkan kebenaran prakiraan siswa, sehingga akan menuju 

arah yang hendak dicapai. Apabila telah diperoleh kepastian 
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tentang kebenaran konjektur tersebut, maka verbalisasi konjektur 

sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk menyusunya. Di 

samping itu perlu diingat pula bahwa induksi tidak menjamin 

100% kebenaran konjektur. 

e) Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya  guru 

menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa 

apakah hasil penemuan itu benar. 

Dari langkah-langkah pelaksanaan metode penemuan 

terbimbing di atas dapat disederhanakan menjadi seperti langkah-

langkah yang ditemukan oleh Richard Schuman (Suryosubroto, 2009: 

184) dalam konsep bangun ruang adalah : 

Tabel 2.1 Tahapan Metode Penemuan  
Tahapan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Identifikasi 
Kebutuhan 

Guru mengadakan apersepsi sebagai penggalian 
pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan 
diajarkan dengan mengajukan pertanyaan kepada 
siswa. 

Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan atau 
isu yang terkait dengan pelajaran. 

Pendahuluan 
Guru menyeleksi prinsip–prinsip pengertian, konsep, 
generalisasi yang akan dipelajari pada pokok bahasan 
 

Siswa mempersiapkan pembelajaran 

Seleksi 
Bahan 

Guru menyeleksi bahan, soal, dan tugas – tugas pada 
pokok bahasan 

Siswa mempersiapkan buku catatan dan buku 
pelajaran. 

Penjelasan Guru menjelaskan pokok bahasan Siswa mengikuti dengan seksama segala sesuatu 
dari penjelasan guru. 

Mengecek 
Pemahaman 

Guru memberikan pertanyaan tambahan yang terkait 
pada materi dan tugas yang harus dikerjakan. 

Siswa dianjurkan untuk bersikap kritis dalam 
menyimak atau menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru. 

Proses 
Penemuan 

Guru mempersilahkan siswa untuk melakukan 
penemuan 

Siswa antusias melakukan diskusi aktif dengan 
mengerjakan LKS dengan diskusi kelompoknya. 

Bimbingan Guru membimbing siswa apabila siswa mengalami 
kesulitan dalam melakukan penemuan 

Siswa yang mengalami kesulitan, bertanya 
mengenai permasalahan yang dihadapi 

Fasilitator Guru memfasilitasi dengan memberikan pertanyaan 
pada saat proses penemuan 

Siswa antusias memperhatikan pertanyaan dan 
pengarahan yang diberikan oleh guru 

Interaksi Guru merangsang siswa untuk dapat berinteraksi 
dengan siswa yang lain 

Siswa berinteraksi dengan siswa yang lain 

Motivator 

Guru memberikan penghargaan kepada Kelompok yang 
menang dengan nilai tertinggi dengan waktu paling 
singkat akan diberikan hadiah 

Siswa meluapkan kegembiraannya karena 
mendapat penghargaan dari guru dan teman yang 
juga akan dikenakan untuk semua anggota 
kelompok 

Merumuskan 
penemuan 

Bersama-sama guru dan siswa merumuskan prinsip-
prinsip dan generalisasi atas hasil penemuan 

Siswa merumuskan prinsip-prinsip dan 
generalisasi atas hasil penemuan secara kreatif 
dan sistematis 

Penutup Guru bersama – sama dengan siswa menyimpulkan 
materi yang sudah dipelajari 

Siswa menyimak dan mencatat pesan guru 
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3. Pembelajaran Matematika di SD 

a. Hakikat Matematika 

Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang 

berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema 

yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, science). Kata 

mathematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir 

sama, yaitu mathein atau mathenein yang artinya belajar (berpikir). 

Jadi berdasarkan asal katanya maka perkataan matematika berarti ilmu 

pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar). Matematika 

lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan 

menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika 

terbentuk karena pikiran-pikiran manusia, yang berhubungan dengan 

idea, proses, dan penalaran. (Suwangsih dan Tiurlina 2006: 3) 

Menurut Hamzah dan Masri (2009: 108), ada beberapa definisi 

matematika yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain: 1) Russel 

mendefinisikan bahwa matematika sebagai studi yang dimulai dari 

pengkajian bagian – bagian yang sangat dikenal menuju arah yang 

tidak dikenal. 2) Pakar lain, Soedjaji memandang bahwa matematika 

merupakan ilmu yang bersifat abstrak, aksiomatik, dan deduktif. 3) 

Pengertian matematika dari segi aksiologi yang dikemukakan oleh 

Cockroft yaitu tentang mengapa matematika diajarkan. Hal ini 

disebabkan matematika sangat dibutuhkan dan berguna dalam 

kehidupan sehari – hari, bagi sains, perdagangan, dan industri. 
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Dari berbagai pandangan dan pengertian di atas maka dapat 

diambil sebuah kesimpulan. Kesimpulannya matematika adalah suatu 

bidang ilmu yang merupakan alat berpikir dan berguna memberi 

pengetahuan baru melalui pengkajian bagian tertentu menjadi lebih 

kompleks (rumit) untuk memecahkan berbagai persoalan dalam 

kehidupan sehari – hari. 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 

Dalam Permendiknas (2006: 346) disebutkan bahwa mata 

pelajaran matematika di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau 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 
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dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah. 

c. Pembelajaran Matematika Menurut Jerome S. Brunner 

Brunner dalam Sagala (2009: 34) tidak mengembangkan suatu 

teori belajar yang sistematis, yang penting baginya ialah cara – cara 

bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasi 

informasi secara efektif, inilah menurut Brunner inti dari belajar. 

Pendirian yang terkenal yang dikemukakan oleh J. Brunner (Nasution, 

2010: 6) ialah bahwa setiap mata pelajaran dapat diajarkan dengan 

efektif dalam bentuk yang jujur secara intelektual kepada setiap anak 

dalam setiap tingkat perkembangannya. Pendiriannya ini didasarkan 

pada sebagian besar atas penelitian Jean Piaget tentang perkembangan 

intelektual anak. 

Proses internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh (yang 

berarti proses belajar terjadi secara optimal) jika pengetahuan itu 

dipelajari dalam tiga model tahapan (Hawa, 2008: 6-7) yaitu : 

1) Tahap Enaktif 

Dalam tahap ini, penyaijan yang dilakukan melalui tindakan anak 

secara langsung terlibat dalam memanipulasi (mengotak-atik) 

objek. Pada tahap ini anak belajar sesuatu pengetahuan di mana 

pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan menggunakan 

benda-benda konkrit atau menggunakan situasi yang nyata. 
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2) Tahap Ikonik 

Tahap ikonik yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan 

dimana pengetahuan itu dipresentasikan (diwujudkan) dalam 

bentuk bayangan visual, gambar, atau diagram yang 

menggambarkan kegiatan atau situasi konkrit. Dalam tahap ini, 

kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal 

dimana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar 

atau grafik yang dilakukan anak, berhubungan dengan mental yang 

merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. 

3) Tahap Simbolik 

Dalam tahap ini, bahasa adalah pola dasar simbolik, anak 

memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. 

Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek seperti pada tahap 

sebelumnya. Anak sudah mampu menggunakan notasi tanpa 

ketergantungan terhadap objek riil. Pada tahap simbolik ini, 

pembelajaran dipresentasikan dalam bentuk simbol abstrak yaitu 

simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-

orang dalam bidang yang bersangkutan baik simbol verbal (huruf, 

kata-kata, kalimat), lambing-lambang matematika, maupun 

lambang-lambang abstrak yang lain. 

d. Bangun Ruang 

Menurut Mustaqim dan Ary ( 2008: 207-217), adapun materi 

yang dipelajari dalam bangun ruang yaitu : 
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1) Sifat – sifat Bangun Ruang 

a) Sifat – sifat Kubus 

Jadi ada  6  sisi pada bangun ruang kubus. 

Sisi-sisi kubus tersebut berbentuk persegi 

(bujur sangkar) yang berukuran sama. 

Ada  12  rusuk pada bangun ruang kubus. Rusuk-rusuk kubus 

tersebut mempunyai panjang yang sama. Dan ada  8  titik sudut 

pada bangun ruang kubus. 

b) Sifat – sifat Balok 

Jadi ada  6  sisi pada bangun ruang 

balok, ada  12  rusuk pada bangun 

ruang kubus, dan 8 titik sudut.  

c) Sifat – sifat Tabung, Kerucut, dan Bola 

 

 

 
Bangun ruang tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi 

lengkung, sisi atas, dan sisi bawah. Tabung mempunyai 2 buah 

rusuk, tetapi tidak mempunyai titik sudut. Bangun ruang kerucut 

mempunyai dua buah sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung. 

Kerucut hanya mempunyai sebuah rusuk dan sebuah titik sudut 

yang biasa disebut titik puncak. Yang terakhir, bangun ruang 

bola hanya memiliki sebuah sisi lengkung yang menutupi 

seluruh bagian ruangnya. 
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2) Jaring – jaring Balok dan Kubus 

 

 

 

 

 
3) Bangun Datar Simetris 

Bangun simetris adalah bangun yang dapat dilipat (dibagi) 

menjadi dua bagian yang sama persis baik bentuk maupun 

besarnya. Sedangkan bangun tidak simetris disebut bangun 

asimetris. Garis lipat yang menentukan benda simetris disebut  

garis simetri atau sumbu simetri. 

4) Pencerminan Bangun Datar 

 

 

Dari gambar di atas, dapat kita tuliskan sifat bayangan benda yang 

dibentuk oleh cermin sebagai berikut : 

1) Bentuk dan ukuran bayangan sama persis dengan benda. 

2) Jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak benda dari cermin. 

3) Bayangan dan benda saling berkebalikan sisi (kanan kiri atau depan 

belakang), sehingga dikatakan bayangan simetris dengan benda 

(cermin sebagai sumbu simetri). 
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Cara menggambarkan bayangan bangun datar yang dibentuk oleh 

cermin adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 
a) Tentukan titik-titik sudut bangun datar tersebut (segitiga ABC). 

b) Dari masing-masing titik sudut tariklah garis yang tegak lurus 

dengan cermin dan panjangnya dua kali jarak titik sudut tersebut ke 

cermin. 

c) Ujung garis tersebut merupakan titik sudut bayangan bangun ruang 

yang terbentuk oleh cermin (segitiga A'B'C'). 

4. Media Pembelajaran dan Alat Peraga 

Dalam suatu proses belajar-mengajar, dua unsur yang amat penting 

adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling 

berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Fungsi media 

adalah sebagai alat bantu mengajar yang ternyata mempengaruhi iklim, 

kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Sedangkan alat peraga dalam pembelajaran pada hakikatnya merupakan 

suatu yang riil sehingga memperjelas pengertian siswa. (Anitah, 2008:4) 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, media pembelajaran yang akan 

digunakan berupa alat peraga penunjang aktivitas pembelajaran dan 

lembar kerja siswa. Alat peraga yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah bangun ruang dan jaring-jaring. Adapun cara membuat dan 

penggunaannya adalah sebagai berikut : 

a. Alat Peraga Bangun Ruang 

Bahan : Kertas manila 

Alat  : lem, pensil, gunting 

Langkah-langkah membuat bangun ruang dari kertas manila : 

1) Gambarlah pola gambar bangun ruang sesuai sifat-sifat yang dimiliki 

oleh kubus, balok, tabung, kerucut, dan bola pada kertas manila. 

2) Potonglah kertas manila tersebut sesuai pola yang sudah digambar. 

3) Kemudian lem tepian dari pola tersebut satu persatu sehingga 

membentuk sebuah bangun ruang. 

Cara menggunakan alat peraga bangun ruang dalam pembelajaran : 

a) Setelah siswa memahami sifat-sifat dari bangun ruang, masing-

masing kelompok harus membuat dua bentuk bangun ruang yaitu 

kubus dan balok. 

b) Masing-masing kelompok akan memotong kertas yang sudah 

disediakan sesuai pola. 

c) Tempelkan pola tersebut sehingga membentuk sebuah bangun ruang. 

d) Masing-masing kelompok bertugas membuat dua contoh dari satu 

bentuk bangun ruang. 

b. Alat Peraga Jaring-jaring 

Bahan : bangun ruang dari kertas, kertas manila 

Alat : lem, pensil, gunting 
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Langkah-langkah membuat jaring-jaring dari kertas manila : 

1) Sediakan bentuk bangun ruang kubus dan balok yang terbuat dari kertas 

manila. 

2) Potonglah tepian dari masing-masing bangun ruang tersebut. 

3) Jika sudah dipotong maka akan membuat sebuah pola dan rentangkan 

pola tersebut. 

Cara menggunakan alat peraga jaring-jaring dalam pembelajaran : 

a) Masing-masing kelompok akan diberikan satu bentuk bangun ruang 

yang terbuat dari kertas manila 

b) Masing-masing kelompok akan memotong bangun ruang yang sudah 

disediakan sehingga membentuk sebuah jaring-jaring bangun ruang 

c) Masing-masing kelompok bertugas mencari bentuk jaring-jaring 

sebanyak-banyaknya. 

d) Setelah selesai, masing-masing kelompok harus bertugas menampilkan 

hasil penemuannya di depan kelas. 

 
B. Penelitian yang relevan 

Berdasarkan penelitian yang relevan dari Supriyati ( 2010 ) yang 

berjudul “Penggunaan Metode Discovery Terbimbing Untuk Meningkatkan 

Prestasi belajar Siswa Kelas IV SDN 01 Mayangan Kecamatan Wiradesa 

Kabupaten Pekalongan Pada Materi Perkembangan Teknologi Transportasi” 

dapat disimpulkan bahwa dengan metode discovery terbimbing dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perkembangan teknologi 

transportasi yaitu : 
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1. Dapat meningkatkan aktivitas dan kerja sama siswa dalam belajar yang 

semula kategori pasif, cukup, aktif, dan pada akhir tindakan menjadi 

sangat  aktif. 

2. Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun pencapaian nilai 

prestasi belajar selama pelaksanaan penelitian dari tiap siklus trdapat 

peningkatan pada nilai rata-rata kelasnya yakni siklus I = 58, siklus II = 

65, dan siklus III = 70. 

3. Dapat meningkatkan kinerja guru yang semula cukup baik, menjadi baik, 

dan pada akhir siklus menjadi sangat baik. 

 
C. Kerangka Berfikir 

Ketertarikan siswa akan sebuah materi pelajaran matematika yang 

dipelajari merupakan modal awal bagi peneliti untuk memperoleh 

keberhasilan. Ketertarikan itulah yang akan menjadi faktor utama munculnya 

daya tarik siswa untuk mempelajari sesuatu. Keinginan siswa dalam belajar di 

kelas dapat dibangkitkan dengan cara mengarahkan siswa pada kegiatan yang 

memerlukan praktis atau yang menantang bagi siswa. Bila siswa sudah 

memiliki keinginan belajar yang besar, maka ia akan dengan mudah dan 

penuh kesadaran melakukan sesuatu untuk mencapai hasil dari apa yang 

dipelajarinya. 

Anggapan bahwa matematika itu sulit sudah melekat erat dalam diri 

siswa, namun hal tersebut justru dapat menjadi pemicu untuk mampu lebih 

meningkatkan hasil belajar matematika yang umumnya rendah dan juga 

meningkatkan kreatifitas guru dalam memecahkan masalah. Penggunaan 
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TINDAKAN 

KONDISI 

AKHIR 

Pembelajaran Konvensional 

( Guru belum menggunakan 
metode penemuan 
terbimbing ) 

HASIL BELAJAR 
SISWA RENDAH 

PENGGUNAAN 

METODE PENEMUAN 
TERBIMBING 

Siklus II : Hasil 
belajar siswa lebih 

meningkat lagi 
HASIL BELAJAR 

SISWA MENINGKAT 

metode penemuan terbimbing merupakan salah satu alternative  yang 

diharapkan dapat menjadi solusi pemecahan masalah hasil belajar siswa yang 

rendah terutama pada materi bangun ruang. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, diduga 

penggunaan metode penemuan terbimbing akan dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa pada materi bangun ruang. 

Penanaman konsep awal dilakukan dengan memberikan sedikit materi 

mengenai sifat – sifat bangun ruang dan jaring-jaring kemudian menyuruh 

siswa menemukan sifat dan bentuk jaring-jaring itu sendiri dengan jelas. Hal 

ini dimaksudkan untuk menanamkan motivasi bahwa konsep tersebut 

sebenarnya mudah. Ini kemudian dikembangkan ke materi yang selanjutnya 

mengenai benda simetris dan pencerminan bangun datar pada siklus 

selanjutnya. 

Secara skematis, kerangka berfikir dapat ditunjukkan dalam gambar di 

berikut ini. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir PTK 

KONDISI AWAL 

Siklus I : Hasil 
belajar sudah ada 

peningkatan 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasar dugaan pada kerangka berfikir maka dapat diambil hipotesis 

tindakan dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ini adalah :  

1. Pembelajaran dengan menggunakan metode penemuan terbimbing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif terhadap mata 

pelajaran matematika kelas IV (empat) sekolah dasar. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan metode penemuan terbimbing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek afektif terhadap mata 

pelajaran matematika kelas IV (empat) sekolah dasar. 

3. Pembelajaran dengan menggunakan metode penemuan terbimbing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek psikomotor terhadap mata 

pelajaran matematika kelas IV (empat) sekolah dasar. 
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