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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Pendidikan Karakter 

Sesuai dengan Fungsi Pendidikan Nasional yang tertuang dalam 

UU No. 20 Tahun  2003 tentang Sisdiknas BAB II Pasal 3 menyatakan 

bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk perilaku yang baik, berwatak dan berbudi 

pekerti luhur serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Menurut Lickona dalam Daryanto (2013:64) tujuh alasan mengapa 

pendidikan karakter itu harus disampaikan : 

1) Merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak (siswa) memiliki 

keperibadian yang baik dalam kehidupannya; 

2) Merupakan cara untuk meningkatkan prestasi akademik; 

3) Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya 

ditempat lain;  
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4) Mempersiapkan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan 

dapat hidup dalam masyarakat yang beragam; 

5) Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral 

sosial, seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran 

kegiatan seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah; 

6) Merupakan persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat 

kerja; 

7) Mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja 

peradaban. 

Sejalan dengan hal di atas, pendidikan karakter mempunyai 

peranan yang sangat penting bagi peningkatan kemajuan suatu bangsa. 

Peranan tersebut dapat kita lihat malalui penerapan pendidikan 

karakter yang dimulai sejak berada di tingkat sekolah, karena sekolah 

sebagai tampat pendidikan bagi anak-anak sejatinya mampu 

mengantarkan para generasi penerus untuk tetap berjuang dan belajar 

meraih masa depan gemilang. Menurut Aunillah (2011:21) 

menjelaskan bahwa : 

“dalam menjalankan pendidikan karakter, semua komponen 

sekolah hendaknya dilibatkan di dalamnya, termasuk komponen 

pendidikan-pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses 

pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata 

pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-

kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, serta etos 

kerja” 

 

Lebih lanjut, David Elkind dan Freedy Sweet (2004) dalam 

Aunillah (2011:21), yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah 
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segala sesuatu yang dilakukan oleh guru, yang mampu mempengaruhi 

karakter peserta didik. Guru dalam hal ini membantu membentuk 

watak peserta didik agar senantiasa positif. Oleh karena itu guru harus 

memperlihatkan caranya berprilaku, berbicara, ataupun menyampaikan 

materi, bertoleransi, serta berbagi hal terkait lainnya. Guru yang baik 

tidak hanya guru yang mempunyai kemampuan dalam hal mengajar 

kepada siswa, namun sesuai penjelasan di atas bahwa keberadaan guru 

sebagi sosok panutan (Public Figure) menjadi sangat penting apalagi 

saat berada ditengah-tengah siswa. 

Menurut Samani (2011:43) pendidikan karakter dalam 

pengertian sederhana adalah hal positif apa saja yang dilakukan guru 

dan berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya. Mengacu pada 

berbagai pengertian di atas maka karakter dapat dimaknai sebagai 

sebuah nilai yang membangun pribadi seseorang yang terbentuk 

karena pengaruh lingkungan dan diwujudkan dalam sikap dan 

prilakunya sehari-hari. Jadi pendidikan karakter merupakan sebuah 

usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menciptakan tatan 

nilai, moral dan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan norma dan 

kaidah yang sesuai, serta mengatur tingkah laku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan manusia yang berbudi 

pekerti luhur dan mengembangkan potensi dasar manusia agar berhati 

baik, berpikir baik, dan berlaku baik. 
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2. Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber  berikut ini 

(Kemdiknas, 2010:8) 

1. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh 

karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari 

pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan 

kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas 

dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan 

karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang 

berasal dari agama. 

2. Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas 

prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut 

Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan 

dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 

1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi 

nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, 

kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter 

bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara 

yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, 

kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya 

sebagai warga negara. 
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3. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang 

hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang 

diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam 

pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi 

antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting 

dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber 

nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

4. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai 

satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan 

nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki 

warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional 

adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah 

nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa pada tabel 2.1 

berikut ini. 

Tabel 2.1 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan  

Budaya dan Karakter Bangsa 

NILAI DESKRIPSI 

1. Religius 
Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama  yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 
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NILAI DESKRIPSI 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan  tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin 
Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari  

sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis 
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak 

yang menilai sama  hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu 
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 
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NILAI DESKRIPSI 

11. Cinta Tanah Air 
Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan  yang tinggi terhadap 

bahasa,  lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. 

12.Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

13. Bersahabat/ 

Komuniktif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

15.  Gemar Membaca 
Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung-jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap 

diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 
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Berikut adalah gambaran keterkaitan antara mata pelajaran 

dengan nilai yang dapat dikembangkan untuk pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. (Kemdiknas, 2010:47) 

Mata 

Pelajaran 

Jenjang Kelas 

1-3 4-6 7-9 

Matematika 

 Teliti 

 Tekun 

 Kerja keras 

 Rasa ingin 

tahu 

 Pantang 

menyerah 

 Teliti 

 Tekun 

 Kerja keras 

 Rasa ingin 

tahu 

 Pantang 

menyerah 

 Teliti 

 Kreatif 

 Pantang 

menyerah 

 Rasa ingin 

Tahu 

 

Tabel 2.2 Peta nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa 

berdasarkan mata pelajaran. 

 

Berdasarkan tabel 2.2 disebutkan bahwa keterkaitan antara 

mata pelajaran Matematika dengan salah satu nilai pendidikan budaya 

dan karakter bangsa yaitu Rasa Ingin Tahu. Katakter tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengertian Rasa Ingin Tahu 

Ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Daryanto (2013:138) menjelaskan 

bahwa rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajari, dilihat dan didengar. 

Menurut Mustari (2011:104) kuriositas (rasa ingin tahu) adalah 

emosi yang dihubungkan dengan prilaku mengorek secara alamiah 

seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Rasa ingin tahu terdapat 
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pada pengalaman manusia dan binatang. Istilah itu juga digunakan 

untuk menunjukkan perilaku itu sendiri yang disebabkan oleh emosi 

ingin tahu. Emosi ini mewakili kehendak untuk mengetahui hal-hal 

baru, rasa ingin tahu bisa diibaratkan “bensin” atas “ kendaraan” ilmu 

dan disiplin lain dalam studi yang dilakukan oleh manusia. 

Walaupun ingin tahu merupakan kemampuan bawaan mahluk 

hidup, ia tidak bisa dikategorikan sebagai naluri (instink) karena ia 

tidak termasuk pola tindakan yang fixed. Ia lebih meruapakan emosi 

dasar bawaan karena ingin tahu itu dapat diekspresikan dalam banyak 

cara,  sementara ekspresi insting itu lebih fixed dan kurang fleksibel. 

Rasa ingin tahu umumnya terjadi pada manusia dari sejak bayi 

sampai orang tua, walaupun dapat juga dilihat dari spesies binatang. 

Dari sifatnya yang bersifat heran dan kagum, rasa ingin tahu telah 

membuat manusia ingin menjadi ahli dalam suatu bidang pengetahuan. 

Walaupun manusia itu seringkali bersifat ingin tahu, namun tetap saja 

ada yang terlewati dari perhatian mereka. Apa yang dapat dicatat 

adalah rasa ingin tahu manusia tentang rasa ingin tahu itu sendiri, 

digabungkan dengan kemampuan untuk berpikir abstrak, membawa 

pada peniruan, fantasi dan imajinasi yang akhirnya membawa pada 

cara manusia berpikir, yaitu abstrak, sadar diri atau secara sadar.  

Menurut Hadi dan Permata (2010:10) sumber rasa ingin tahu 

dibagi menjadi 2, yaitu : 
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a) Kebutuhan 

Rasa ingin tahu muncul dari kesadaran kita akan kondisi 

masyarakat yang terdapat disekitar kita ataupun sesuatu yang kita 

alami sehari-hari. Rasa ingin tahu biasa kita alami jika ada sesuatu 

persoalan yang belum terselesaikan. 

b) Keanehan 

Keanehan berasal dari kata dasar aneh. Kata ini memiliki 

makna sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang umum 

dilihat maupun dirasakan karena berlawanan dengan kebiasaan atau 

aturan yang telah disepakati. Rasa ingin tahu, bisa muncul kalu kita 

memandang ada suatu hal yang dianggap salah secara umum, 

namun tetap berlangsung di masyarakat. Rasa ingin tahu akan 

muncul, karena sesuatu yang aneh atau janggal itu tentunya 

membuat kita penasaran untuk mencari tahu penyebabnya. Tujuan 

dari rasa ingin tahu keanehan adalah penggambaran dan penjelasan 

yang kemudian disebut pemahaman.  

Cara untuk merangsang rasa ingin tahu pada siswa 

dilakukan apabila pada sesuatu hal yang ditemukan siswa itu 

sifatnya menarik perhatian. Begitupun juga dalam proses 

pembelajaran, pada saat menyampaikan materi pelajaran guru harus 

memberikan sesuatu yang dapat perangsang timbulnya pertanyaan 

bagi siswa, cara tersebut dapat melalui kegiatan belajar yang 
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mengandung unsur humor, permainan kreatif, media pembelajaran 

yang dibuat unik, dan sikap guru terhadap siswa yang terbuka. 

Rasa ingin tahu yang dilanjutkan dengan upaya mencari 

jawaban atas setiap pertanyaan, merupakan hakikat dari rasa butuh 

akan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mengetahui sesuatu 

merupakan sebauah kepuasan batin dan ilmu pengetahaun diperoleh 

untuk mendapatkan kepuasan batin itu. Dari hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa rasa ingin tahu merupakan suatu bentuk 

ketertarikan seseorang berdasarkan atas apa yang ia lihat, dengar 

dan alami sendiri sebagai akibat dari kabutuhan dan memandang 

suatu keanehan yang terjadi dilingungan sekitarnya untuk kemudian 

dipelajari lebih mendalam seperti mengeksplorasi, investigasi dan 

belajar. 

Pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu siswa didalam kelas 

dalam bentuk pertanyaan yang muncul, siswa mungkin akan 

langsung bertanya kepada guru atau orang lain yang dianggap 

mengetahui atau mampu untuk menjawabnya, maka untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan siswa, jawaban dapat 

ditemukan melalui sebuah pengamatan atau mendemonstrasikan 

secara langsung. 

Perincian indikator rasa ingin tahu terdapat pada tabel 2.2 

menurut Fitri, Z, A (2012: 41). 
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Tabel 2.3 Indikator Keberhasilan Karakter Rasa Ingin Tahu. 

NO Nilai Indikator 

1. Rasa Ingin 

Tahu 
 Sistem Pembelajaran diarahkan untuk 

mengeksplorasi keingintahuan siswa. 

 Sekolah memberikan fasilitas, baik 

melalui media cetak maupaun 

elektronik, agar siswa dapat mencari 

informasi yang baru. 

Sumber : Buku Pendidikan karakter berbasis nilai dan etika di 

sekolah. Fitri, Z, A (2012:41) 

Dari indikator tersebut, kemudian dijabarkan atau lebih 

dirinci lagi untuk selanjutnya dibuat alat ukur atau angket. Rincian 

indikator tersebut adalah sebagai berikut : 

 Hasrat atau keingintahuan siswa 

 Membuka dan mencari informasi baru 

 Berusaha mencari pemecahan masalah 

 Mengerjakn tugas sampai batas waktu yang telah 

ditentukan. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi 

Menurut KBBI, edisi ketiga tahun 2002. Prestasi adalah hasil 

yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dsb). 

Menurut Hamdani (2011:137) prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun 

kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang 

tidak melakukan kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi 
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merupakan hasil kerja atau upaya manusia dari suatu kegiatan yang 

diciptkan dan dilakukannya.  

b. Pengertian Belajar  

Menurut Syah (2006:92) secara umum belajar dapat dipahami 

sebagai tahapan belajar seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan 

yang melibatkan proses kognitif. Sehubungan dengan pengertian itu 

perlu diutarakan lagi bahwa perubahan tingkah laku yang timbul akibat 

proses kematangan, keadaan gila, mabuk, lelah dan jenuh tidak dapat 

dipandang sebagai proses belajar. 

 

Menurut Slameto (2010:2) belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengamalannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Djamarah 

(2008:13) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor sedangkan menurut 

Pidarta (2007:206) belajar adalah perubahan perilaku yang relatif 

permanen sebagai hasil pengalaman. (bukan hasil perkembangan, 

pengaruh obat, atau kecelakaan) dan bisa melaksanakannya pada 

pengetahuan lain serta mampu mengomunikasikannya kepada orang 

lain. 

Jadi belajar merupakan proses yang berkelanjutan, baik ditinjau 

dari jenis maupun sifatnya. Belajar mengharuskan seseorang mampu 

untuk berkembang karena belajar menurut Djamarah (2010:38) pada 
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hakikatnya adalah proses perubahan yang terjadi di dalam diri 

seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan keseluruhan perubahan tingkah laku yang 

bersifat tetap berdasarkan pengalaman individu yang diperoleh melalui 

interaksi dengan lingkungannya untuk menghasilkan suatu pemahaman 

dan pengetahuan baru yang dapat diterapkan secara terus-menerus. 

Belajar mengharuskan seorang anak mengerti lebih jauh mengenai 

ilmu pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya, oleh karena itu 

belajar dapat mempengaruhi kondisi dan prilaku anak itu sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami mengenai makna 

prestasi dan belajar. Prestasi merupakan hasil dari suatu aktivitas yang 

diperoleh peserta didik selama belajar. Sedangkan belajar sendiri 

merupakan suatu rangkain proses yang mengakibatkan perubahan 

tingkah laku pada individu. Jadi prestasi belajar merupakan hasil yang 

telah dicapai oleh peserta didik sesudah mengikuti proses kegiatan 

belajar yang meliputi tiga aspek (kognitif, afektif, psikomotorik) 

seperti penguasaan, penggnaan dan penilaian berbagai pengetahuan 

dan keterampilan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku 

individu dengan berbagi faktor belajar yang mempengaruhinya serta 

tertuang dalam bentuk nilai yang diberikan oleh guru. 
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belajar 

Faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu faktor intern dan factor ekstern. Faktor intern yaitu faktor 

yang ada pada individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang berasal dari luar individu yang sedang belajar. 

Slameto (2010:54) memaparkan tentang faktor intern dan 

faktor ekstern yang memperngaruhi belajar, berikut penjelasannya : 

1) Faktor-faktor Intern 

A. Faktor Jasmaniah, yang termasuk dalam kategori faktor 

jasmainah diantaranya, faktor kesehatan, dan cacat tubuh. 

B. Faktor Psikologis 

Diantara faktor prikologis yang mempengaruhi prestasi belajar 

adalah : Intelegensi, perhatian, minat, bakat, kematangan, 

kesiapan. 

C. Faktor Kelelahan 

Untuk menghilangkan kelelahan baik secara jasmani 

mapunun rohani dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai 

berikut : 

1. Tidur 

2. Istirahat 

3. Mengusahakan variasi dalam belajar, juga dalam bekerja. 

4. Menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan 

peredaran darah, misalnya obat gosok. 
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5. Rekreasi dan ibadah yang teratur 

6. Olahraga secara teratur 

7. Mengimbangi makan dengan makanan yang memenuhi 

syarat-syarat kesehatan, misalnya yang memenuhi empat 

sehat lima sempurna. 

8. Jika kelelahan sangat serius cepat-cepat menghubungi 

seorang ahli, misalnya dokter, psikiater, konselor dan lain-

lain. 

2) Faktor-faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah 

dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu : faktor keluarga, faktor 

sekolah, faktor masyarakat. 

A. Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengeruh dari 

keluarga berupa : cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasan rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

B. Faktor Sekolah 

Faktor sekolah diantaranya adalah metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar. 

C. Faktor Masyarakat 

a) Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 
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b) Mass Media 

c) Teman Bergaul 

d) Bentuk Kehidupan Masyarakat 

3. Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Menurut Ruseffendi (1991) dalam Heruman (2010:1) 

Matematika adalah bahasa symbol; ilmu deduktif yang tidak menerima 

pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur 

yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke 

aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Sedangkan hakikat 

matematika menurut Soedjadi (2000) dalam Rusman (2010:1), yaitu 

memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola 

pikir yang deduktif. 

Siswa sekolah dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 atau 7 

tahun, sampai 12 atau 13 tahun. Menurut piaget, mereka berada pada 

fase operasional konkrit. Kemampuan yang tampak pada fase ini 

adalah kemampuan dalam proses berfikir untuk mengoperasikan 

kaidah-kaidah logika, merkipun masih terikat objek yang bersifat 

konkret. Dari usia perkemangan kognitif tersebut, siswa SD masih 

terikat oleh suato objek yang dapat dilihat oleh panca indera. Dalam 

pembelajaran matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu 

berupa media, dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan 

disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti 
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oleh siswa. Proses pembelajaran pada fase konkret dapat melalui 

tahapan konkret, semi konkret, semi abstrak, dan selanjutnya abstrak. 

Menurut Russeffendi (Suwangsih dan Tiurlina, 2006:3) kata 

matematika berasal dari bahasa Latin mathematika, dan bahasa Yunani 

mathematike yang berarti mempelajari, asal katanya mathema yang 

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

berhubungan dengan kata mathein dan mathenein yang artinya belajar 

(berpikir). Jadi berdasarkan asal katanya maka matematika berarti ilmu 

pengetahuan yang didapat dengan berpikir. 

Dalam matematika, setiap pembelajaran yang bersifat abstrak 

yang baru dipahami oleh siswa harus diberikan penguatan agar memori 

yang ada pada ingatan siswa dapat bertahan lebih lama. Penguatan 

yang baik akan memberikan kesan tersendiri melalui perbuatan dan 

pemberian pengertian, bukan hanya sebatas hafalan atau mengingat 

fakta saja. 

b. Langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar (Heruman, 

2010:5) 

Langkah-langkah pembelajaran yang ditekankan pada konsep-

konsep matematika : 

1. Pananaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep), yaitu 

pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum 

pernah mempelajari suatu konsep tersebut. 

Upaya Meningkatkan Rasa..., Firman Yogi Ilmawan, FKIP UMP, 2014



31 

2. Pemahaman Konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika 

3. Pembinaan Keterampian. Yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran 

pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam 

menggunakan konsep matematika. 

4. Media Pembelajaran 

Menurut Hanafiah (2012:59) media pembelajaran merupakan 

segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong 

siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar dan tidak terjadinya 

verbalisme sedangkan menurut Anitah (2009:2) media pembelajaran 

adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan 

kondisi yang menungkinkan pebelajar menerima pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

membuat dan mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan 

hasil-hasil teknologi dalam belajar. Guru sebagai tenaga pendidik 

sekaligus pengajar di sekolah perlu mengetahui bagaimana cara 

memanfaatkan media yang ada, baik di lingkungan sekolah maupun diluar 

lingkungan sekolah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa media 

tersebut sesuai dengan era terbaru yang disesuaikan dengan perkembangan 

zaman. Guru sebisa mungkin dalam memanfaatkan media belajar yang 
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efisien dan semurah mungkin namun tidak mengurangi dalam mencapai 

tujuan pengajaran yang diharapkan. Menurut Arsyad (2007:2) media 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran 

disekolah pada khususnya. 

Media yang baik pada umumnya adalah media yang mudah 

dipahami oleh siswa terutama dalam penggunaannya, oleh karena itu 

selain guru mampu dalam hal penggunaan media yang tersedia di sekolah, 

guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat 

media yang akan digunakan apabila belum tersedia. Menurut Suryosubroto 

(2009:40) alat peraga dalam proses belajar mengajar penting karena 

memiliki fungsi pokok sebagai berikut : 

a) Penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar mempunyai 

fungsi sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar 

mengajar yang efektif. 

b) Penggunaan alat peraga merupakan bagian integral dari 

keseluruhan situasi belajar. 

c) Alat peraga dalam pengajaran penggunaannya integral tujuan 

dengan tujuan dan isi pelajaran. 

d) Penggunaan alat peraga dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian yang diberikan guru (Nana Sudjana, 

1989:68) dalam Suryosubroto (2009:40) 
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Dalam pembelajaran di sekolah, peranan media pembelajaran 

sangatlah penting dan dibutuhkan, selain berfungsi sebagai alat bantu 

mengajar, media juga merupakan sarana penjelas terhadap sesuatu hal 

yang abstrak, menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, 

membuktikan rumus dan mengembangkan imajinasi serta kreativitas dan 

daya nalar siswa. Alat peraga dalam pembelajaran pada hakekatnya 

merupakan suatu alat yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang 

riil sehingga memperjelas pengertian pebelajar (Anitah, 2009:4).  

Alat peraga yang tepat untuk menerangkan pokok bahasan 

geometri, diantaranya model kerangka kubus dan balok, model jaring-

jaring kubus dan balok. Alat peraga tersebut menjadikan anak akan 

mampu memecahkan masalah melalui pengamatan, penganalisaan dan 

pembuktian secara terpadu sehingga materi geometri akan mudah 

diselesaikan anak didik pada saat mempelajari materi geometri. Kebaikan 

alat peraga bagi pembelajaran juga dapat membuat siswa lebih 

bersemangat dan suasana kelas menjadi lebih hidup sehingga siswa tidak 

cepat merasa bosan mengingat apabila media belajar yang ditampilkan 

mampu dikemas secara unik maka juga berfungsi sebagai sarana hiburan 

bagi siswa. Pembuatan media tersebut dapat diuraikan sebagai berikut 

(Depdiknas, 2000) : 

1) Model Bangun Ruang 

A. Fungsi : Membantu menanamkan pengertian dan struktur bangun-

bangun ruang. 
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B. Bantuk alat 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Kerangka (Depdiknas, 2000:32) 

C. Alat dan Bahan 

Model kerangka  : Sedotan, kawat penghubung/kawat beton. 

Perkakas  : Gunting, kater/pemotong, tang, solder. 

D. Penggunaan Alat dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Menggunakan model kerangka kubus dan balok untuk 

memperihatkan rusuk-rusuk kubus dan balok. Tunjukkan dengan 

peragaan kepada siswa rusuk-rusuk yang paling sejajar, dan 

sepasang-sepasang berhadapan. 

Kemudian ajaklah siswa untuk mengamati dan memahami : 

1. Rusuk-rusuk yang saling berhadapan dan pasangannya 

2. Rusuk-rusuk yang arahnya (letaknya) sejajar. 

Media yang dibuat untuk menunjang pembelajaran materi 

geometri, berupa bangun ruang kubus, balok, tabung dan kerucut 

ditampilkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 Media Peraga Kubus, Balok, Tabung dan Kerucut. 

2) Model Jaring-jaring Kubus dan Balok 

A. Fungsi : menunjukkan bantuk jaring-jaring kubus dan bentuk 

jaring-jaring balok. 

B. Bantuk alat : 
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Gambar 2.3 Media Jaring-jaring kubus (Depdiknas, 2000:86) 

C. Alat dan Bahan : 

 Karton duplek/dus bekas, kertas asturo, kertas berwarna, lem 

kayu. 

 Perkakas : gunting, kater/pemotong, mistar. 

Media yang telah dibuat ditampilkan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Media jaring-jaring Kubus 

Alat peraga harus pula menjadi bagian yang tak 

terpisahkan khususnya saat proses kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru di kelas. Alat peraga yang baik dan sesuai 

akan merangsang minat siswa untuk mempelajari lebih jauh 

terhadap materi yang diberikan oleh guru sekaligus mempercepat 
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pemahaman siswa ketika mendapati hal-hal yang sangat sulit 

dimengerti siswa saat belajar. 

5. Materi Bangun Ruang 

Di bawah ini adalah pemaparan mengenai Standar Kompetensi dan 

Komeptensi Dasar sesuai dengan silabus untuk menentukan lebih lanjut 

materi yang akan dipergunakan pada setiap siklus dalam penelitian. 

Tabel 2.4 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar kelas IV 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Geometri dan Pengukuran 

8. Memahami sifat bangun 

ruang sederhana dan 

hubungan antar bangun 

datar. 

 

8.1   Menentukan sifat-sifat bangun 

ruang sederhana 

8.2   Menentukan jaring-jaring balok 

dan kubus 

 

Sumber : Silabus kelas IV SDN 2 Notog 

a. Mengenal Bangun Ruang Sederhana 

a) Kubus 

 

 

Sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi permukaan 

bangun ruang. Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua 

sisi bangun ruang. Titik Sudut adalah titik pertemuan dari tiga buah 

rusuk pada bangun ruang. 

SISI 

RUSUK 

TITIK 

SUDUT 
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1) Sifat-sifat kubus 

 

Menyebutkan sisi, rusuk, dan titik sudut pada kubus : 

a. Sisi-sisi pada kubus ABCD.EFGH adalah : 

 Sisi ABCD 

 Sisi ABFE 

 Sisi ADHE 

 Sisi EFGH 

 Sisi DCGH 

 Sisi BCGF 

Jadi, ada 6 sisi pada bangun ruang kubus. Sisi-sisi kubus 

tersebut berbentuk persegi (bujur sangkar) yang berukuran 

sama. 

2) Rusuk-rusuk pada kubus ABCD.EFGH adalah : 

 Rusuk AB 

 Rusuk EF 

 Rusuk HG 

 Rusuk DC 

 Rusuk BC 

 Rusuk FG 

 Rusuk EH 

 Rusuk AD 

 Rusuk AE 

 Rusuk BF 

 Rusuk CG 

 Rusuk DH 

Jadi, ada 12 Rusuk pada bangun kubus. Rusuk-rusuk kubus 

tersebut mempunyai panjang yang sama. 

3) Titik-titik sudut pada kubus ABCD.EFGH adalah : 

 Titik Sudut A 

 Titik Sudut B 

 Titik Sudut C  

 Titik Sudut D 

 Titik Sudut E 

 Titik Sudut F 

 Titik Sudut G 

 Titik Sudut H 
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Jadi, ada 8 titik sudut pada bangun ruang  kubus. 

Dari uraian di atas, dapat kita tuliskan pengertian bangun 

ruang kubus sebagai berikut. 

 

 

 

b) Sifat-sifat Balok 

 

Menyebutkan sisi, rusuk, dan titik sudut pada kubus ABCD.EFGH. 

- Ada 6 sisi pada bangun ruang balok 

- Ada 12 rusuk pada bangun ruang balok 

- Ada 8 titik sudut bangun ruang balok. 

Dari uraian di atas, dapat dituliskan pengertian bangun ruang kubus 

sebagi berikut. 

 

 

 

 

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, 

Kubus adalah sebuah  benda ruang yang dibatasi oleh enam 

buah persegi yang berukuran sama. 

Balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh tiga pasang 

(enam buah) persegi panjang dimana setiap pasang persegi panjang 

saling sejajar (berhadapan) dan berukuran sama. 

Upaya Meningkatkan Rasa..., Firman Yogi Ilmawan, FKIP UMP, 2014



40 

tetapi tidak mempunyai titik sudut. Bangun ruang kerucut memunyai 2 

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 ruangnnya. 

b. Jaring-jaring Kubus dan Balok 

- Jaring-jaring Kubus 

 

- Jaring-jaring Balok 

 

6. Model Pembelajaran Van Hiele. 

Purwoko (dalam aisyah, 2008:44) menjelaskan bahwa penelitian 

yang dilakukan Van Hiele melahirkan beberapa kesimpulan mengenai 

tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Van 

Hiele (dalam Ismail, 1998) menyatakan bahwa terdapat 5 tahap 

pemahaman geometri yaitu: Tahap pengenalan, analisis, pengurutan, 

deduksi, dan keakuratan. 
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Selain mengemukakan mengenai tahap-tahap perkemangan 

kognitif dalam memahami geometri, Van Hiele juga mengemukakan 

beberapa teori berkaitan dengan pembelajaran geometri. Teori yang 

dikemukakan Van Hiele antara lain adalah : Tiga unsur utama menurut 

Van Hiele dalam pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pembelajaran 

dan metode penyusun yang apabila dikelola secara terpadu dapat 

mengakibatkan meningkatnya kemampuan berpikir anak kepada tahap 

yang lebih tinggi dari tahap yang sebelumnya. Tahap yang dilalui akan 

memperoleh gambaran secara jelas bagaimana proses atau tingkat 

kemajuan belajarnya dan agar hasil yang diinginkan yaitu anak memahami 

geometri dengan pengertian, kegiatan belajar anak harus disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan anak atau disesuaikan dengan taraf 

berpikirnya, selain itu sebagai persiapan untuk meningkatkan tahap 

berpikirnya kepada tahap yang lebih tinggi dari tahap sebelumnya. 

Model pembelajaran Van Hiele tidak hanya memuat tingkat-tingkat 

pemikiran geometrik. Menurut Van Hiele (dalam Ismail, 1998), kenaikan 

dari tingat yang satu ke tingkat berikutnya tergantung sedikit pada 

kedewasaan biologis atau perkembangannya, dan tergantung lebih banyak 

kepada akibat pembelajarannya. Guru memegang peran penting dan 

istimewa untuk memperlancar kemajuan, terutama untuk memberi 

bimbingan mengenai pengharapan. Van Hiele menuntut bahwa tingkat 

yang lebih tinggi tidak langsung menurut pendapat guru, tetapi melalui 
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pilihan-pilihan yang tepat, meskipun demikian, siswa tidak akan mencapai 

kemajuan tanpa bantuan guru. 

Oleh karena itu, maka ditetapkan fase-fase pembelajaran yang 

menunjukkan tujuan belajar siswa dan peran guru dalam pembelajaran 

dalam mencapai tujuan itu. Fase-fase pembelajaran tersebut adalah : 

1) Fase Informasi  

Pada fase informasi ini guru dan siswa menggunakan tanya-

jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap 

berpikir siswa dan guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sambil 

melakukan observasi. 

2) Fase Orientasi  

Pada fase ini Siswa menggali topik yang dipelajari melalui 

alat-alat yang dengan cermat telah disiapkan guru. 

3) Fase Eksplisitasi atau Penjelasan 

Pada fase ini siswa menyatakan pandangan yang muncul 

mengenai struktur yang diobservasi. Di samping itu, untuk membantu 

siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi 

bantuan sesedikit mungkin. Hal tersebut berlangsung sampai sistem 

hubungan pada tahap berpikir mulai tampak nyata. 

4) Fase Orientasi Bebas 

Pada fase ini Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih 

kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas yang 

dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas yang open-ended. 
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5) Fase Integrasi 

Pada fase ini siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang 

telah dipelajari. Guru dapat membantu siswa dalam membuat sintesis 

ini dengan melengkapi survey secara global terhadap apa yang telah 

dipelajari. Pada akhir fase kelima ini siswa mencapai tahap berpikir 

yang baru. Siswa siap untuk mengulangi fase-fase belajar pada tahap 

sebelumnya. 

B. Hasil Penelititan Yang Relevan 

Penelitian dengan judul “Peningkatan pemahaman konsep bangun 

datar segiempat melalui penerapan teori belajar Van Hiele pada siswa SD“ 

yang dilakukan oleh Dwi Endah Ernawati (Jurnal UNY, 2013). Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan teori 

belajar Van Hiele dapat meningkatkan pemahaman konsep bangun datar 

segiempat pada siswa kelas III SD Negeri Corongan. Hal ini ditandai dengan 

meningkatnya hasil tes pemahaman konsep bangun datar segiempat dari nilai 

rata-rata sebelum tindakan (pre test) sebesar 37,60 dengan ketuntasan belajar 

0%, setelah diadakan post test siklus 1 dengan penerapan fase-fase pada teori 

belajar Van Hiele dan penggunaan benda konkret di sekitar siswa, nilai rata-

rata kelas sebesar 58,92 dengan ketuntasan belajar 36% dan nilai rata-rata post 

test siklus 2 dengan kegiatan yang sama tetapi pada penggunaan waktu, 

materi, dan metode serta penambahan fasilitas, lebih diperhatikan diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 77,72 dengan ketuntasan belajar sebesar 76%. 
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Penelitian dengan judul “Upaya meningkatkan Rasa Ingin Tahu dan 

Prestasi Belajar Matematika siswa kelas IV dengan menggunakan model 

pembelajaran Van Hiele di SDN 2 Notog Patikraja” sedikit berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dwi Endah Ernawati, hanya model yang 

digunakan sama yaitu Van Hiele. Jika penelitian yang dilakukan Dwi Endah 

Ernawati dalam upaya untuk peningkatan pemahaman konsep, maka 

penelitian ini mengingkatkan rasa ingin tahu dan prestasi belajar karena rasa 

ingin tahu merupakan suatu yang penting dalam upaya meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Tanpa adanya rasa ingin tahu maka siswa kurang termotivasi 

untuk belajar secara giat dalam meraih sebuah prestasi. Upaya mengingkatkan 

rasa ingin tahu ini disesuaikan dengan latar belakang Sekolah Dasar yang 

diteliti yaitu kurangnya rasa ingin tahu dan prestasi belajar Matematika 

khususnya materi geometri di kelas IV. 

C. Kerangka Berpikir 

Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung sejauh mana proses 

pembelajaran dapat tercapi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari seluruh komponen sekolah 

termasuk para guru, orang tua peserta didik, peserta didik sendiri, masyarakat 

dan sarana prasaran penunjang seperti kelengkapan media pembelajaran, 

fasilitas sekolah, media teknologi dan sistem pendidikan yang berlaku.  

Salah satu yang menjadi perhatian pada proses pembelajaran adalah 

bahwa kebanyakan peserta didik masih menganggap mata pelajaran 

matematika sebagai mata pelajaran yang sulit. Dengan menyadari adanya 
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masalah yang ada/terjadi pada pembelajaran matematika maka digunakan 

model pembelajaran Van Hiele yang dapat mengarahkan peserta didik untuk 

lebih aktif, karena peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi, 

mengenal dan berorientasi secara bebas sehingga peserta didik memperoleh 

pemahaman lebih cepat dan mudah. Maka berdasarkan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, landasan teori, cara pemecahan masalah dan dari 

uraian di atas dapat dirumuskan kerangka berpikir seperti pada bagan berikut : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir dalam Pelaksanaan Tindakan 

Kondisi Awal  
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D. Hipotesis Tindakan 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di atas, maka hipotesis yang 

diambil sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik  mata pelajaran Matematika 

materi menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana di SDN 2 Notog 

Patikraja. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik mata pelajaran Matematika 

materi menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana di SDN 2 Notog 

Patikraja. 
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