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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Pengertian Belajar 

Pengertian belajar sudah banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi 

termasuk ahli psikologi pendidikan. Menurut pengertian secara psikologis, 

belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh 

aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan “Belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.” (Slameto, 2010:2). 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan. Jadi perubahan 

perilaku adalah hasil belajar. Seseorang dikatakan telah belajar, jika ia dapat 

melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya.(Sumiati dan 

Asra, 2009:38). Belajar menurut Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono 

(2006:10) merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa 

kapabilitas, setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, 

dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut dari (i) stimulasi yang berasal dari 
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lingkungan, dan (ii) proses kognitif yang dilakukan oleh pembelajar. Belajar 

menurut pandangan Skinner dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:9) adalah 

suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara 

progressif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat orang 

belajar, maka responsnya menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak belajar, 

maka responsnya menurun. 

Menurut Skinner dalam belajar ditemukan beberapa hal berikut :    (1) 

kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons belajar; (2) 

respons si pelajar; dan (3) kosekwensi yang bersifat menggunakan respons 

tersebut, baik konsekwensinya sebagai hadiah maupun teguran atau hukuman. 

(Sagala, 2010:14). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses perubahan yang terjadi pada sesorang karena berinteraksi 

dengan lingkungan sebagai hasil dari pengalaman, suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang. Pada saat orang belajar maka responsnya menjadi 

lebih baik, sebaliknya bila ia tidak belajar, maka responsnya menurun. 

Seseorang dikatakan telah belajar jika ia dapat melakukan sesuatu yang 

sebelumnya ia tidak dapat melakukannya. Belajar membutuhkan waktu yang 

lama dalam proses pembelajaran. Belajar tidak mengenal waktu, sampai 

kapanpun kita hidup akan selalu mengalami proses pembelajaran. 
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2. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses belajar yang diberikan oleh guru 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, mengembangkan 

kekreatifitasan siswa dan memberikan pengetahuan yang baru terhadap siswa. 

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

(UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 dalam Hanafiah dan Suhana (2010:207) 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Sagala (2010: 61) menyatakan bahwa pembelajaran ialah 

membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar 

merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan 

proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh siswa. 

3. Rasa Ingin Tahu 

Menurut Mustari (2011:103-104), rasa ingin tahu yaitu sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas 

dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Hal ini berkaitan dengan 

kewajiban terhadap diri sendiri dan alam lingkungan. Rasa ingin tahu adalah 

emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengorek secara alamiah seperti 

eksplorasi, investigasi, dan belajar. Rasa ingin tahu terdapat pada pengalaman 

manusia dan binatang. Istilah itu juga dapat untuk menunjukkan perilaku itu 

sendiri yang diseababkan oleh emosi rasa ingin tahu. Emosi ini mewakili 
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kehendak untuk mengetahui hal-hal baru, rasa ingin tahu diibaratkan “bensin” 

atau “kendaraan” ilmu dan disiplin lain dalam Saudi yang dilakukan oleh 

manusia. 

Rasa ingin tahu (curiosity) merupakan keinginan untuk menyelidiki 

dan mencari pemahaman terhadap rahasia alam (Samani, dkk, 2012:104). 

Rasa ingin tahu senantiasa akan memotivasi diri untuk terus mencari dan 

mengetahui hal-hal yang baru sehingga akan memperbanyak ilmu 

pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan belajar.  

Karakter individu secara psikologis dimaknai sebagai hasil 

keterpaduan dari empat bagian yakni olah hati, olah pikir, olahraga, olah rasa 

dan karsa. Olah hati berkenaan dengan perasaan, sikap dan keyakinan atau 

keimanan. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan 

menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif dan inovatif. Olahraga 

berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi dan 

penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. Olah rasa dan karsa berkenaan 

dengan kemauan, motivasi dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, 

citra dan penciptaan kebaruan. Rasa ingin tahu merupakan karakter yang 

bersumber dari olah pikir (Samani, dkk, 2012 : 24-25). 

Pengertian rasa ingin tahu di atas dapat disimpulkan bahwa rasa ingin 

tahu merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dan memotivasi untuk 

selalu berupaya keras dalam mengetahui hal-hal yang dikehendakinya lebih 

dalam dan lebih luas. Banyak hal-hal yang menarik untuk dipelajari lebih 
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dalam oleh siswa dalam setiap waktunya, namun siswa sering melewatkan 

hal-hal yang menarik tersebut untuk dipelajari lebih dalam, salah satu faktor 

penyababnya adalah karena rendahnya atau kurangnya rasa ingin tahu 

membuat siswa kurang peka dalam mengamati berbagai fenomena atau 

kejadian yang unik yang dapat membuka wawasan siswa dan menjadikan hal-

hal baru yang menantang dan menarik untuk dipelajari mereka lebih dalam. 

Rasa ingin tahu dapat mengatasi rasa bosan siswa untuk belajar. 

Jika rasa ingin tahu sudah tertanam pada siswa, dan siswa telah 

dipenuhi dengan rasa keingin tahuan terhadap suatu hal, maka mereka dengan 

sendirinya atau dengan suka rela dan antusias akan mempelajarinya. Hal ini 

menjadikan rasa ingin tahu dalam diri siswa perlu dibangun dan 

dikembangkan. 

4. Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2013:12) Kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda 

yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang 

berarti “hasil usaha”. Istilah “prestasi belajar” (achievement) berbeda dengan 

“hasil belajar” (learning outcome). Prestasi belajar pada umumnya berkenaan 

dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek 

pembentukan watak peserta didik. Kata prestasi banyak digunakan dalam 

berbagai bidang dan kegiatan antara lain dalam kesenian, olah raga, dan 

pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. 
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Prestasi  belajar menurut Arifin (2013:12-13) mempunyai beberapa 

fungsi utama, antara lain : 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai peserta didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) pada 

peserta didik. 

Menururt 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. Harahap memberikan batasan bahwa prestasi adalah 

penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan siswa yang 

berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka 

serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum. 

Menurut Hamdani (2011:138), prestasi pada dasarnya adalah hasil 

yang diperoleh dari suatu aktivitas. Belajar pada dasarnya adalah suatu proses 

yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu, yaitu perubahan tingkah 

laku. Dengan demikian, prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa 

kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil 
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dari aktivitas dalam belajar. Prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan 

yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-

informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar 

seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari 

materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau rapor setiap bidang 

studi setelah mengalami proses belajar mengajar. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi merupakan 

suatu hasil usaha yang diperoleh berdasarkan suatu hal yang dilakukan baik 

individu maupun kelompok. Sedangkan menurut fungsinya, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator keberhasilan 

dalam bidang studi tertentu tetapi juga sebagai indikator kualitas institusi 

pendidikan. Prestasi belajar juga bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran, dengan mengetahui prestasi 

belajar siswa maka guru dapat menentukan apakah perlu melakukan 

diagnosis, penempatan atau bimbingan terhadap peserta didik. 

Prestasi juga di pengaruhi oleh berbagai macam faktor, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi pastinya juga tidak lepas dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar. Menurut Slameto, (2010:54-72) faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan dalam 

dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern, yakni sebagai berikut: 
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1) Faktor Intern 

Di dalam membicarakan faktor intern ini, akan dibahas menjadi 

tiga faktor, yaitu: faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. 

a) Faktor jasmaniah : 

(1) Faktor kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta 

bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan adalah 

keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh 

terhadap belajarnya. 

 Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan 

seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang 

bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, 

kurang darah ataupun ada gangguan-gangguan kelainan-kelainan 

fungsi alat inderanya serta tubuhnya. 

(2) Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang 

baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan. Cacat itu dapat 

berupa buta, tuli, patah kaki, dan patah tangan, lumpuh dan lain-

lain. 
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Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa 

yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, 

hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau 

diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi 

pengaruh kecacatannya itu. 

b) Faktor psikologis 

(1) Inteligensi  

Yaitu kecakapan yang terdiri dari tiga jenis, yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 

dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-

konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. 

(2) Perhatian 

Menurut Gazali, perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, 

jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) 

atau sekumpulan objek. 

(3) Minat 

Hilgard memberi rumusan tentang minat adalah sebagai berikut: 

”Interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some 

activity or content”. Minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 
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Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus 

yang disertai dengan rasa senang. 

(4) Bakat 

Bakat atau aptitude menurut Hilgard adalah ”the capacity to 

learn”. Dengan perkataan lain bakat adalah  kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 

berlatih. 

(5) Motif 

James Drever memberikan pengertian tentang motif sebagai 

berikut: ”Motive is an effective conative factor which operates in 

determining the direction of an individual’s behavior to wards an 

end or goal, consioustly apprehended or unconsioustly.” Jadi 

motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. 

Di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan 

tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang 

menjadi penyebab berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya 

penggerak atau pendorongnya. 

(6) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. Kematangan belum berarti anak 
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dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus, untuk itu 

diperlukan latihan-latihan dan pelajaran. Dengan kata lain anak 

yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan 

kecakapannya sebelum belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika 

anak sudah siap (matang). Jadi kemajuan baru untuk memiliki 

kecakapan itu tergantung dari kematangan belajar. 

(7) Kesiapan 

Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever adalah: 

Preparedness to respond or react. Kesiapan adalah kesediaan 

untuk memberi response atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari 

dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, 

karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan 

kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, 

karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka 

hasil belajarnya akan lebih baik. 

c) Faktor kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan 

lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena terjadi 

kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah 
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tidak atau kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. Kelelahan 

rohani dapat dilihat adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat 

dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah 

dikelompokan menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, 

dan faktor masyarakat. 

a) Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. 

b) Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencangkup metode 

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

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya 

siswa dalam masyarakat. Seperti: kegiatan siswa dalam masyarakat, 
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mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat, yang 

semuanya mempengaruhi belajar. 

5. Matematika 

Menurut Budiono (2003:5) matematika berasal dari bahasa latin 

manthanein atau manthema yang berarti belajar atau hal yang dipelajari. 

Menurut James dan James dalam Suwangsih dan Tiurlina, (2006:4), 

matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, 

dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika 

terbagi dalam tiga bagian besar yaitu aljabar, analisis, dan geometri, namun 

terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi 

empat bagian yaitu aritmatika, aljabar, geometris, dan analisis dengan 

aritmatika mencangkup teori bilangan dan statistika.  

Menurut Hariwijaya (2009:29-30) matematika secara umum 

didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, 

perubahan dan ruang. Makna secara informal, dapat pula disebut sebagai ilmu 

tentang bilangan dan angka. Dalam pandangan formalis, matematika adalah 

penelaahan struktur abstrak yang didefinisikan secara aksioma dengan 

menggunakan logika simbolik dan notasi. Menurut ensiklopedi bebas kata 

matematika berasal dari kata mathema dalam bahasa Yunani yang diartikan 

sebagai sains, ilmu pengetahuan, atau belajar juga mathematikos yang 

diartikan sebagai suka belajar. Disiplin utama dalam matematika didasarkan 
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pada kebutuhan perhitungan dalam perdagangan, pengukuran tanah dan 

memprediksi peristiwa dalam astronomi.  

Menurut Ruseffendi (Heruman, 2007 : 1) matematika  adalah bahasa 

simbol; ilmu deduktif yang tidak menerima  pembuktian  secara induktif; ilmu 

tentang pola keteraturan, dan struktur  yang terorganisir, mulai dari unsur yang 

tidak didefinisikan, keunsur yang didefinisikan. Salah satu definisi 

matematika yang diambil beberapa para ahli adalah menurut James dan James 

(Suwangsih dan Tiurlina, 2006: 4) yang menyebutkan bahwa matematika 

adalah ilmu logika bentuk susunan, besaran, dan konsep-konsep yang saling 

berhubungan satu sama lainnya. Matematika dapat dibagi ke dalam tiga 

bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

Menurut Russeffendi dalam Suwaningsih dan Tiurlina (2006: 3), 

matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang mulanya diambil 

dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari. Perkataan itu 

mempunyai asal kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu 

(knowledge, science). Kata mathematike berhubungan dengan kata lainnya 

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

berdasarkan asal kata, 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 ide, proses, dan penalaran. 
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Matematika terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya 

secara empiris. Kemudian pengalaman itu diproses di dalam dunia rasio, 

diolah secara analisis dengan penalaran didalam struktur kognitif sehingga 

sampai terbentuk konsep-konsep matematika supaya  konsep-konsep 

matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh  orang lain dan dapat 

dimanipulasi secara tepat, maka digunakan bahasa matematika atau notasi 

matematika yang bernialai global (universal). Konsep matematika didapat 

karena proses berpikir, karena itu logika adalah dasar terbentuknya 

matematika. (Suwaningsih dan Tiurlina, 2006: 3). 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

matematika merupakan ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir 

(bernalar) dengan lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), 

bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi, atau bisa juga 

disimpulkan sebagai ilmu yang memepelajari tentang perhitungan, pengkajian 

dan menggunakan nalar atau kemampuan berpikir seseorang secara logika dan 

pikiran yang jernih. Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia, 

yang berhubungan dengan idea, proses, dan penalaran. Konsep-konsep pada 

kurikulum matematika SD dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu 

penanaman konsep dasar (penanaman konsep), pemahaman konsep, dan 

pembinaan keterampilan. 
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6. Media Pembelajaran 

Gerlach dan Ely dalam (Anitah 2009:2) mengemukakan bahwa media 

adalah grafik, fotografi, elektronik, alau alat-alat mekanik untuk menyajikan, 

memproses, dan menjelaskan informasi lisan atau visual. Sedangkan 

Smaldino dkk, mengatakan bahwa media adalah suatu alat komunikasi dan 

sumber informasi. Kata media berasal dari bahasa Latin “medium” yang 

berarti “antara”, media menunjuk pada segala sesuatu yang membawa 

informasi antara sumber dan penerima pesan. Dikatakan media pembelajaran, 

bila segala sesuatu tersebut membawakan pesan untuk suatu tujuan 

pembelajaran. Media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau 

peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pebelajar 

menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Hanafiah dan Suhana (2010:59-60), mengemukakan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan 

duru untuk mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar dan 

tidak terjadi verbalisme. Media pembelajaran merupakan alat bantu 

pendengaran dan penglihatan (Audio Visual Aid) bagi npeserta didik dalam 

rangka memperoleh pengalaman belajar secara signifikan. Pengalaman 

belajar dapat diperoleh melalui : 

1. Situasi dan kondisi yang sesungguhnya; 

2. Mengamati benda pengganti dalam wujud alat peraga; 
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3. Membaca bahan-bahan cetakan, seperti majalah, buku, surat kabar dan 

sebagainya. 

7. Bangun Ruang 

Saepudin, dkk (2009:158-159) Bangun ruang disebut juga bangun tiga 

dimensi. Bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang 

dibatasi oleh beberapa sisi. Jumlah dan model sisi yang membatasi bangun 

tersebut menentukan nama dan bentuk bangun tersebut. Misalnya: 

 Bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang sama ukuran dan bentuknya, 

disebut bangun kubus. 

 Bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang mempunyai ukuran panjang dan 

lebar (persegi panjang) disebut bangun balok dan prisma. 

 Bangun yang dibatasi oleh sisi lengkung dan dua buah lingkaran, disebut 

bangun tabung. 

Jumlah serta model sisi yang dimiliki oleh sebuah bangun tertentu 

merupakan salah satu sifat bangun ruang tersebut. Jadi, sifat suatu bangun 

ruang ditentukan oleh jumlah sisi, model sisi, dan lain-lain. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, bangun ruang adalah bagian 

ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh 

permukaan bangun tersebut. Materi bangun ruang di SD pada intinya 

mengenalkan bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar. Materi-materi 

Peningkatan Rasa Ingin..., Sigit Prayogo, FKIP UMP, 2014



24 

 

 

 

 

 

 

yang dipelajari dalam bangun ruang dalam Saepudin, dkk (2009:158-162) 

meliputi: 

a. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang, seperti: 

1) Sifat-sifat kubus 

Kubus adalah prisma siku-siku khusus. Semua sisinya berupa persegi 

atau bujursangkar yang sama. 

Adapun sifat kubus adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah rusuk 12 buah. 

b. Jumlah sisi 6 buah (masing-masing berbentuk persegi). 

c. Jumlah titik sudut 8 buah. 

2) Sifat-sifat prisma 

Prisma adalah bangun ruang yang bentuk sisi atas dan sisi bawahnya 

sama. 

Sifat-sifat prisma : 

a. Sisi alas dan sisi atas sejajar dan mempunyai bentuk dan ukuran 

sama. 

b. Sisi-sisi tegak berbentuk persegi panjang. 

3) Sifat-sifat limas 

Limas adalah bangun ruang sederhana yang titik-titik sudut bidang 

alasnya dihubungkan dengan satu titik puncak. 

Sifat-sifat limas : 
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a. Sisi-sisi tegak 

b. Rusuk-rusuk tegak bertemu di satu titik. 

4) Sifat-sifat tabung 

Tabung adalah bangun ruang yang memiliki sisiatas dan alas 

berbentuk lingkaran yang berukuran sama. 

Sifat-sifat tabung : 

a. Jumlah sisi  = 3 

b. Jumlah rusuk  = 2 

c. Jumlah titik sudut  = 0 

5) Sifat-sifat kerucut 

Kerucut memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Mempunyai alas berbentuk lingkaran. 

b. Mempunyai 2 buah sisi, 1 sisi berupa lingkaran (alas) dan 1 sisi 

berupa selubung (sisi lengkung). 

c. Mempunyai 1 titik puncak. 

6) Sifat-sifat bola 

Bola termasuk bangun ruang atau bangun tiga dimensi. Sisi bola 

berupa permukaan atau kulit bola, berupa bidang yang melengkung. 

Sifat-sifat bola : 

a. Jumlah sisi  = 1 

b. Jumlah rusuk  = 0 

c. Jumlah titik sudut = 0 
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b. Menentukan jaring-jaring bangun ruang 

Jaring-jaring bangun ruang terbentuk dari beberapa bangun datar 

yang dirangkai. Sebuah bangun ruang dapat dibuat dari beberapa jaring-

jaring. Rusuk-rusuk sebuah bangun ruang merupakan penghubung 

rangkaian beberapa bangun datar, sehingga membentuk sebuah jaring-

jaring. Jika sebuah kotak kita lepas perekatnya, maka akan terbentuk 

jaring-jaring. 

1) Jaring-jaring kubus 

2) Jaring-jaring balok 

3) Jaring-jaring prisma segitiga 

4) Jaring-jaring limas segiempat 

5) Jaring-jaring limas segitiga 

6) Jaring-jaring tabung 

7) Jaring-jaring kerucut 

8. Model Pembelajaran Van Hiele 

a. Konsep Dasar Teori Belajar Van Hiele 

Aisyah, dkk (2008 : 4-2) Van Hiele adalah seorang pengajar 

matematika Belanda yang telah mengadakan penelitian di lapangan, 

melalui observasi dan tanya jawab, kemudian hasil penelitiannya ditulis 

dalam disertasinya pada tahun 1954. Penelitian yang dilakukan Van Hiele 

melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan 

kognitif anak dalam memahami geometri. Van Hiele (dalam Ismail, 1998) 
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menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri yaitu: Tahap 

pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan. 

1. Tahap Pengenalan 

Pada tahap ini siswa hanya baru mengenal bangun-bangun 

geometri seperti bola, kubus, segitiga, persegi dan bangun-bangun 

geometri lainnya. Seandainya dihadapkan dengan sejumlah bangun-

bangun geornetri, anak dapat memilih dan menunjukkan bentuk 

segitiga. Pada tahap pengenalan anak belum dapat menyebutkan 

sifat-sifat dari bangun-bangun geometri yang dikenalnya sifat-sifat 

dari bangun-bangun geometri yang dikenalnya itu. 

2. Tahap Analisis 

Bila pada tahap pengenalan anak belum mengenal sifat-sifat 

dari bangun-bangun geometri, tidak demikian pada tahap Analisis. 

Pada tahap ini anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-

bangun geometri. Pada tahap ini anak sudah mengenal sifat-sifat 

bangun geometri, seperti pada sebuah kubus banyak sisinya ada 6 

buah, sedangkan banyak rusuknya ada 12. Seandainya ditanyakan 

apakah kubus itu balok, maka anak pada tahap ini belum bisa 

menjawab pertanyaan tersebut karena anak pada tahap ini belum 

memahami hubungan antara balok dan kubus. Anak pada tahap 

analisis belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara 

suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. 
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3. Tahap Pengurutan 

Pada tahap ini pemahaman siswa terhadap geometri lebih 

meningkat lagi dari sebelumnya yang hanya mengenal bangun-

bangun geometri beserta sifat-sifatnya, maka pada tahap ini anak 

sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu 

bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Anak yang berada 

pada tahap ini sudah memahami pengurutan bangun-bangun 

geometri. 

4. Tahap Deduksi 

Pada tahap ini anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu 

mengambil kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan 

secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 

khusus. Seperti kita ketahui bahwa matematika adalah ilmu deduktif. 

Matematika, dikatakan sebagai ilmu deduktif karena pengambilan 

kesimpulan, membuktikan teorema dan lain-lain dilakukan dengan 

cara deduktif. 

5. Tahap Keakuratan 

Tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak dalam 

memahami geometri adalah tahap keakuratan. Pada tahap ini anak 

sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip 

dasar yang melandasi suatu pembuktian. Anak pada tahap ini sudah 

memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. Dalam 
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matematika diketahui bahwa betapa pentingnya suatu sistem 

deduktif. Tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam 

memahami geometri. Pada tahap ini memerlukan tahap berpikir yang 

kompleks dan rumit. Oleh karena itu, jarang atau hanya sedikit sekali 

anak yang sampai pada tahap berpikir ini sekalipun anak tersebut 

sudah berada di tingkat SMA. 

Selain mengemukakan mengenai tahap-tahap perkembangan 

kognitif dalam memahami geometri, Van Hiele juga mengemukakan 

beberapa teori berkaitan dengan pembelajaran geometri. Teori yang 

dikemukakan Van Hiele antara lain adalah sebagai berikut: 

Tiga unsur yang utama 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. Bila dua orang yang 

mempunyai tahap berpikir berlainan satu sama lain, kemudian saling 

bertukar pikiran maka kedua orang tersebut tidak akan mengerti. Menurut 

Van Hiele dalam Aisyah, dkk (2008 4-5) seorang anak yang berada pada 

tingkat yang lebih rendah tidak mungkin dapat mengerti atau memahami 

materi yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dari anak tersebut. 

Kalaupun anak itu dipaksakan untuk memahaminya, anak itu baru bisa 

memahami melalui hafalan saja bukan melalui pengertian. 
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Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu anak memahami 

geometri dengan pengertian, kegiatan belajar anak harus disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan anak atau disesuaikan dengan taraf 

berpikirnya. Dengan demikian anak dapat memperkaya pengalaman dan 

berpikirnya, selain itu sebagai persiapan untuk meningkatkan tahap 

berpikirnya kepada tahap yang lebih tinggi dari tahap sebelumnya. 

(Aisyah, dkk 2008 : 4-2 – 4-5). 

Dari keempat tahap diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Van Hiele merupakan pembelajaran khusus materi 

geometri dengan urutan yang dimulai dari pengenalan sampai ke tingkat 

akurat. Van Hiele juga mengungkapkan terdapat tiga unsur yang utama 

pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pembelajaran dan metode 

penyusun. 

b. Fase-fase Pembelajaran Geometri 

Menurut teori Pierre dan Dina Van Hiele dalam Aisyah, dkk (2008 

: 4-8) tingkat-tingkat pemikiran geometrik dan fase pembelajaran siswa 

berkembang atau maju menurut tingkat-tingkat sebagai berikut: dari 

tingkat visual Gestalt-like melalui tingkat-tingkat sophisticated dari 

deskripsi, analisis, abstraksi dan bukti. Teori ini mempunyai karakteristik 

sebagai berikut:  
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a. Belajar adalah suatu proses yang diskontinu, yaitu ada loncatan-

loncatan dalam kurva belajar yang menyatakan adanya tingkat-

tingkat pemikiran yang diskrit dan berbeda secara kualitatif. 

b. Tingkat-tingkat itu berurutan dan berhirarki. Supaya siswa dapat 

berperan dengan baik pada suatu tingkat yang lanjut dalam hirarki 

van Hiele, ia harus menguasai sebagian besar dari tingkat yang lebih 

rendah. Kenaikan dari tingkat yang satu ke tingkat yang berikutnya 

lebih banyak tergantung dari pembelajaran daripada umur atau 

kedewasaan biologis. Seorang guru dapat mengurangi materi 

pelajaran ke tingkat yang lebih rendah, dapat membimbing untuk 

mengingat-ingat hafalan, tetapi seorang siswa tidak dapat mengambil 

jalan pintas ke tingkat tinggi dan berhasil mencapai mencapai 

pengertian, sebab menghafal bukan ciri yang penting dari tingkat 

manapun. Untuk mencapai pengertian dibutuhkan kegiatan tertentu 

dari fase-fase pembelajaran.  

c. Konsep-konsep yang secara implisit dipahami pada suatu tingkat 

menjadi dipahami secara eksplisit pada tingkat berikutnya. Pada 

setiap tingkat muncul secara ekstrinsik dari sesuatu yang intrinsik 

pada tingkat sebelumnya. Pada tingkat dasar, gambar-gambar 

sebenarnya juga tertentu oleh sifat-sifatnya, tetapi seseorang yang 

berpikiran pada tingkat ini tidak sadar atau tidak tahu akan sifat-sifat 

itu.  
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d. Setiap tingkat mempunyai bahasanya sendiri, mempunyai simbol 

linguistiknya sendiri dan sistem relasinya sendiri yang 

menghubungkan simbol-simbol itu. Suatu relasi yang benar pada 

suatu tingkat, ternyata akan tidak benar pada tingkat yang lain. 

Misalnya pemikiran tentang persegi dan persegi panjang. Dua orang 

yang berpikir pada tingkat yang berlainan tidak dapat saling 

mengerti, dan yang satu tidak dapat mengikuti yang lain. (Van Hiele, 

1959/1985/p:246). Struktur bahasa adalah suatu faktor yang kritis 

dalam perpindahan tingkat-tingkat ini. (Clements, 1992).  

Model 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.  

Walaupun demikian, teori Van Hiele tidak mendukung model 

teori absorbsi tentang belajar mengajar. Van Hiele menuntut bahwa 

tingkat yang lebih tinggi tidak langsung menurut pendapat guru, tetapi 

melalui pilihan-pilihan yang tepat. Lagi pula, anak-anak sendiri akan 

menentukan kapan saatnya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. 

Meskipun demikian, siswa tidak akan mencapai kemajuan tanpa bantuan 
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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  

2) fase orientasi  

3) fase eksplisitasi  

4) fase orientasi bebas  

5) fase integrasi.  

Setelah selesai fase kelima ini, maka tingkat pemikiran yang baru tentang 

topik itu dapat tercapai. Pada umumnya, hasil penelitian di Amerika 

Serikat dan negara lainnya menetapkan bahwa tingkat-tingkat dari Van 

Hiele berguna untuk menggambarkan perkembangan konsep geometrik 

siswa dari SD sampai Perguruan Tinggi.  

Dari fase-fase di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Van Hiele merupakan model pembelajaran yang secara urut yaitu fase 

informasi sebagai fase pngenalan atau pemberian informasi terhadap 

siswa tentang objek-objek yang dipelajari, sampai ke fase integrasi yaitu 

siswa meninjau kembali dan meringkas 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 
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c. Implementasi Teori Belajar Van Hiele Dalam Pembelajaran Geometri 

Aisyah, dkk (2008 : 4-13) menjelaskan tentang kegiatan belajar-

mengajar yang mengacu pada fase-fase pembelajaran model Van Hiele. 

Kegiatan belajar di sini dimaksudkan untuk meningkatkan tahap berpikir 

siswa dari 0 (visualisasi) ke tahap 1 (analitik). 

Ciri-ciri dari tahap visualisasi adalah sebagai berikut: Siswa 

mengidentifikasi, memberi nama, membandingkan, dan mengoperasikan 

gambar-gambar geometri seperti: segitiga, sudut, dan perpotongan garis 

berdasarkan penampakannya. 

Ciri-ciri tahap analitik adalah: Siswa menganalisis bangun 

berdasarkan sifat-sifat dari komponen dan hubungan antar komponen, 

menyusun sifat-sifat pada sebuah kelas bangun-bangun secara nyata, dan 

menggunakan sifat-sifat tersebut untuk memecahkan persoalan.  

Teori-teori yang dikemukakan oleh Van Hiele memang lebih 

sempit dibandingkan teori-teori yang dikemukakan Piaget dan Dienes, 

karena ia hanya mengkhususkan pada pembelajaran geometri saja. 

Meskipun demikian sumbangan tidak sedikit dalam pembelajaran 

geometri. Berikut hal-hal yang diambil manfaatnya dari teori yang 

dikemukakan. Guru dapat mengambil manfaat dari tahap-tahap 

perkembangan kognitif anak yang dikemukakan Van Hiele. Guru dapat 

mengetahui mengapa seorang anak tidak memahami bahwa kubus itu 
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merupakan balok karena anak tersebut tahap berpikirnya masih berada 

pada tahap analisis ke bawah, anak belum masuk pada tahap pengurutan.  

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa, supaya anak 

dapat memahami geometri dengan pengertian, pembelajaran geometri 

harus disesuaikan dengan tahap berpikir anak. Jadi, jangan sekali-kali 

memberi pembelajaran materi yang sebenarnya berada di atas tahap 

berpikirnya. Selain itu, hindarilah siswa untuk menyesuaikan dirinya 

dengan tahap pembelajaran guru tetapi yang terjadi harus sebaliknya. 

Agar topik-topik pada materi geometri dapat dipahami dengan baik, anak 

dapat mempelajari topik-topik tersebut berdasarkan urutan tingkat 

kesukarannya dimulai dari tingkat yang paling mudah sampai dengan 

tingkat yang paling rumit dan kompleks. 

9. Media dan Alat Peraga Bangun Ruang 

Salah satu faktor pendukung keberhasilan belajar siswa yaitu adanya 

alat peraga dan media pembalajaran yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan.  Media  merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai penyalur 

informasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Alat peraga yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran materi 

bangun ruang dengan model pembelajaran Van Hiele ini adalah bangun ruang 

dan jaring-jaringnya. Bangun ruang merupakan bentuk-bentuk bangun yang 

dapat dilihat dari berbagai sisi. Jaring-jaring merupakan beberapa bangun 
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datar yang dirangkai dan terbentuk menjadi bangun ruang. Alat yang 

diperlukan yaitu: pensil, pulpen, penggaris, jangka dan gunting. Bahan yang 

diperlukan yaitu: kertas manila/asturo dan lem. 

Cara pembuatan: 1) sediakan kertas manila/asturo/karton, gambarlah 

jaring-jaring bangun ruang yang diinginkan, 2) gunting gambar jaring-jaring 

tersebut dengan menyisakan sedikit ruang di bagian pinggir sebagai perekat, 

3) lipat jaring-jaring sesuai dengan garis yang telah dibuat, 3) rekatkan dengan 

lem untuk menggabungkan jaring-jaring menjadi bangun ruang. 

Cara penggunaan misalnya dalam  materi sifat-sifat bangun ruang 

dicontohkan dengan sifat tabung. 1) ambil bangun ruang tabung yang sudah 

dibuat, 2) bongkar bangun tersebut sehingga menjadi jaring-jaring tabung, 3) 

amati jaring-jaring tersebut untuk mengetahui sifat-sifatnya. Dengan 

demikian akan terjawab bahwa: 1) tabung mempunyai sisi sebanyak tiga buah, 

yaitu sisi atas, sisi bawah dan selimut tabung, 2) tabung tidak memiliki titik 

sudut, 3) bidang atas dan bidang alas berbentuk lingkaran dengan ukuran yang 

sama, 4) memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung,  5) jarak bidang 

atas dan bidang alas disebut tinggi tabung. 

Berikut merupakan gambar alat peraga bangun ruang yang digunakan 

pada saat penelitian : 
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a. Bentuk bangun ruang 

   

   

  

Gambar 2.1 Media Peraga Bangun Ruang 

b. Jaring-jaring Bangun Ruang 

    
Gambar 2.2 Contoh Jaring-Jaring Kubus Yang Berbeda 
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Gambar 2.3 Jaring-Jaring Prisma Segitiga     Gambar 2.4 Jaring-Jaring Limas Segitiga 

   

Gambar 2.5 Jaring-Jaring Limas Segiempat         Gambar 2.6 Jaring-Jaring Tabung 

 

Gambar 2.7 Jaring-Jaring Kerucut 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakuakan oleh Fenesia Krisdiananti dengan 

judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Van 

Hiele pada siswa kelas V SD Negeri II Nungkulan Girimarto Wonogiri tahun 

Ajaran 2011/2012”  dengan hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil 

belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri II Nungkulan. Hal tersebut 

dibuktikan dari persentase ketuntasan belajar saat tes pratindakan sebesar 

38,46 % dengan rata-rata nilai 62,15, setelah dilakukan tindakan pada siklus I 

prosentase ketuntasan yang diperoleh 53,85 % dengan rata-rata nilai 65 dan 

pada saat siklus II sebesar 84,62 % dengan rata-rata nilai 69,61. Dengan 

demikian peningkatan hasil belajar matematika sejak prasiklus sampai siklus 

dua mencapai 46,16 %. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan 

menerapakan pembelajaran Van Hiele dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa kelas V SD Negeri II Nungkulan Kecamatan Girimarto 

Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012. 

C. Kerangka Berpikir 

Matematika sering dianggap sebagai bidang studi yang paling sulit 

daripada bidang studi yang lain. Dalam kesehariannya, banyak siswa yang 

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 kurang berminat 

terhadap pelajaran Matematika. Oleh sebab itu dalam pembelajaran matematika 
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dibutuhkan alat peraga sebagai media bantu untuk meningkatkan rasa ingin tahu 

dan prestasi belajar siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menggunakan 

alat peraga. 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, strategi dan pendekatan yang digunakan oleh guru guna mencapai tujuan dan 

sarana pendidikan. Salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

Van Hiele. Disamping itu Model ini juga diupayakan meningkatkan rasa ingin tahu 

dan prestasi belajar siswa dalam mempelajari materi bangun ruang. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berfikir di atas, maka dalam 

penelitian tindakan ini diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut : 

1. Rasa ingin tahu siswa kelas V SD Negeri 2 Notog Kecamatan Patikraja 

Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2013/2014 materi bangun ruang dapat 

ditingkatkan melalui model pembelajaran Van Hiele. 

2. Prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Notog Kecamatan Patikraja 

Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2013/2014 materi bangun ruang dapat 

ditingkatkan melalui model pembelajaran Van Hiele. 
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