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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Maslah 

Matematika diperukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memecahkan masalah yang berhubungan dengan masalah jual beli barang dan 

kegiatan lainnya yang berhubungan dengan angka. Pengetahuan dan 

keterampilan yang ada dalam matematika harus dipelajari untuk dapat 

memecahkan masalah yang sekarang dikerjakan maupun yang akan datang. 

Persepsi atau pandangan mengenai matematika dari sebagian besar siswa 

terutama siswa SD bahwa matematika merupakan pembelajaran yang paling 

sulit bila dibandingkan dengan pembelajaran yang lainnya. Adanya persepsi 

tersebut membuktikan bahwa siswa kurang percaya diri dan selalu pesimis 

dalam mengerjakan soal matematika, sehingga mengakibatkan siswa malas 

dan prestasi belajar siswa rendah.  

Pembelajaran matematika di SD Negeri 1 Sidabowa belum 

memperoleh hasil yang memuaskan karena terjadi penurunan setiap tahunnya. 

Hasil wawancara dengan guru yaitu guru mengatakan bahwa setiap tahun tiap 

angkatan siswa yang berbeda ternyata ketuntasan dan nilai rata-rata diperoleh  

nilai kadang naik dan kadang nilai turun. Pelajaran matematika dianggap 

siswa sangat sulit, hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu di SD 

Sidabowa siswa kurang rasa ingin tahu dan tidak berani bertanya kepada guru 

dikarenakan malu dan takut. 
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Proses pembelajaran matematika di SD Negeri 1 Sidabowa 

dilaksanakan dengan baik oleh guru, namun siswa kurang memperhatikan dan 

siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran karena guru sering 

menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran dan menggunakan 

media pembelajaran sehingga siswa kurang paham materi yang diajarkan. 

Menurut Wasliman (dalam Susanto.2007:158), hasil belajar yang dicapai 

peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Penjelasan tersebut 

menujukan bahwa siswa kurang aktif dilihat dari dua faktor tersebut setelah 

dilakukan wawancara dan observasi. 

Siswa kelas V SD Negri 1 Sidabowa yang berjumlah 37 siswa yang 

terdiri dari 20 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki. Nilai keberhasilan 

apabila siswa mencapai nilai 70. Dari 37 siswa yang ada 17 anak tidak 

berhasil dalam pembelajaran. Ketidak keberhasilan ditunjukan nilai ulangan 

materi bangun ruang masih berada di bawah KKM yaitu 60 sedangkan 

KKMnya 70. Kriteria Ketutasan Minimal (KKM) pada pelajaran matematika 

di kelas V adalah 70.  

Dari hasil prestasi belajar siswa selama ini, guru memperhatikan 

berapa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Salah satunya 

adalah rasa ingin tahu siswa yang kurang, seperti tidak berani bertanya kepada 

guru apabila ada materi yang belum dipahami. Rasa ingin tahu dalam proses 

pembelajaran sangatlah penting agar siswa benar-benar paham materi yang 

diajarakan jangan hanya diam saat proses pembelajaran. Anak yang diam di 

SD bukan karena malu ternyata karena belum paham,seperti ditunjukan 
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dengan prestas yang dilihat dari hasil ulangan dan UTS dengan hasil beberapa 

siswa yang nilainya di bawah KKM. 

Rasa ingin tahu perlu ditanamkan pada siswa apabila siswa tidak bisa 

memecahkan masalah, dengan rasa ingin tahu siswa maka diarahkan oleh guru 

untuk mecari informasi atau media internet dan lainnya untuk memecahkan 

masalah. Pembelajaran Matematika perlu ketekunan dan rasa ingin tahu yang 

tinggi untuk memecahkan masalah yang ada didalam soal atau materi apabila 

siswa kurang memiliki rasa ingin tahu maka siswa tidak bisa mengerjakan soal 

yang diberikan oleh guru. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa menjelaskan bahwa rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan dipelajari, dilihat, dan 

didengar  melalui kemampuan bertanya. Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka peneliti ingin meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi belajar dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Van Hiele sebagai model  yang dilakukan 

oleh peneliti dalam proses pembelajaran matematika materi bangun ruang 

kelas V. 

Model Van Hiele adalah suatu model tentang pembelajaran geometrik 

melalui beberapa tahap-tahap perkembangan kognitif untuk dapat memahami 

tentang pembelajaran matematika materi geometrik. Peneliti menggunakan 

model pembelajaran van hiele dikarena sesuai dengan judul yang diambil 

peneliti tentang matematika materi geometrik khususnya bangun ruang. 

Tahap-tahap yang ada dalam model pembelajaran van hiele dapat 

mengembangkan rasa ingin tahu siswa dan prstasi belajar siswa dari 

pengenalan, analisis , diskusi, dan keakuratan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Model Pembelajaran Van Hiele dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada materi bangun ruang? 

2. Bagimana Model Pembelajaran Van Hiele dapat meningkatkan sikap rasa 

ingin tahu pada pembelajaran matematika ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan pembelajaran 

penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas V SD Negeri 1 Sidabowa 

pada mata pelajaran matematika materi bangun ruang. 

2. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Sidabowa 

pada mata pelajaran matematika materi bangun ruang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat yang diambil dari Peneliti Tindakan Kelas ini, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis : 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Memperoleh pengetahuan baru tentang cara meningkatkan rasa ingin 

tahu dan prestasi belajar matematika melalui materi memahami sifat-

sifat bangun dan hubungan antar bangun dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Van Hiele.  
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2.  Manfaat Praktis 

Manfaat yang secara langsung diambil oleh pihak-pihak yang 

terkait secara langsung yang, guru, dan sekolah. 

a. Manfaat bagi Siswa 

1) Meningkatkan hasil belajar matematika siswa ranah kognitif pada 

materi bangun ruang. 

2) Meningkatkan hasil belajar matematika siswa ranah afektif pada 

materi bangun ruang. 

3) Meningkatkan hasil belajar matematika siswa ranah psikomotor 

pada materi bangun ruang. 

b. Maanfaat bagi Guru 

1) Meningkatkan kreatifitas guru dalam memberikan pembelajaran 

matematika di kelas. 

2) Guru memiliki kemantapan dalam menerapkan Model 

Pembelajaran Van Hiele materi bangun ruang. 

3) Memiliki gambaran tentang Model Pembelajaran Van Hiele dalam 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa materi bangun datar. 

c.  Manfaat Bagi sekolah 

1) Dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih baik di sekolah 

sesuai tuntutan pendidikan. 

2) Memperoleh cara belajar matematika yang lebih efektif, yang 

dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan pemahaman siswa 

tentang materi yang diajarkan. 
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d.  Manfaat bagi Peneliti 

1) Membantu peneliti memperoleh pengetahuan yang baru tentang 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa melalui Model Pembelajaran Van Hiele. 

2) Menambah pengetahuan peneliti dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika di kelas yang menggunakan Model 

Pembelajaran Van Hiele. 

3) Memperoleh pengetahuan cara pembelajaran di kelas yang 

meningkatkan rasa ingin tahu melalui Model Pembelajaran Van 

Hiele. 
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