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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat penting bagi manusia, supaya manusia dapat lebih 

bermoral, berwatak, bertanggungjawab, dan bersosialisasi. Dalam Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara (Sagala, 2010:3).  

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional ini merupakan tujuan pendidikan yang sangat mulia, namun tujuan mulia 

tersebut masih menemui banyak hambatan. Salah satunya adalah soal rendahnya 

mutu pendidikan. Salah satu indikator rendahnya mutu pendidikan ditunjukkan 

oleh rendahnya prestasi belajar siswa di sekolah. Pada pelajaran Matematika 

khususnya di Sekolah Dasar Negeri 2 Notog, rendahnya prestasi belajar tidak 

hanya pada aspek kemampuan untuk mengerti matematika sebagai pengetahuan, 

tetapi juga aspek rendahnya sikap rasa ingin tahu terhadap matematika.  

Matematika sering dianggap sebagai bidang studi yang paling sulit 

daripada bidang studi yang lain. Dalam kesehariannya, banyak siswa yang 
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menganggap pelajaran Matematika sebagai mata pelajaran yang menakutkan. 

Siswa masih merasa kesulitan dalam proses belajar matematika. Hal ini berkaitan 

dengan karakteristik Matematika yang abstrak, sehingga siswa tidak suka terhadap 

pelajaran Matematika. Kesulitan ini dapat menyebabkan pengaruh yang besar 

dalam proses belajar matematika, yang nantinya akan menghasilkan prestasi 

belajar yang rendah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saat observasi, guru 

melakukan pembelajaran secara monoton menggunakan metode ceramah, 

sehingga membuat siswa bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung. hal 

tersebut juga menjadikan siswa tidak aktif dalam pembelajaran, sikap rasa ingin 

tahupun tidak terlihat pada siswa, sehingga wajar jika banyak siswa yang tidak 

paham dengan materi yang diajarkan oleh guru. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas V SD Negeri 2 Notog diperoleh data 

hasil belajar matematika materi bangun ruang pada kelas V di SD Negeri 2 Notog 

masih relatif rendah, hal ini ditunjukan dari perolehan nilai ulangan harian mata 

pelajaran matematika materi bangun ruang pada tahun 2012/2013. Berikut ini 

merupakan rekapitulasi nilai ulangan harian mata pelajaran matematika materi 

bangun ruang siswa kelas V semester II di SD Negeri 2 Notog tahun 2012/2013 : 

TABEL : 1.1 Tabel Rekapitulasi Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Matematika 

Materi Bangun Ruang Tahun 2012/2013 

Sumber : Dokumen SD Negeri 2 Notog 

Keterangan Jumlah 

Siswa yang tuntas 16 

Siswa yang belum tuntas 24 

Jumlah siswa 40 
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Sesuai dengan hasil wawancara dengan guru kelas V SD Negeri 2 Notog, 

beliau mengatakan “anak-anak terlihat tidak terlalu suka dengan matematika, 

mereka menganggap kalau matematika itu sulit, itu menyebabkan kurang 

efektifnya pembelajaran matematika, karena anak-anak kurang berminat dengan 

pelajaran tersebut. Hal tersebut mengakibatkan nilai matematika mereka rendah”. 

Dari wawancara tersebut maka diperoleh informasi bahwa prestasi belajar siswa 

dalam pelajaran matematika masih rendah. Kurangnya minat, rasa ingin tahu dan 

perhatian siswa dalam pelajaran matematika merupakan beberapa faktor yang 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa dalam pelajaran matematika. 

Menurut guru kelas V SD Negeri 2 Notog matematika memang merupakan 

pelajaran yang menakutkan bagi siswa. Banyak siswa yang tidak suka dengan 

pelajaran matematika dan menganggap bahwa matematika merupakan mata 

pelajaran yang sulit. Ketidakaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran matematika 

juga menjadi faktor yang menjadikan pasifnya dalam proses pembelajaran. 

Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa mata pelajaran matematika 

khususnya pada materi bangun ruang masih sulit untuk dipahami oleh siswa karena 

guru belum menggunakan model yang tepat dan tidak menggunakan alat peraga 

yang sesuai dengan materi. Model pembelajaran Van Hiele dirasa tepat untuk 

menyelesaikan masalah tersebut, karena siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, 

siswa akan mencari dan menemukan sendiri inti dari materi pelajaran, sedangkan 

guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah menggunakan model pembelajaran Van Hiele dapat meningkatkan 

sikap rasa ingin tahu siswa pada materi bangun ruang bagi siswa kelas V SD 

Negeri 2 Notog? 

2. Apakah menggunakan model pembelajaran Van Hiele dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada materi bangun ruang bagi siswa kelas V SD Negeri 

2 Notog? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneliatian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Dengan adanya peningkatan rasa ingin tahu dan prestasi belajar siswa pada 

kelas V SD Negeri 2 Notog Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tahun 

pelajaran 2013/2014 dalam mempelajari matematika materi bangun ruang, 

diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan proses 

pembelajaran. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan sikap rasa ingin tahu siswa dalam mempelajari materi 

bangun ruang melalui model pembelajaran Van Hiele di kelas V SD 

Negeri 2 Notog. 
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b. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mempelajari materi bangun 

ruang melalui model pembelajaran Van Hiele di kelas V SD Negeri 2 

Notog. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang nanti dilakukan diharapkan akan dapat memberikan 

manfaat, antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu 

upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa materi bangun ruang melalui 

model pembelajaran Van Hiele dan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Siswa akan memperoleh pengalaman pembelajaran matematika yang 

berbeda dari pembelajaran sebelumnya yaitu pembelajaran yang lebih 

aktif, kreatif dan komunikatif. Sehingga diharapkan siswa akan lebih 

aktif dan tidak menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang 

menakutkan lagi. 

2) Meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

1) Memperoleh pengalaman baru dalam melaksanakan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele 

pada materi bangun ruang. 
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2) Meningkatkan kinerja guru dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

3) Dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. 

c. Bagi Peneliti 

1) Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam proses pembelajaran 

dan juga mencoba memberikan ide atau gagasan yang dimiliki untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

2) Meningkatkan kreativitas penelitian dalam menyusun strategi 

pembelajaran matematika di kelas agar pembelajaran menjadi 

menarik dan menyenangkan. 

d. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kualitas dan prestasi belajar matematika pada materi 

bangun ruang maupun mata pelajaran lainnya. 

2) Memotivasi untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung 

pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran. 
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