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ABSTRAK 
 
 
Warsono, PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI PENGGUNAAN MEDIA BANGUN RUANG PADA SISWA 

KELAS V SD NEGERI 02 WUKIRSAWIT TAHUN PELAJARAN 2009/2010. 

Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, April 2010. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 

Matematika melalui penggunaan media bangun ruang pada Siswa Kelas V SD 

Negeri 02 Wukirsawit Tahun Pelajaran 2009/2010. 

Variabel yang menjadi sasaran perubahan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah motivasi belajar Matematika. Sedangkan variabel tindakan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penggunaan media bangun ruang.  

Bentuk pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dan jenis penelitiannya adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model 

penelitian ini menggambarkan serangkaian langkah yang membentuk siklus. Setiap 

langkah memiliki empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Sebagai subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 02 Wukirsawit. Teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data meliputi: observasi, wawancara dan angket 

motivasi. Teknik analisis data yang digunakan mempunyai empat buah komponen 

yaitu reduksi data, kategorisasi, sintesisasi dan menyusun hipotesisi kerja atau 

penarikan kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa motivasi belajar 

matematika pada siswa kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit dari rata-rata motivasi 

belajar siswa pada pra tindakan yaitu 53,75 atau 53.75% terjadi peningkatan pada 

siklus I sebesar 67,67 atau 67,67%, pada Siklus II terjadi peningkatan motivasi 

belajar siswa yang signifikan sebesar 81,00 atau 81,00%. Adanya peningkatan 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningakatan motivasi belajar pada siswa dari 

kondisi awal meningkat pada siklus I sebanyak 13,92 % dan kemudian terjadi 
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peningkatan kembali setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II sebanyak 

27,25%. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Penggunaan media bangun ruang 

dapat meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri 02 

Wukirsawit Tahun Pelajaran 2009/2010. 
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ABSTRACT 
 
 

Warsono, PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI PENGGUNAAN MEDIA BANGUN RUANG PADA SISWA 

KELAS V SD NEGERI 02 WUKIRSAWIT TAHUN PELAJARAN 2009/2010. 

Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University 

of Surakarta, April 2010. 

The goal of this research is to increase the motivation to math studied 

Mathematics by using of spatial structure medium in the 5th grade student of 

Elementary school 02 Wukirsawit, sub district Jatiyoso, regency Karanganyar School 

Year 2009/2010. 

The variable that becomes the target of change in this action research is the 

motivation to math studied Mathematics. And the action variable which is used in 

this research is the using of spatial structure medium. 

The type of approach which is used in this research is descriptive qualitative  

and the type of the research is classroom action research. This mode describes the 

steps in form of cycle. Every steps has four phases: planning, action, observation, 

and reflection. The subject in this research are 12 students in  fifth year of elementary 

school 02 Wukirsawit. The technique that are used in collecting the data are: 

observation, interviewing, and questioner motivation. The technique of analysis 

which is used through four steps: data reduction, categorization, sintesisasi, and 

arranging work hypothesis or conclussion. 

Based on the result of the research can known that Motivation to math 

studied in the5th grade student of Elementary school 02 Wukirsawit from the students 

study motivation’s average on the pre-action the increase 53,75 or 53,75%, in the 

cycle I, 67,67 or 67,67% in cycle II the increase students study motivation’s that 

significantly as 81,00 or 81,00%. The increase is shows that any increase student’s 

study motivation from the earlier condition is to rise in cycle I as much as 13,92% 

then raising again after of spatial structure medium learning in cycle II as much as 
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27,25%. The conclusion that can taken is the using of spatial structure medium can 

increasing the motivation of math studied Mathematics in the 5th grade student of 

Elementary school 02 Wukirsawit, sub district Jatiyoso, regency Karanganyar School 

Year 2009/2010. 
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MOTTO 

 

 

“….Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat……..” 
(Q.S. Al – Mujaadillaah :11) 
 
 
 

Menerima kehidupan berarti menerima kenyataan bahwa tak 
ada hal sekecil apa pun terjadi karena kebetulan. Ini 

fakta penciptaan yang tak terbantahkan. 
(Harun Yahya) 

 
 

Niat adalah ukuran dalam menialai benarnya suatu 
perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka 
perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk , maka 

perbuatan itu buruk. 
(Imam An Nawawi) 

 
 

Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkanlah 

dirimu terhadap guru-gurumu dan berlakulah lemah lembut 

terhadap murid-muridmu. 

(Terjemahan HR. Tabrani) 

 

Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat 
kepada orang lain. 

(Hadist) 
 
 

Awali setiap langkah hidupmu dengan menyebut asma Allah 

SWT. 

Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang hambanya. 

( Penulis) 
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serta Sholawat Kulantunka untuk-Mu wahai kekasih Allah 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada : 

 

 

Ayah dan Ibunda tercinta  

Dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas 

kasih sayang  

dan pengorbanan yang tiada pernah lekang oleh waktu,  

rangkaian doa yang selalu terucap di sujudmu,  

serta perjuanganmu untuk membesarkan dan mendidikku 

dengan penuh kasih sayang agar aku dapat gapai cita-

cta dan masa depanku. 

 

Adik-adikku 

Yang selalu memberi semangat kepada kakakmu ini. 

 

Sahabat-sahabatku 
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Yang selalu menemani dan tak jenuh memberikan dorongan 

serta motivasi, 

Semoga persahabatan kita senantiasa kekal abadi 

selamanya 

 

Almamaterku yang selalu aku banggakan. 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Pujian hanya bagi   Allah SWT   yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan 

hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Karena 

atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, setapak selangkah dan akhirnya Skripsi ini 

dapat terselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar 

Sarjana Pendidikan. 

 Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, pengarahan, dan dorongan 

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran  Matematika diberikan kepada  semua peserta didik  mulai 

dari sekolah  dasar untuk membekali peserta didik dengan  kemampuan berfikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik  dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk  bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif seperti pada zaman 

sekarang. 

Pembelajaran tidak hanya memindahkan pengetahuan ke generasi muda, 

atau hanya proses perubahan kebudayaan dan mengembangkan kepribadian. 

pembelajaran yang baik melibatkan siswa secara aktif dan meniadakan pandangan 

bahwa siswa sebagai makhluk yang pasif. Guru sebagai pengajar tidak hanya 

menyampaikan materi, tetapi harus mampu mengorganisir proses belajar mengajar, 

sehingga siswa termotivasi untuk belajar. 

Pembenahan sistem pembelajaran harus mampu membangkitkan motivasi 

para siswa untuk belajar lebih aktif. Pembaharuan pembelajaran, penerapan metode 

yang tepat dan penyediaan media pembelajaran terutama harus dilakukan dalam 

pendidikan Matematika. Dalam pendidikan Matematika secara umum masih banyak 

kendala dan masalah yang dihadapi, misalnya nilai anak untuk mata pelajaran 

Matematika masih tergolong rendah hal ini terlihat dari capaian nilai anak berada 

dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh guru kelas. 

Pelajaran Matematika dianggap masih kurang memiliki makna sebagai bagian dalam 

kehidupan sehari-hari, pelajaran Matematika masih dianggap pelajaran yang sulit 

sehingga anak enggan untuk mempelajarinya. Pembelajaran Matematika yang 

dilaksanakan guru masih cenderung bersifat konfensional, guru lebih mengutamakan 

penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran dibandingkan metode yang lain.  
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Dalam pembelajaran Matematika media pembelajaran belum digunakan 

secara maksimal. Hal  ini terlihat pada pengenalan konsep volume bangun ruang 

yang pada dasarnya siswa kesulitan untuk membayangkan dari bentuk gambar ke 

bentuk yang sebenarnya dan sebaliknya. Kemampuan membayangkan siswa 

umumnya sangat terbatas, sedangkan guru menghendaki agar siswa dapat menyerap 

pelajaran yang disampaikan dengan maksimal. Dengan keadaan yang seperti ini  

perlu diadakan perubahan dengan menggunakan media yang sesuai, tepat, efektif dan 

efisien untuk menunjang motivasi belajar anak tersebut. Hal ini sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Edgar Dale dalam pengembangan PGSD (1998:16) “bahwa 

dari urutan pengalaman langsung, kemampuan mengingat paling besar adalah 

melalui pengalaman langsung, yang penekanannya adalah penyampaian materi 

pembelajaran  dengan menggunakan media”.  

Pembelajaran Matematika lebih menekankan bahwa siswa dapat mengambil 

manfaat dari berbagai kegiatan pembelajaran  yang bersifat abstrak, bila kegiatan 

tersebut mempunyai relevansi dengan pengalaman langsung yang ada pada dirinya. 

Berdasarkan pada pengalamannya, siswa dapat memberikan makna pada 

pembelajaran Matematika  yang diikutinya. Kondisi seperti ini juga terjadi di 

lingkungan SD Negeri 02 Wukirsawit kelas V dalam menerima pelajaran 

Matematika terutama pokok bahasan volume kubus dan balok, banyak siswa yang 

kesulitan walaupun telah diupayakan penyampaian materi dengan menggunakan 

beberapa metode dan strategi pembelajaran, ternyata hasil belajar Matematika siswa 

masih dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) belajar yang ditentukan oleh guru 

baik secara individual maupun secara klasikal yaitu sebesar 65 sedangkan perolehan 

nilai siswa hanya 45. Pada saat kegiatan belajar mengajar siswa terlihat kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran Matematika, terdapat beberapa anak yang 

bermain dengan teman semejanya, terdapat pula anak yang menjahili temannya, anak 

merasa enggan untuk mengerjakan pekerjaan rumah (PR) mengenai pembelajaran 

matematika, hal ini terbukti pada saat diberikan pekerjaan rumah (PR) lebih dari 5 

1 
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anak yang tidak mengerjakan, sehingga perolehan nilai Matematika khususnya 

konsep volume bangun ruang kubus dan balok belum sesuai dengan indikator yang 

diharapkan. Hal ini mungkin saja disebabkan karena kurangnya motivasi belajar 

yang dimiliki oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran Matematika. Sedangkan 

dalam pembelajaran Matematika apabila motivasi belajar siswa rendah, maka dapat 

berakibat prestasi belajar siswa juga rendah. 

Dengan meningkatnya motivasi pada diri siswa diharapkan tujuan 

pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan teori yang 

disampaikan oleh Sardiman A.M, (2006: 102) “Motivasi adalah keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan 

memberikan kegiatan belajar diharapkan tujuan  tercapai”. Motivasi inilah yang 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, begitu juga 

untuk belajar. Hasil belajar akan menjadi optimal jika pada diri siswa terdapat 

motivasi belajar yang tinggi. Dengan motivasi siswa dapat mengembangkan aktivitas 

dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan 

kegiatan belajar. Selain itu motivasi belajar dapat pula berfungsi sebagai pendorong 

usaha dalam pencapaian prestasi belajar. 

Pembelajaran Matematika akan menunjukkan hasil memuaskan, jika 

pengajar mampu membangkitkan motivasi yang dimiliki oleh siswa dan mampu 

memilih media yang tepat dalam mengajar. Dari paparan di atas maka agar siswa 

mempunyai prestasi belajar Matematika yang baik sesuai harapan siswa dan guru, 

salah satunya dalam proses pembelajaran menggunakan media bangun ruang 

berbentuk kubus dan balok yang kiranya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul “Peningkatan Motivasi 

Belajar Matematika Melalui Penggunaan Media Bangun Ruang Pada Siswa Kelas V 

SD Negeri 02 Wukirsawit Tahun Pelajaran 2009/2010”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Matematika masih rendah. 

2. Siswa kurang berantusias dalam mengikuti pelajaran Matematika. 

3. Perolehan hasil belajar dalam pembelajaran  Matematika  masih berada di bawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh guru.. 

4. Penggunaan media dalam pembelajaran Matematika belum digunakan secara 

maksimal.  

5. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Matematika sebagian besar masih 

menggunakan metode ceramah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan 

suatu permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi dalam hal ini dibatasi motivasi belajar Matematika pada konsep volume 

bangun ruang siswa kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit Tahun pelajaran 

2009/2010. 

2. Media dalam hal ini dibatasi media bangun ruang yang berbentuk kubus dan 

balok. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 
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 “Apakah penggunaan media bangun ruang dapat meningkatkan motivasi 

belajar Matematika pada Siswa Kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit Tahun Pelajaran 

2009/2010?” 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

motivasi belajar Matematika melalui penggunaan media bangun ruang pada Siswa 

Kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai beberapa manfaat, yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas pendidikan atau 

pembelajaran, khususnya yang bersangkutan dengan “Peningkatan Motivasi Belajar 

Dalam Matematika Melalui Penggunaan Media Bangun Ruang Siswa Kelas V SD 

Negeri 02 Wukirsawit Tahun Pelajaran 2009/2010”. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, dalam proses pembelajaran  (1) Tumbuhnya motivasi siswa 

dalam proses pembelajaran khususnya pelajaran Matematika. (2). 

Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran (3) Meningkatkan hasil 

belajar siswa baik aspek kognitif maupun kognitif.  

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat (1) Memberikan pengalaman langsung 

pada guru khususnya peneliti yang terlibat dalam memperoleh pengalaman 

baru untuk menerapkan media bangun ruang dalam pembelajaran 

Matematika. (2) Serta dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dalam Matematika.   
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c. Bagi sekolah, dapat memberikan wawasan kepada kepala Sekolah Dasar 

dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran para guru untuk  menambah 

sarana  dan prasarana sehingga mutu pendidikan dapat lebih meningkat. 

 

 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Hakikat Motivasi Belajar Matematika 

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi merupakan faktor penting bagi seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Berikut beberapa definisi motivasi menurut para ahli, antara lain dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

Rusda Koto Sutadi dkk (1996: 32), menyatakan bahwa “Motivasi adalah 

keadaan individu yang terangsang yang terjadi jika suatu motif telah dihubungkan 

dengan suatu pengharapan yang sesuai”. 

 Menurut Mc.Donald dikutip dalam Sardiman AM (2007: 73) mengatakan 

bahwa, “Motivasi adalah perubahan diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”. 

Menurut Y. Marpaung (2004: 5), “Motivasi adalah suatu kekuatan yang 

menimbulkan, memilih, mengarahkan, dan meneruskan tingkah laku”.  

Menurut Weiner (1990), “Motivation is referred to as multidemensional: it 

measures impulsive and deliberate action, is concerned with the internal and 

eksternal factors, and observes causes for behavior” (Motivasi diartikan sebagai 

Multidemensional: langkah minat dan tindakan yang disengaja, yang berhubungan 

dengan faktor internal dan eksternal, dan mengamati penyebab dari kebiasaan) 

(Ibtesam Halawah, 2006, Jurnal of Instructional Psychology, Kamis, 16 April 2009. 

www.journalinternationalmotivasi-Geogle). 
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Menurut Hamzah B.Uno (2006: 9) “Motivasi merupakan suatu dorongan 

yang timbul oleh adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang 

berkeinginan untuk melakukan perubahan tingkah laku/ aktivitas tertentu dari 

keadaan sebelumnya” 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah suatu kekuatan yang menimbulkan dan mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan yang disengaja, yang berhubungan dengan faktor internal dan 

eksternal sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan perubahan tingkah laku/ 

aktivitas tertentu dari keadaan sebelumnya. 

b. Kebutuhan dan teori tentang motivasi 

Maslow, sebagai tokoh motivasi aliran humanisme , menyatakan bahwa 

kebutuhan manusia secara hierarkis semuanya laten dalam diri manusia. Kebutuhan 

itu mencakup kebutuhan fisiologis (sandang pangan) , kebutuhan rasa aman (bebas 

bahaya),kebutuhan kasih sayang, kebutuhan di hargai dan di hormati, kebutuhan 

aktualisai diri. Teori ini di kenal sebagai teori kebutuhan( needs ) yang di gambarkan 

secara hierarkis sebagai berikut :  

 

 

 

 

  

Sumber Stepen P. Robbins (1996 : 214 ) 

                ( Gambar Hierarkis Kebutuhan Maslow )  

Dalam dunia pendidikan, teori ini dilakukan dengan cara memenuhi 

kebutuhan peserta didik , agar dapat tercapai hasil belajar yang maksimal dan sebaik 

mungkin . Hamzah B.Uno(2008 : 6 ) 

Sedangkan John Keller, berpendapat salah satu penerapan dan pengembangan 

sistem motivasi adalah model ARCS (attention, relevance, confidence, dan 

satisfiation). 

6 

Aktualisasi Diri 

Penghargaan / Penghormatan 
Rasa memiliki dan rasa cinta / sayang 

Perasaan Aman dan Tenteram 
Kebutuhan Fisiologis 
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1) Attention (perhatian) artinya siswa yang mau belajar harus memiliki atensi atau 

perhatian pada materi yang akan dipelajari. Perhatian siswa dapat bangkit antara 

lain karena dorongan ingin tahu. Oleh sebab itu, rasa ingin tahu siswa perlu 

dirangsang. Rasa ingin tahu pada diri siswa dapat dirangsang melalui cara-cara 

baru dan unik. Seperti metode diskusi, bermain peran, simulasi, demontrasi, dan 

sebagainya. Bisa juga dengan media film, tape, video, tranparansi, dan lainya.  

2) Relevance (kegunaan) artinya motivasi belajar akan tumbuh bila siswa merasakan 

bahwa apa yang dipelajari itu mempunyai manfaat langsung secara 

pribadi.Strategi untuk menunjukkan relevansi di antaranya memberikan contoh, 

latihan, atau tes yang langsung berhubungan dengan kondisi siswa atau profesi 

tertentu; menyampaikan kepada siswa apa yang dapat mereka peroleh dan 

lakukan setelah mempelajari materi pembelajaran; menjelaskan manfaat 

pengetahuan, keterampilan; atau sikap serta nilai yang akan dipelajari dan 

bagaimana hal tersebutdapat di aplikasikan dalam kehidupan. 

3) Confidence (kepercayaan diri) artinya belajar secara aktif, perlu dihilangkan 

kekhawatiran dan rasa ketidakmampuan dalam diri siswa. Siswa perlu percaya 

bahwa ia mampu dan bisa berhasil dalam mempelajari sesuatu. Strateginya antara 

lain; menyusun pembelajaran kebagian-bagian yang lebih kecil sehingga siswa 

tidak dituntut untuk mempelajari terlalu banyak konsep baru sekaligus. 

4) Satisfaction (kepuasan) artinya bahwa motivasi belajar baru mampu 

menghasilkan rasa puas guna mendorong tumbuhnya keinginan untuk tetap 

belajar. Dengan demikian, siswa akan termotivasi mencapai tujuan yang serupa. 

Demi meningkatkan dan memelihara motivasi siswa, guru dapat memberikan 

reinforcement (penguatan) berupa pujian, pemberian, kesempatan, atau bahkan 

pemberian hadiah. Strateginya bisa dengan menggunakan pujian secara verbal, 

memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan atau mempraktekkan 

pengetahuan yang baru dipelajarinya, meminta siswa yang sudah menguasai 

materi untuk membantu temannya yang belum menguasai. Dengan ini berarti 
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dalam proses pembelajaran, guru perlu memasukkan aspek motivasional, sebab 

tidak adanya motivasi akan mengakibatkan buruknya hasil belajar.  

Sedangkan Teori Tiga Kebutuhan (David Mc Cleland). menyatakan bahwa 

pemahaman tentang motivasi akan semakin mendalam apabila disadari bahwa orang 

mempunyai tiga jenis kebutuhan;  

(1) Need For Achievement ( n Ach ) atau kebutuhan mencapai kemajuan / prestasi , 

yaitu bahwa setiap orang ini dipandang sebagai orang yang berhasil dalam 

kehidupannya, 

(2) Need For Power (n Po) atau kebutuhan akan kekuasaan, yaitu menampakkan 

dirinya pada keinginan untuk mencapai pengaruh terhadap orang  lain. 

(3) Need for Affiliation (n Aff) atau kebutuhan afiliasi merupakan kebutuhan nyata 

dari setiap manusia sebagai makhluk social yaitu kebutuhan ini tercermin pada 

keinginan untuk bersahabat dan berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan akan 

afiliasi biasanya diusahakan agar terpenuhi melalui kerjasama dengan orang 

lain.Sikap merupakan potensi pendorong yang ada pada individu untuk bereaksi 

terhadap lingkungan.(menerapkan strategi ARCS untuk motivasi belajar siswa 

2009, senin 15 juni 2009. www.teori motivasi –Google.com) 

 Dengan menerapkan beberapa teori tersebut diharapkan peneliti mampu 

menyusun rencana pembelajaran yang dapat menumbuhkan mengembangkan serta 

meningkatkan motivasi para siswa. Pada akhirnya dapat mencapai hasil yang 

optimal, efektif sesuai dengan apa yang telah di tetapkan. 

c. Jenis-jenis Motivasi 

Berdasarkan sifatnya, motivasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik (Sardiman AM, 2007: 89) 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri, tidak 

dipengaruhi oleh sesuatu di luar diri siswa yang belajar. Jadi belajar yang dilakukan 

seseorang disebabkan oleh kemauan sendiri, bukan dorongan dari luar. Siswa yang 

belajarnya digerakkan oleh motivasi intrinsik, baru akan puas apabila belajarnya 
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telah mencapai hasil belajar itu sendiri. Misalnya, seorang siswa menyelesaikan 

pekerjaan rumah tentang soal Matematika, bertujuan untuk memahami konsep 

Matematika melalui penyelesaian soal tersebut, bukan karena takut kepada guru atau 

hanya ingin mendapatkan pujian dari guru.  

 

 

 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dalam diri seseorang yang 

sedang belajar, berasal pengaruh rangsangan dari luar. Tujuan yang diinginkan dari 

belajar yang dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik, terletak di luar belajarnya. 

Misalnya: siswa yang sedang menyelesaikan pekerjaan rumah, sekedar mematuhi 

perintah guru, apabila tidak dipatuhi guru akan memarahinya. Jadi dilihat dari segi 

tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergantung pada tujuan 

dari tingkah laku yang dilakukannya. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga 

dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang secara mutlak berkaitan dengan 

aktivitas belajar. 

Menurut Gottfried (1990), “Examining the construct of intrinsic motivation 

in elementary years may have profound implications for initial and future school 

succes. Student who are more intrinsically motivated fare better and student who are 

not motivated to engage in learning are unlikely to succeed” (bahwa meneliti 

konsepsi motivasi intrinsik pada siswa sekolah dasar sangat penting dan signifikan, 

karena motivasi akademik intrinsik di kelas dasar dapat mengimplikasikan 

keutamaan dan masa depan kesuksesan sekolah. Siswa yang secara intrinsik lebih 

termotivasi dari pada secara ekstrinsik dan siswa yang tidak termotivasi untuk 

terangsang dalam belajar sepertinya kurang sukses (Ibtesam Halawah, 2006, Jurnal 

of Instructional Psychology, Kamis, 16 April 2009. 

www.journalinternationalmotivasi-Geogle). 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi berdasarkan 

sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) motivasi intrinsik/ dalam diri siswa, (2) 

motivasi ekstrinsik/ luar diri siswa. 

d. Fungsi Motivasi 

Setiap motivasi berhubungan erat dengan tujuan, hasil belajar juga banyak 

ditentukan oleh motivasi. Motivasi mempunyai tiga fungsi yaitu :  

1) Mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. 

2) Menentukan arah perbuatan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

3) Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan – perbuatan yang harus 

dijalankan guna mencapai tujuan. 

e. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan 

mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Individu termotivasi karena berbagai 

alasan yang berbeda, dengan intensitas yang berbeda. Motivasi belajar bergantung 

pada teori yang menjelaskan dan merupakan suatu konsekuensi dari penguatan 

(reinforcement) suatu ukuran kebutuhan manusia suatu hasil dari disonan atau 

ketidakcocokan suatu atribut dari suatu keberhasilan dan kegagalan suatu harapan.  

Motivasi belajar bukan hanya memberikan kekuatan pada daya upaya 

belajar, namun juga memberikan arahan yang jelas. Motivasi belajar memegang 

peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Menurut W.S Winkel 

(1996 : 150) ”Motivasi belajar ialah keseluruhan daya penggerak psikis didalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar 

dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi menjamin suatu tujuan”. 

Menurut Hamzah B.Uno (2006: 31) ”Motivasi belajar adalah dorongan internal 
dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk melakukan perubahan 
tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator yang meliputi : (1) 
adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan 
dalam belajar; (3) adanya harapan dan kebutuhan masa depan; (4) adanya 
penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; 
(6) adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 
seseorang siswa dapat belajar dengan baik”. 
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Motivasi belajar dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk 

mengupayakan keberhasilan dan memilih kegiatan yang berorientasi pada 

keberhasilan. Siswa dapat termotivasi dengan orientasi ke arah tujuan dan berusaha 

mendapatkan penilaian yang positif (www.motivasibelajar.wordpress.com, 20 Mei 

2009). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Motivasi belajar memegang 

peranan penting dalam proses pembelajaran, yang memberikan dorongan psikis 

didalam diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan 

belajar sehingga dapat mencapai tujuan belajar yang diharapkan. 

f. Ciri - Ciri Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2004 : 83) ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar 

adalah sebagai berikut : 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus untuk waktu lama, 
tidak berhenti sebelum selesai ) 

2) Ulet dalam menghadapi kesulitan ( tidak lekas putus asa ) 
3) Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi 
4) Ingin mendalami bahan/bidang pengetahuan yang diberikan di kelas. 
5) Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 

prestasinya) 
6) Menunjukkan minat barmacam-macam masalah “orang dewasa” 

(misalnya terhadap pembangunan agama, politik, korupsi, keadilan dan 
sebagainya) 

7) Senang dan rajin belajar, penuh semangat. 
8) Cepat bosan dengan tugas rutin 
9) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu, 

tidak mudah melepaskan pendapat tersebut) 
10) Mengejar tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuasan kebutuhan 

sesaat untuk sesuatu yang ingin dicapai kemudian) 
 

Adanya siswa yang memiliki ciri - ciri motivasi seperti di atas sangat 

penting dalam kegiatan belajar termasuk juga dalam proses pembelajaran 

Matematika. Kegiatan belajar mengajar akan berhasil baik, apabila siswa tekun 

mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan berbagai masalah dan hambatan dalam 

belajar. 
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Siswa yang termotivasi dengan baik dalam pelajaran akan melakukan lebih 

banyak aktivitas dan lebih cepat belajar jika dibandingkan dengan siswa yang kurang 

atau tidak termotivasi semasa belajar. Ini menunjukkan, jika guru dapat 

membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran yang diajar maka diharapkan 

siswa akan senantiasa memusatkan perhatian mata pelajaran tersebut. Situasi kelas 

yang siswanya termotivasi dapat mempengaruhi sikap belajar dan tingkah laku siswa. 

Siswa yang termotivasi untuk belajar akan sangat tertarik dengan berbagai tugas 

belajar yang sedang mereka kerjakan, menunjukkan ketekunan yang tinggi dan 

variasi aktivitas belajar mereka pun akan lebih banyak. 

 

g. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar diantaranya: cita-

cita/aspirasi, kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-unsur 

dinamis dalam belajar, dan upaya guru membelajarkan siswa (Rusda Koto Sutadi 

dkk 1996: 34-36). 

1) Cita-cita atau Aspirasi 

Cita-cita atau aspirasi adalah tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan yang 

mengandung makna bagi seseorang. Penentuan cita-cita tersebut tidak sama bagi 

semua siswa. Hal ini berdasarkan bahwa cita-cita merupakan tujuan yang ditetapkan 

dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang, sehingga cita-cita 

siswa yang satu dengan yang lain tidak sama. 

2) Kemampuan Belajar 

Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi 

bebarapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misal: pengamatan, perhatian, 

ingatan, daya pikir, fantasi. Dalam kemampuan belajar ini, taraf perkembangan 

berpikir siswa menjadi ukuran. Siswa yang taraf perkembangan berpikirnya konkrit 

tidak sama dengan siswa yang sudah sampai pada taraf perkembangan operasional. 

Jadi, siswa yang mempunyai kemampuan belajar tinggi lebih termotivasi dalam 

belajarnya. 
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3) Kondisi Siswa 

Kondisi siswa sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa itu 

sendiri. Kondisi ini berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis siswa. Kondisi fisik 

siswa yang sehat dalam kesegaran jasmaninya akan lebih berhasil dalam mencapai 

tujuan belajarnya bila dibandingkan dengan siswa yang dalam keadaan lelah/capek. 

Sebab dalam belajar menuntut seluruh peran jasmani secara keseluruhan. Sedangkan 

kondisi psikis siswa merupakan kondisi siswa mengenai gejala kehidupan kejiwaan 

yang berpengaruh terhadap proses belajar. Faktor psikis antara lain: bakat, minat, 

motivasi, kecerdasan, kemampuan kognitif. Kondisi psikis siswa yang tinggi akan 

lebih berhasil dalam mencapai tujuan belajar bila dibandingkan dengan siswa yang 

lemah kondisi psikisnya. Sebab lemahnya kondisi psikis akan dapat mengurangi atau 

bahkan menghilangkan motivasi belajar siswa.  

4) Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan merupakan unsur yang datang dari luar diri siswa. 

Lingkungan siswa pada umumnya ada tiga, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Dari lingkungan tersebut akan membentuk individu siswa baik langsung 

maupun tidak langsung. Jika lingkungan keluarga dan masyarakat banyak terdapat 

orang yang terlibat dalam bidang pendidikan, maka faktor ini dapat mendukung 

keberhasilan siswa dalam belajar. Sedangkan lingkungan sekolah adalah sarana dan 

prasarana yang ditata dan dikelola secara menarik, maka akan tercipta suasana 

belajar yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa akan termotivasi dalam 

belajarnya. 

5) Unsur - unsur Dinamis dalam Belajar 

Unsur dinamis dalam belajar adalah unsur yang keberadaanya dalam proses 

belajar tidak stabil, kadang kuat, kadang lemah bahkan hilang sama sekali, 

khususnya kondisional, misalnya: emosi siswa, gairah belajar dan lain-lainnya. 

6) Upaya Guru Membelajarkan Siswa 

Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri 

dalam membelajarkan siswa mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikannya, 
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menarik perhatian siswa, mengevaluasi hasil belajar siswa, dan lain-lainnya. Bila 

upaya tersebut dilakukan dengan berorientasi pada kepentingan siswa, maka upaya 

tersebut dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Apabila upaya guru hanya 

sekedar mengajar, artinya keberhasilan guru yang menjadi tolak ukur, besar 

kemungkinan siswa tidak tertarik untuk belajar. Dengan kata lain, motivasi belajar 

siswa melemah atau hilang. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu: (1) cita-cita/aspirasi, (2) kemampuan belajar, (3) kondisi 

siswa, (4) kondisi lingkungan, (5) unsur - unsur dinamis dalam belajar, dan (6) upaya 

guru membelajarkan siswa. 

Di dalam kegiatan belajar-mengajar peranan motivasi sangat diperlukan. 

dengan Motivasi, siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat 

mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Dalam 

kaitan itu perlu diketahui bentuk dan cara menumbuhkan motivasi. 

h. Usaha - Usaha Meningkatkan Motivasi Belajar  

Sardiman (2004: 35) mengemukakan usaha - usaha untuk meningkatkan 

motivasi belajar antara lain : 

1) Individu selalu mengusahakan adanya gairah belajar dan iklim yang kondusif. 

2) Mempertajam tujuan yang diharapkan siswa. 

3) Mengusahakan dan mengorganisasi sebaik-baiknya sumber-sumber belajar yang 

bermanfaat bagi siswa. 

4) Peran orang tua yang dapat menempatkan diri sebagai salah satu sumber belajar 

siswa. 

5) Adanya dorongan eksternal. 

i. Strategi Menumbuhkan Motivasi Belajar 

Pembelajaran tidak akan bermakna apabila siswa tidak termotivasi umtuk 

belajar. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh guru dalam upaya 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran, antara lain : 

1) Menjelaskan tujuan belajar ke siswa. 
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 Pada Permulaan pembelajaran seharusnya terlebih dahulu guru menjelaskan  

mengenai tujuan yang akan hendak dicapai dalam pembelajaran. Semakin jelas 

tujuan semakin besar pula motivasi belajar siswa dalam belajar. 

2) Pemberian hadiah. 

 Pemberian hadiah pada siswa yang berprestasi akan memacu semangat siswa 

untuk belajar lebih giat lagi. 

3) Saingan/Kompetisi 

 Guru berusaha meningkatkan persaingan antara siswa untuk meningkatkan 

prestasi belajarnya, dan berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai 

sebelumnya. 

4) Pujian 

 Berikan pujian kepada siswa berprestasi yang bersifat membangun. 

 

 

5) Hukuman 

 Hukuman bukan alat untuk menakut - nakuti anak, akan tetapi untuk merubah 

cara berpikir anak bahwa setiap pekerjaan memiliki konsekwensi. Hukuman 

diberikan apabila konskwensi yang tidak menyenangjkan menyertai perilaku 

tertentu. 

6) Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar 

 Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal kepada siswa. 

7) Memberikan angka 

 Angka merupakan simbol prestasi yang diperoleh anak. Berikan penjelasan 

kepada siswa bahwa prestasi belajar dapat terprestasikan dengan simbol angka. 

8) Pada saat menyampaikan materi pelajaran, upayakan untuk menyelipkan cerita 

humor atau cerita-cerita lucu. 

9) Membentu kesulitan siswa secara individual maupun secara kelompok. 

10) Menggunakan metode secra bervariasi. 
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11) Menggunakan media yang baik, serta harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Tiap siswa tidak memiliki indera yang tidak sama, baik pendengaran maupun 

penglihatan, demikian juga kemampuan membaca, Dengan variasi penggunaan 

media, kelemahan indera yang dimiliki siswa dapat dikurangi. Dengan 

penggunaan media yang efektif dan efisien dapat meningkatkan motivasi belajar 

anak. 

j. Pengertian Belajar 

Usaha pemahaman mengenai masalah belajar ini akan diawali dengan 

mengemukakan beberapa definisi tentang belajar. Beberapa definisi belajar menurut 

para ahli antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: 

Menurut Pedoman Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar dan 

Menengah, Dirjen Dikdasman, Depdikbud, Jakarta (1997-1998) mengemukakan arti 

belajar adalah sebagai berikut: “Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku 

siswa akibat adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemauan, minat, sikap 

untuk berfikir logis, praktis dan kritis”. 

Menurut Nana Sudjana (2002: 28), mengatakan bahwa “Belajar adalah suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang”.  

Sedangkan Belajar menurut WS. Winkel (1996: 53), “Belajar adalah suatu 

aktivitas psikis, yang berlangsung dalam interaktif aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan - perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai-sikap”. 

Menurut Rusda Koto Sutadi dkk (1996: 2) “Belajar adalah suatu kegiatan 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia”. 

Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2007: 27) “Belajar adalah medifikasi 

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman ( Learning is defined as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing )”. Menurut 

pengertian ini belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan & bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 
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mengalami hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan 

kelakuan. 

Menurut Abu Ahmadi & Widodo Supriyono (2004: 128), “Belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan”. 

Sedangkan menurut Slameto ( 2003 : 2 ) ”Belajar adalah : suatu proses 

usaha perusahaan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagian hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Azhar Arsyad ( 2007 : 1 ) juga mengemukakan belajar yaitu, ”Belajar 

adalah Suatu proses yang komplek yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang 

hidupnya”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku secara praktis yang mencakup pengetahuan, 

pemahaman, nilai-sikap, dan keterampilan sebagai hasil latihan dan pengalaman 

dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

 

 

k. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Slameto ( 2003 :54-73 ) memberikan penjelasan mengenai faktor belajar. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi 2 yaitu : 

1) Faktor Intern 

Adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, faktor 

intern ini dibagi menjadi tiga faktor.  

a) Faktor Jasmaniah 

(1)  Faktor kesehatan  
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 Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan 

badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan – ketentuan 

tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi, dan ibadah. 

(2)  Cacat tubuh 

 Keadaan cacat tubuh yang mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat 

belajarnya juga terganggu, jika hal itu terjadi hendaknya ia belajar pada lembaga 

pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindarimengurangi 

pengaruh kecacatannya itu. 

b) Faktor Psikologis 

(1)  Intelegensi 

 Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi 

yang sama. Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih 

berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. 

(2)  Perhatian 

 Untuk dapat menjamin hasil belajar yan baik, maka siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang di pelajarinya. 

(3)  Minat 

 Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

di pelajari tidak sesuai dengan minat siswa. Siswa tidak akan belajar dengan sebaik – 

baiknya. 

 

(4)  Bakat 

 Bakat itu mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang di pelajari siswa 

sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang belajar 

dan pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi dalam belajarnya itu. 

(5)  Motif 

 Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong 

siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berfikir 
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dan memusatkan perhatian. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang 

berhubunganmenunjang belajar. 

(6)  Kematangan 

 Belajar akan lebih berhasil jikan anak siap (matang)  jadi kemajuan baru 

untuk memiliki kacakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar. 

(7)  Kesiapan 

 Kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar. Karena jika siswa belajar 

dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

c) Faktor kelelahan 

Kelelahan mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik 

haruslah  menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. Sehingga 

perlu di usahakan kondisi yang bebas dari kelelahan 

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah Faktor yang ada diluar individu.Faktor ekstern yang 

berpengaruh terhadap belajar,dapat dikelompokkan 3 faktor,yaitu: 

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, pelajaran dan 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 ini terjadi karena keadaannya siswa dalam masyarakat.yaitu 

misalnya tentang kegiatan siswa dalam masyarakat, misalnya tentang kegiatan siswa 
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dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat 

yang semuanya mempengaruhi belajar 

l. Prinsip-prinsip Belajar 

Belajar adalah kegiatan yang tidak sederhana, sehingga kegiatan belajar 

yang dilakukan siswa dapat mencapai tujuan yang diharapkan, beberapa prinsip 

belajar perlu diperhatikan, terutama oleh guru. Prinsip-prinsip yang terkait dengan 

proses pembelajaran, antara lain : (1) perhatian, (2) motivasi, (3) keaktifan siswa, (4) 

keterlibatan langsung siswa, (5) pengulangan belajar, (6) meteri pelajaran yang 

merangsang dan menantang, (7) balikan dan penguatan terhadap siswa, (8) aspek 

psikologis. 

m. Tujuan Belajar 

Tujuan belajar merupakan aspek yang ingin dicapai dalam belajar. Menurut 

Sardiman A.M. (2007: 26), ada tiga jenis tujuan belajar, yaitu:  

1) Untuk Mendapatkan Pengetahuan 

Siswa setelah belajar akan berubah, sebelum belajar siswa belum memahami 

secara penuh tentang menemukan rumus volume balok dan kubus, maka setelah 

dilakukan pembelajaran denagan menggunakan media bangun ruang siswa dapat 

menemukan volume balok dan kubus sendiri. 

2)  Penanaman Konsep dan Keterampilan 

Tujuan belajar yang pertama adalah mendapatkan pengetahuan, selain itu 

dengan belajar dapat diperoleh penanaman konsep dan keterampilan.  

3) Pembentukan Sikap 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik, tidak akan terlepas dari 

penanaman nilai-nilai, transfer of values, oleh karena itu guru tidak sekedar 

“pengajar” tetapi benar-benar sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai 

itu kepada anak didiknya. Pembentukan sikap yang ditanamkan pada siswa adalah 

siswa dapat menemukan volume balok dan kubus dengan menggunakan media 

bangun ruang. Dengan dilandasi nilai-nilai itu, anak didik / siswa akan tumbuh 
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kesadaran dan kemauan untuk mempraktekkan segala sesuatu yang sudah 

dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari.  

Inti dari tujuan belajar tersebut adalah untuk mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan penanaman sikap mental/nilai-nilai.Satu hal yang perlu diingat 

pada saat merumuskan tujuan pembelajaran adalah tujuan belajar sebaiknya meliputi 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ketiga ranah tersebut harus 

berkembang atau berubah selama proses belajar berlangsung. Pencapaian tujuan 

belajar ini adalah menghasilkan prestasi belajar yang maksimal. 

n. Pengertian Kesulitan Belajar 

Mukhtar dan Rusmini (2003: 38), berpendapat bahwa “Kesulitan belajar 

adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menunjukkan bahwa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, ada sejumlah siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menguasai secara tuntas bahan atau materi pelajaran yang 

diberikan”. 

Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004: 77), Kesulitan belajar 

adalah keadaan dimana anak didik/siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya.  

Sedangkan Lovitt dikutip Mukhtar & Rusmini (2003: 37), menyatakan 

bahwa “Kesulitan belajar adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber pada 

neurologis yang secara selektif mengganggu perkembangan, integrasi, dan/atau 

kemampuan verbal dan/atau non verbal”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya 

hambatan perkembangan, integrasi, kemampuan verbal/non verbal dalam menguasai 

secara tuntas bahan atau materi pelajaran yang diberikan. 

 

2. Hakikat Pembelajaran Matematika di SD 

a. Konsep Dasar Matematika 

Banyak orang yang mempertukarkan antara Matematika dengan aritmatika 

atau berhitung. Padahal Matematika mempunyai cakupan yang sangat luas dari pada 
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aritmatika atau berhitung. Aritmatika adalah pengetahuan tentang bilangan dan 

merupakan bagian dari Matematika.  

Menurut Dali S. Naga dalam Mulyono Abdurrahman (1999: 253) 

"Aritmatika atau berhitung adalah cabang Matematika yang berkenaan dengan sifat 

hubungan-hubungan bilangan-bilangan nyata dengan perhitungan mereka terutama 

menyangkut penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian". 

Menurut Ruseffendi (1991), “Matematika adalah bahasa simbol, ilmu 

deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola 

keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak 

terdefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau prostulat, dan akhirnya 

ke dalil”. 

Menurut Jhonsson dan Myklebust dikutip dalam Mulyono Abdurrahman 

(1999: 252) menyatakan bahwa, "Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi 

praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan 

sedangkan fungsi teoritisnya adalah memudahkan berfikir". Lerner dikutip dalam 

Mulyono Abdurrahman (1999: 252) “Matematika mengemukakan bahwa matematika 

disamping sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa universal yang 

memungkinkan manusia memikirkan, mencatat dan mengkomunikasikan ide 

mengenai elemen dan kuantitas”. 

Sedangkan menurut Kline dalam Mulyono Abdurrahman (1999: 252) 

menyatakan bahwa, "Matematika adalah bahasa simbolis dari ciri utamanya adalah 

penggunaan cara bernalar deduktif, tetapi juga tidak melupakan cara bernalar 

induktif".  

 Dari pengertian Matematika yang telah dikemukakan di atas, berarti 

Matematika adalah salah satu ilmu dasar dalam kehidupan sehari-hari, yang 

merupakan bahasa simbolis dan universal yang memungkinkan  manusia berfikir, 

mencatat, dan mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kuantitas dengan 

menggunakan cara bernalar deduktif dan induktif. 
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 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Matematika adalah salah satu 

ilmu dasar yang berguna untuk memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan dan 

teknologi, yang memudahkan manusia berfikir dan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru 

sedemikian sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. 

Suyitno(2003:2) memberikan definisi mengenai pembelajaran dan pembelajaran 

matematika: 

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 
kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang beragam agar 
terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa, serta antara siswa dengan 
siswa. Dengan demikian, pembelajaran matematika adalah suatu proses atau 
kegiatan guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan matematika 
kepada para siswanya, yang didalamnya terkandung upaya guru untuk 
menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, 
dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru 
dengan siswa, serta antara siswa dengan siswa dalam mempelajari matematika. 

Berbeda dengan Suyitno, Suhito(2003:5) memberikan pengertian lain 

tentang pembelajaran matematika  “Belajar matematika tidak sekedar learning to 

know, melainkan harus ditingkatkan menjadi learning to do, learning to be, hingga 

learning to live together”. Filosofi pengajaran matematika perlu diperbaharui 

menjadi pembelajaran matematika sehingga terjadi pergeseran paradigma dalam 

proses belajar mengajar matematika, yaitu: 

1) dari teacher centered menjadi learner centered; 

2) dari teaching centered menjadi learning centered; 

3) dari content based menjadi competency based; 

4) dari product of learning menjadi process of learning;  

5) dari summative evaluation menjadi formative evaluation.  

Sehingga melalui pembelajaran matematika diharapkan dapat dicapai dua 

sasaran pembelajaran, yakni sasaran yang berkaitan dengan efek pembelajaran 

(instructional effect) dan sasaran yang berkaitan dengan efek sampingan (nurturan 
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effect) (Suhito 2003:4). Kedua sasaran ini dapat dicapai apabila siswa diberi 

kesempatan yang seluas - luasnya untuk belajar matematika (doing math) secara 

holistik dan komprehensif. Oleh karena itu, kegiatan pengajaran perlu diubah 

menjadi kegiatan pembelajaran. Titik berat pemberian materi pelajaran harus digeser 

menjadi pemberian kemampuan yang relevan dengan kebutuhan siswa. 

Berdasarkan berbagai definisi diatas dapat diketahui bahwa pembelajaran 

Matematika merupakan suatu proses kegiatan guru dalam mengajarkan pembelajaran 

matematika kepada siswanya. Belajar Matematika bukan hanya learning to know 

saja, melainkan harus lebih ditingkatkan menjadi learning to do, learning to be, 

hingga learning to live together.  

c. Karakteristik Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran Matematika memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Pembelajaran Matematika dilakukan Berjenjang 

Pembelajaran dimulai dari konsep sederhana bergerak ke konsep yang lebih 

sukar. Berawal dari hal konkret atau nyata bergerak ke semi-konkret (gambar) 

beralih ke semi-abstrak dan berakhir pada abstrak. 

2) Pembelajaran Matematika mengikuti Metode Spiral 

Konsep baru merupakan perluasan dan pendalaman konsep sebelumnya. Hal 

ini merupakan prinsip “belajar bermakna atau belajar dengan pemahaman”. 

3) Pembelajaran Matematika menekankan Penggunaan Pola Deduktif. 

Pembelajaran deduktif adalah pembelajaran dalam memahami konsep 

melalui pemahaman definisi umum kemudian ke contoh-contoh. Tetapi 

kenyataannya, di sekolah dasar diberikan pola pendekatan induktif, yaitu pengenalan 

konsep melalui contoh-contoh. Hal ini dipengaruhi oleh aspek psikologis siswa yaitu 

masih pada tingkat berpikir konkret.  

4) Pembelajaran Matematika menganut Kebenaran Konsistensi 

Pembelajaran ini adalah pernyataan dianggap benar apabila didasarkan atas 

pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Misalnya: luas persegi panjang 

adalah panjang x lebar. 
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Menurut Soedjadi (2000 :13) “Matematika memiliki ciri-ciri khusus atau 

kharakteristik yang antara lain: memiliki obyek kajian abstrak, bertumpu pada 

kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, 

memperhatikan semesta pembicaraan, dan konsisten dalam sistemnya”. 

 

d. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Mata pelajaran Matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam  kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

e. Pembelajaran konsep volume bangun ruang  

Muchtar A. Karim dalam materi pokok pendidikan  Matematika II; 1 - 9; 

(PGSD: 2401) “Volume bangun ruang adalah ukuran yang menyatakan kapasitas 

ruangan yang ditempati oleh bangun ruang tersebut”. Contoh ada suatu kubus, maka 

volume dari kubus itu sama dengan kuantitas dari ruangan yang ditempati oleh kubus 

itu sendiri. Juga dapat dinyatakan apabila diketahui suatu bangun ruang yang yang 

berongga (sisi dari benda ruang itu sangat tipis sehingga bisa diabaikan), maka 
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volume dari benda ruang dapat dinyatakan sebagai ukuran yang menyatakan 

banyaknya tepung atau cairan yang memenuhi rongga bangun ruang tersebut. Contoh 

lain ada suatu kotak berbentuk kubus, maka volume dari kotak (kubus) tersebut 

adalah ukuran yang menyatakan kuantitas cairan/tepung yang memenuhi kotak 

(kubus) itu. 

 

 

Satuan dari volume bangun ruang dalam sistem metrik dikelompokkan 

dalam tiga satuan yaitu, 

1) Satuan dasar adalah liter (decimeterkubik) 

2) Satuan kecil adalah milliliter (centimeterkubik) 

3) Satuan besar adalah kilometer (meterkubik) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan volume adalah dua bangun ruang dikatakan bervolume sama, jika kedua 

bangun ruang itu menempati suatu ruangan yang sama. 

f. Materi Bangun Ruang 

Dunia kita terbuat dari benda-benda yang berbentuk bangun ruang, 

diantaranya bumi yang berbentuk bola. Adapun yang lainnya seperti kristal - kristal 

terbentuk dari bangun - bangun datar yang saling berhubungan. Selama berabad - 

abad para ahli Matematika sudah menemukan banyak cara untuk mengelompokkan 

bangun ruang, yaitu sebuah bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Cara-

cara tersebut mereka sajikan dalam sebuah disiplin ilmu yang diberi nama topologi. 

Disiplin ilmu ini membuat kita memahami lebih mendalam tentang alam semesta. 

1) Kubus 

Menurut Janu Ismadi (2006: 7) Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 

oleh 6 persegi yang sama dan sebangun.  

Kubus memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

a) Mempunyai 6 bidang sisi yang sama luas 

b) Mempunyai 12 rusuk 
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c) Mempunyai 8 titik sudut 

d) Semua sudutnya siku-siku 

A, B, C, D, E, F, G, H, adalah titik sudut 

 

        H                          G                         AB=BC=CD=DA=EF=FG=GH=HE= 

A                      B                                      AH=DE=CF disebut  rusuk   

            E                      F                       ABCD, EFGH, BCFG, ADEH, CDEF,   

C                           D                                ABGH, disebut bidang sisi 

Jika bubus tersebut dibuka maka akan didapatkan jaring-jaring kubus. 

 

 

 

 

 

Kubus terbentuk tersusun dari dua lapisan kotak. Setiap lapisan terdiri atas 2 

x 2 kotak sehingga banyak kotak yang membentuk kubus ada 2 x 2 x 2 = 8 dengan 

menganggap sebuah kotak sembarang sebagai kubus satuan yang memiliki rusuk s 

cm, maka volume kubus yang dapat terbentuk dari kotak angka tersebut adalah V = s 

x s x s. Jadi rumus volume kubus adalah V = s x s x s 

2) Balok 

Menurut Janu Ismadi (2006: 16) Balok adalah bangun ruang yang dibatasi 

oleh 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang masing-masing pasangan sama 

dan sebangun. Balok memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

Perhatikan balok ABCD EFGH berikut. 

 

 

                                            F       G                                       

                                                      C 

A                                                 B 
D 
 E                                           
F 
     D                                         

H G 
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      H                                G     H                            G       H                 D   

 

 

      D                                C     E                             F        E                 A           

        E                               F          D                            C     G              C                                   

 
      A                                 B       H                            G      B                F 
 
 
 
Balok ABCD.EFGH mempunyai: 
a) 8 titik sudut, yaitu tiitk sudut A, B, C, D, E, F, G dan H 

b) 12 rusuk, yaitu rusuk AB, CD, EF, HG, AE, BF, CG, DH, adalah, BC, FG, dan 

EH 

 Rusuk - rusuk ini dikelompokkan menjadi tiga jenis masing - masing terdiri 

atas 4 rusuk yang sama panjang, yaitu: 

a) AE = BF = CG = DH yang disebut  rusuk tegak atau tinggi balok  

b) AB = DC = EF = HG yang disebut sebagai rusuk datar sisi depan dan sisi 

belakang atau panjang balok 

c) AD = DC = EH = FG yang disebut sebagai rusuk datar sisi kiri dan sisi kanan atau 

lebar balok 

Setiap pertemuan dua rusuk balok membentuk sudut siku-siku. 

6 sisi yang berbentuk persegi panjang, yaitu sisi ABEF, DCGH, ABCD, EFGH, 

FBCG, dan EADH. Dari ke enam sisi ini, sisi yang saling berhadapan adalah sisi 

ABFE dengan DECH, ABCD dengan EFGH, dan FBCG dengan EADH  

Balok mempunyai diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal bidang 

pada balok mempunyai panjang yang berbeda. Sehingga balok mempunyai diagonal 

pendek dan diagonal panjang. 
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Jika sebuah balok dibuka akan didapat jaring - jaring : 

 

Rangkaian enam buah persegi yang membentuk balok disebut jaring-jaring 

balok. Untuk mencari rumus balok didapatkan rumus (2xpxl) + (2xpxl) + (2xpxl) 

atau 2 x ((pxl) + (pxl) + (pxl)). Dengan menganggap balok yang terbentuk memiliki 

panjang (p) lebar (l) tinggi (t), maka banyak kotak yang membentuk balok tersebut 

adalah p x l x t. banyak kotak yang membentuk balok merupakan volume balok, jadi 

rumus volume balok adalah V = p x l x t 

 

3. Hakikat Media Pembelajaran Bangun Ruang 

a. Konsep Dasar Media Pembelajaran 

Dalam kehidupan sehari - hari sering kita mendengar dan melihat banyak 

orang menggunakan berbagai media untuk berbagai keperluan. Misalnya dalam 

dunia bisnis, banyak perusahaan yang menginginkan agar produknya dibeli khalayak 

umum maka banyak digunakan sarana - sarana seperti televisi, radio, surat kabar, 

brosur - brosur, pamflet, poster, dan sebagainya. Sarana - sarana tersebut pada 

dasarnya  adalah media atau perantara agar informasi atau pesan-pesan mengenai 

produknya itu dapat diserap atau diterima khalayak umum, dan pada akhirnya 

khalayak tersebut diharapkan dapat menggunakan atau membelinya. 

Begitu pula dalam proses pembelajaran, seorang guru pada saat menyajikan 

bahan ajar kepada para siswa kerap kali menggunakan media agar informasi atau 

bahan ajar tersebut dapat diterima dengan baik oleh para siswa dan pada akhirnya 
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diharapkan terjadi perubahan-perubahan perilaku baik berupa pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif), maupun keterampilan (psikomotor). 

Dalam proses belajar mengajar penerima pesan itu ialah siswa. Pembawa 

pesan itu berinteraksi dengan siswa melalui indra mereka. Siswa dirangsang oleh 

media itu untuk menggunakan indranya untuk menerima informasi. Kadang-kadang 

siswa dituntut untuk menggunakan kombinasi dari beberapa indra supaya dapat 

menerima pesan itu lebih lengkap. AECT dalam Aristo Rahadi (2003: 9-10) 

mengatakan bahwa “Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan 

orang menyampaikan pesan”. Gagne mengartikan media pembelajaran sebagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. 

Senada dengan itu Briggs mengartikan media pembelajaran sebagai alat untuk 

memberikan perangsang bagi siswa agar terjadi proses belajar. 

Sedangkan menurut Hamidjojo dikutip dalam Arsyad (2007: 4) “Media 

Pembelajaran merupakan semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia 

untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, 

gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju”. 

Menurut Romiszowski dikutip dalam Basuki Wibawa dan Farida Mukti 

(2001: 12)  bahwa ”Media pembelajaran ialah pembawa pesan yang berasal dari 

suatu sumber pesan (yang dapat berupa orang atau benda) kepada penerima pesan”. 

Dari berbagai definisi media pembelajaran di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengertian media pembelajaran dalam penelitian ini adalah wahana dari pesan 

atau informasi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi atau pesan 

pembelajaran sehingga terjadi proses belajar pada diri siswa. Media pembelajaran 

juga merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 

b. Tujuan dan Fungsi Media Pembelajaran 

Secara khusus media pengajaran digunakan dengan tujuan sebagai berikut : 

1) Memberikan kemudahan terhadap peserta didik untuk lebih memahami konsep, 

prinsip, sikap, dan keterampilan tertentu. 
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2) Memberikan pengalaman yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang 

minat peserta didik. 

3) Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi. 

4) Menciptakan situasi belajar yang tidak dilupakan oleh anak. 

Media atau alat bantu tidak boleh diabaikan apa bila media tersebut tidak 

ada, supaya diperhatikan bahwa media sangat memberikan kontribusi atau 

sumbangan yang sangat besar bagi tercapaianya tujuan pembelajaran.  

Secara umum fungsi media dalam proses pembelajaran  adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran  

akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa fungsi media 

yang lebih rinci.  

Kemp dan Dayton (1995) dalam Drs. Arsito Rahardi (2003: 15-17) 
mengidentifikasikan beberapa fungsi media dalam pembelajaran, yaitu :  

1) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 
2) Proses pembelajaran  menjadi lebih jelas dan menarik. 
3) Proses pembelajaran  menjadi lebih interaktif. 
4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 
5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 
6) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja. 
7) Media dapat menumbuhkan sifat positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar.  
Nana Sudjana dikutip dalam Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain (2002: 

152) merumuskan fungsi media pengajaran menjadi enam kategori, sebagai berikut: 

1) Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi 

tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk 

mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

2) Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan 

situasi mengajar. 

3) Media pengajaran dalam pengajaran, penggunaannya integral dari isi pelajaran. 

Pengguynan media harus melihat pada tujuan dan bahan pelajaran. 
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4) Penggunaan media dalam pelajaran bukan hanya semata-mata alat hiburan, 

dalam arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih 

menarik perhatian siswa. 

5) Menggunakan media dalam pelajaran lebih diutamakan untuk mempercepat 

proses belajar mengajar dan membuat siswa dalam mengkap pengertian yang 

dibberikan guru. 

6) Menggunakan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu 

belajar mengajar. 

Dari uraian pendapat mengenai media di atas dapat disimpulkan bahwa 

media berfungsi untuk: 

1) Menyampaikan bahan pembelajaran  menjadi lebih jelas. 

2) Proses pembelajaran  menjadi lebih efektif. 

3) Lebih efisien waktu dan tenaga. 

4) Dapat meningkatkan proses kualitas belajar siswa.  

5) Dapat menumbuhkan kualitas hasil belajar siswa.  

6) Menuju guru kearah yang positif dan produktif. 

7) Dapat membuat materi pembelajaran  yang absrak menjadi lebih konkrit. 

8) Infomasi yang disajikan menggunakan media memberikan kesan yang lebih 

mendalam.  

9) Dapat membangkitkan minat siswa dalam belajar.  

10) Memperlancar interaksi antara guru dengan siswa.   

c. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Kriteria pemilihan media pembelajaran harus dikembangkan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan 

mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya (karakteristik) media yang 

bersangkutan Arief S. Sadiman (2008: 85). Kriteria pemilihan media 

pembelajaran tentunya tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yang 

harus diperhatikan. Dengan kata lain baik buruknya suatu media diukur 

sampai sejauh mana media tersebut dapat menunjang tercapainya tujuan 
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instruksional. Hal itu ditegaskan oleh Azhar Arsyad (2007: 75-76) beberapa 

kriteria yang patut diperhatikan dalam pemilihan media, antara lain: 

1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan 

secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan dalam 

bentuk tugas yang harus dikerjakan/dipertunjukkan oleh siswa, seperti 

menghafal, melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik atau 

pemakaian prinsip-prinsip seperti sebab dan akibat, melakukan tugas yang 

melibatkan pemahaman konsep-konsep atau hubungan-hubungan perubahan, 

dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan pemikiran pada tingkat yang 

lebih tinggi. 

2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran 

Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip atau generalisasi. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara 

efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas dan 

pembelajaran dan kemampuan mental siswa. Media bangun ruang, misalnya 

tepat untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep volume balok dan 

kubus. 

3) Praktik, Luwes dan Bertahan 

Jika tidak tersedia waktu, dana atau sumber daya lainnya untuk 

memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan  

waktu yang lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media 

yang terbaik. Kriteria ini menuntun para guru/instruktur untuk memilih 

media yang ada, mudah diperoleh atau mudah dibuat sendiri oleh guru. 

Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan dimanapun dan kapanpun 

dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, serta mudah dipindahkan dan 

dibawa kemana-mana. 

4) Guru Terampil Menggunakannya  
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Ini salah satu kriteria utama. Ada pun media itu guru, harus mampu 

menggunakannya dalam proses pembelajaran, nilai dan manfaat media amat 

ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Proyektor transparansi (OHP), 

proyektor slide dan film, media bangun ruang, dan peralatan canggih lainnya 

tidak mempunyai arti apa-apa jika guru belum dapat mendapatkannya dalam 

proses pembelajaran sebagai upaya mempertinggi mutu dan hasil belajar. 

5) Pengelompokan Sasaran 

Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama 

efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media 

yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil 

dan perorangan. 

Senada dengan pendapat diatas Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (1991) dikutip 

dalam Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain ( 2002: 150) juga mengemukakan 

rumusan pemilihan media dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, artinya media pembelajaran dipilih 

atas dasar tujuan - tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2) Dukungan terhadap isi materi pembelajaran, artinya materi pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan 

media agar lebih mudah dipahami siswa. 

3) Kemudahan dalam memperoleh media, Artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, Setidak - tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu pembelajaran. 

4) Keterampilan guru dalam menggunakan apapun jenis media yang diperlukan 

syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran. 

Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, akan tetapi dampak 

dari penggunaannya dalam interaksi bagi siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

5) Sesuai dengan taraf berfikir siswa, memilih media pembelajaran harus sesuai 

dengan taraf berfikir siswa. 
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Dengan Kriteria pemilihan media diatas, guru dapat lebih mudah 

menggunakan media mana yang dianggap tepat untuk membantu mempermudah 

tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik. 

d. Langkah – Langkah Penggunaan Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran seharusnya dengan perencanaan 

yang sistematis. Media pembelajaran digunakan apabila media itu dapat 

mendukung tercapainya tujuan instruksional yang telah dirumuskan serta 

sesuai dengan sifat materi instruksional yang telah dirumuskan. Betapapun 

canggihnya media yang dipilih, bila digunakan dengan baik tentunya banyak 

gunanya. Oleh karena itu guru perlu mengetahui prosedur penggunaan 

media tersebut sebelum digunakan bahan pengajaran. 

Arief S. Sadiman,dkk (2007: 198-200) menjabarkan supaya media dapat 

digunakan secara efektif dan efisien ada tiga langkah utama yang perlu diikuti dalam 

menggunakan media, antara lain: 

1) Persiapan sebelum menggunakan media pembelajaran 

Supaya penggunaan media dapat berjalan dengan baik, kita perlu membuat 

persiapan yang baik pula. Pertama-tama pelajari buku petunjuk yang telah 

disediakan. Kemudian kita ikuti petunjuk-petunjuk itu. Apabila pada petunjuk kita 

disarankan untuk membaca buku atau bahan belajar lain yang sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai, seyogyanya hal tersebut dilakukan. Hal tersebut akan 

memudahkan kita dalam belajar dengan media itu. 

Peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media itu juga perlu 

disiapkan sebelumnya. Dengan demikian, pada saat menggunakannya nanti, 

kita tidak akan diganggu dengan hal-hal yang mengurangi kelancaran 

penggunaan media itu. Jika media itu digunakan secara kelompok, 

sebaiknya tujuan yang akan dicapai dibicarakan terlebih dahulu dengan 

semua anggota kelompok. Hal itu penting supaya perhatian dan pikiran 

terarah ke hal yang sama. 
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Peralatan media perlu ditempatkan dengan tepat sehingga dapat 

dilihat dan digunakan dengan baik. Lebih - lebih, apabila media itu 

digunakan secara kelompok. Sedapat mungkin, semua anggota kelompok 

dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam melihat dan menggunakan 

media tersebut. 

2) Kegiatan selama menggunakan media 

Yang perlu dijaga selama kita menggunakan media ialah suasana 

ketenangan. Gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi 

harus dihindarkan. Kalau mungkin, ruangan jangan digelapkan sama sekali. Hal itu 

supaya kita masih dapat menulis jika menjumpai hal-hal penting yang perlu diingat. 

Kita pun dapat menulis pertanyaan jika ada bagian yang tidak jelas atau sulit 

dipahami. 

Jika menulis atau membuat gambar atau membuat catatan singkat, 

usahakan hal tersebut tidak mengganggu konsentrasi. Jangan sampai 

perhatian kita terlalu banyak tercurah pada apa yang ditulis sehingga kita 

dapat memperhatikan sajian media yang sudah ada. Media yang digunakan 

secara berkelompok harus kita jaga dengan benar. 

Ada kemungkinan selama media digunakan, kita diminta 

melakukan sesuatu, misalnya menunjuk gambar media pada buku, membuat 

garis, menyusun sesuatu, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Perintah-

perintah itu sebaiknya dijalankan dengan tenang, jangan sampai 

mengganggu siswa dalam menggunakan media. 

3) Kegiatan tindak lanjut 

Maksud kegiatan tindak lanjut ini ialah untuk mengetahui apakah tujuan 

telah tercapai. Selain itu, untuk memantapkan pemahaman terhadap materi 

instruksional yang disampaikan melalui media bersangkutan. Untuk itu soal tes yang 

disediakan perlu kita kerjakan dengan segera sebelum kita lupa akan tujuan media 

itu. Kemudian kita cocokkan jawaban kita itu dengan kunci yang disediakan. Bila 
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kita masih banyak berbuat kesalahan, sebaiknya sajian program media bersangkutan 

diulangi lagi. 

Apabila kita belajar secara berkelompok, perlu diadakan diskusi 

kelompok. Hal itu dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang kurang jelas 

atau sulit dipahami. Ada kemungkinan kita dianjurkan melakukan tindak 

anjut lain, misalnya melakukan percobaan, melakukan observasi, menyusun 

sesuatu, dan sebagainya. Bila hal tersebut dapat dilakukan, sebaiknya itu 

diikuti dengan baik. 

e. Media Pembelajaran  Bangun Ruang  

Dalam penelitian ini media pembelajaran  Matematika adalah alat bantu 

yang digunakan dalam proses pembelajaran  Matematika. Media tersebut berupa: 

bagun - bangun ruang, bangun - bangun datar dan kerangka bangun ruang. Hal ini 

dimaksudkan untuk membantu pemahaman siswa terhadap pokok masalah yang 

dipelajari serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang pada nantinya 

berorientasi pada peningkatan prestasi belajar Matematika. 

Bangun ruang merupakan bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-

titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun yang menghasilkan sisi. Hal ini 

ditegaskan oleh Janu Ismadi (2006: 4) “Bangun ruang yaitu sebuah bangun yang 

memiliki panjang, lebar dan tinggi”. Dengan demikian dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan media bangun ruang adalah media pembelajaran Matematika yang 

berupa bangun-bangun ruang yang memiliki panjang, lebar dan tinggi.  

Penerapan media bangun ruang dalam pembelajaran Matematika pada 

konsep volume kubus dan balok. Pada kubus, media bangun ruang digunakan dengan 

cara menyusun beberapa kubus satuan dapat dihitung (membilang) berapa volume 

kubus tesebut. 
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                  Kubus Satuan    Bangun Ruang  Kubus 

  

Kubus diatas tersusun dalam beberapa kubus satuan. Setelah dihitung 

ternyata kubus satuan berjumlah 8 kubus satuan. Banyak kubus satuan dalam bangun 

kubus diatas menyatakan volume kubus / isi bangun ruang kubus tersebut. 

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa banyak kubus satuan ke samping menyatakan 

panjang rusuk ke samping. Banyak kubus satuan ke belakang menyatakan panjang 

rusuk ke belakang. Banyak rusuk ke atas menyatakan tinggi kubus ke atas. 

Karena kubus memiliki panjang rusuk yang sama, maka : 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan pada balok, media bangun ruang digunakan dengan cara 

menyusun beberapa kubus satuan yang membentuk mbalok dapat dihitung 

(membilang) berapa volume balok tesebut. 

 

 

 

 

       Tinggi 

 

            Lebar 

Volume kubus : rusuk X rusuk X rusuk   atau 

    : r x r x r         atau 

    : r3 
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 Panjang  

 

      Bangun Ruang Balok         

     Kubus Satuan     

 

Balok diatas tersusun dalam beberapa kubus satuan. Setelah dihitung 

ternyata kubus satuan berjumlah 16 kubus satuan. Banyak kubus satuan dalam 

bangun kubus diatas menyatakan volume kubus / isi dari bangun ruang yang 

berbentuk balok tersebut. 

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa banyak kubus satuan ke samping 

menyatakan panjang sisi alas (p). Banyak kubus satuan ke belakang menyatakan 

lebar sisi alas (l). Banyak rusuk ke atas menyatakan tinggi balok(t). 

Karena kubus memiliki panjang rusuk yang berbeda, maka : 

 

 

 

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Suwarto, dengan judul Penggunaan “Media 

Bangun Ruang Untuk Pemahaman Konsep Luas dan Volume dalam Pembelajaran 

Matematika Siswa Kelas V SD Negeri Walen 1 Kec. Simo Kab. Boyolali Tahun 

Pelajaran 2006/2007”,  menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman 

pembelajaran konsep luas dan volume bangun ruang dalam pembelajaran 

Matematika  dengan mengefektifkan penggunaan media bangun ruang. 

 

C. Kerangka Berfikir 

 

 

Volume balok   : panjang X lebar X tinggi   atau 

    : p x l x t         
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Dalam pembelajaran Matematika di SD Negeri 02 Wukirsawit siswa kelas 

V terlihat kurang antusias, , siswa memiliki anggapan bahwa pelajaran Matematika 

merupakan pelajaran yang rumit dan sulit, sehingga mereka enggan dan bermalas-

malasan untuk mempelajari kembali di rumah. Metode yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi bangun ruang sebagian besar menggunakan metode ceramah 

dan penggunaan media bangun ruang belum digunakan secara maksimal. Hal 

tersebut yang mengakibatkan motivasi belajar Matematika rendah pada siswa kelas 

V SD Negeri 02 Wukirsawit. 

Beberapa upaya agar siswa terdorong untuk belajar diantaranya adalah 

menyajikan materi pembelajaran yang menarik perhatian siswa sehingga 

menimbulkan suatu dorongan motivasi untuk belajar, salah satunya adalah 

menggunaan media pembelajaran yang efektif dan efisien. AECT dalam Aristo 

Rahadi (2003: 9-10) mengatakan bahwa “Media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang digunakan orang menyampaikan pesan”. Gagne mengartikan media 

pembelajaran sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang mereka untuk belajar. Penggunaan media pembelajaran dapat menarik 

perhatian siswa, media pembelajaran dapat membuat materi pembelajaran  yang 

absrak menjadi lebih konkrit dan lebih mudah dipahami oleh siswa, dalam proses 

pembelajaran  menjadi lebih efektif, efisien dan bermakna bagi siswa. 

Dengan menggunaan media bangun ruang yang disajikan secara menarik 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Penggunaan media bangun 

ruang dapat meningkatkan interaksi yang positif antara siswa dengan guru, sehingga 

pembelajaran akan terkendali dengan baik dan indikator yang ditetapkan dapat 

tercapai dengan maksimal. Dengan demikian motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Matematika akan meningkat melalui penggunaan media bangun ruang. 

Berdasarkan uraian di atas maka alur kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan seperti pada gambar 1 berikut ini: 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir Tindakan Kelas Peningkatan Motivasi Belajar 

Siswa 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir yang telah diuraikan di 

atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 

“ Penggunaan media bangun ruang dapat meningkatkan Motivasi belajar 

Matematika pada siswa kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit Tahun Pembelajaran 

2009/2010”. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam pembelajaran, guru  

menggunakan media 

bangun ruang kubus dan 

balok.  

Tindakan 

 
Motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran 
Matematika meningkat. 
 

Kondisi Akhir 

 

Motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran Matematika 
rendah. 

Kondisi Awal 

Dalam pembelajaran, guru 
belum menggunakan media 
bangun ruang. 

Siklus I 

Siklus II 
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A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 1.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 02 Wukirsawit, Desa Wukirsawit, 

Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. 

 

 2.  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2009/2010 

selama 4 bulan, yaitu bulan Januari 2010 sampai bulan April 2010. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan ini adalah siswa SD kelas V SD Negeri 02 

Wukirsawit, tahun pelajaran 2009 / 2010 sebanyak 12 siswa, yang terdiri dari siswa 

laki-laki berjumlah 7 siswa dan siswa wanita berjumlah 5 siswa. 

 

C. Sumber Data 

Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang motivasi 

belajar Matematika pada siswa kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit dalam mempelajari 

konsep volume bangun ruang, hasil observasi, hasil wawancara, angket motivasi 

belajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Data penelitian itu dikumpulkan dari beberapa sumber yang meliputi: 

1. Informan atau nara sumber yaitu siswa kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit. 

2. Dokumen atau arsip yang antara lain berupa Kurikulum, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, hasil angket motivasi belajar siswa dan buku penilaian. 

3. Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran dengan media bangun ruang. 

 

 

 

 
41 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk Penelitian Tindakan Kelas dan juga sumber data yang 

dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan secara langsung yaitu 

percakapan dan tanya jawab kepada siswa secara langsung tanpa perantara. 

Wawancara ini juga dilakukan secara tertutup dan bebas, dengan maksud agar siswa 

dapat mengungkapkan permasalahan, keinginan dan kebutuhannya dalam kegiatan 

pembelajaran secara bebas dan tidak malu terhadap guru. Wawancara ini digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. 

2. Observasi 

Bentuk observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana 

peneliti (pengamat) dalam penelitian ini, berperan aktif dalam semua pembelajaran di 

kelas. Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut, dan dengan observasi ini 

akan diperoleh data-data mengenai seluruh aktivitas atau tingkah laku siswa dalam 

pembelajaran.   

3. Angket  

Dengan angket ini dapat diketahui keadaan/data diri, pengalaman, 

pengetahuan sikap atau pendapat responden dan lain-lain. Angket dalam penelitian 

ini adalah angket motivasi belajar. Bentuk angket ini adalah terstruktur dengan 

jawaban tertutup, dimana responden hanya memberikan jawaban pada setiap 

pertanyaan yang sudah tersedia. Angket ini digunakan untuk mengetahui 

peningkatan motivasi belajar Matematika sebelum dan sesudah dilaksanakan 

pengajaran melalui penggunaan media bangun ruang, dengan angket motivasi ini 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. 
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E. Teknik Analisis Data  

Menurut Lexy.J.Moleong (2007: 288) “Dalam proses analisa ada empat 

komponen yang harus disadari oleh peneliti. Empat komponen tersebut adalah : 1) 

reduksi data; 2) kategorisasi, 3) sintesisasi, dan 4) menyusun hipotesis kerja”. 

Dengan demikian maka dalam tahapan ini ada empat komponen pokok yang harus 

dilaksanakan, yaitu : 

1. Reduksi Data 

Identifikasi satuan, pada mulanya mengidentifikasikan adanya satuan yaitu 

bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan 

dengan fokus dan masalah penelitian. Langkah selanjutnya adalah membuat kode 

pada setiap satuan, agar tetap dapat ditelusiri datanya. Dengan kata lain reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat 

fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dilakukan. 

2. Kategorisasi 

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-

bagian yang memiliki kesamaan. Dengan melihat kategorisasi, maka akan dimengerti 

apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis 

ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. 

3. Sintesisasi 

Sintesisasi berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori yang 

lain. 

4. Menyusun hipotesis kerja 

Hipotesis kerja disusun dengan merumuskan suatu pernyataan yang 

proposisional. Dalam tahapan ini apabila ditemukan data yang akurat, maka peneliti 

tidak segan-segan untuk melakukan penyimpulan ulang. Peneliti dalam hal ini 

bersifat terbuka. 
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F. Prosedur Penelitian 

Dalam prosedur penelitian ini tediri dari dua siklus yang masing-masing  

siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan pembelajaran yang dalam satu siklus 

direncanakan ada dua kali pertemuan yang masing-masing 2 x 35 menit, sesuai 

skenario pembelajaran dan RPP pada siswa. Berikut gambaran dari setiap siklus:  

 

 1. Siklus I 

1. Perencanaan 

a. Menyusun rencana pembelajaran untuk penanaman konsep volume bangun 

ruang untuk meningkatkan motivasi belajar Matematika. 

b. Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas. 

c. Menyiapkan media pembelajaran berupa alat peraga yang memuat materi 

yang berhubungan dengan bangun ruang. 

d. Menyiapkan blangko observasi kegiatan guna pengamatan terhadap aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. 

e. Menyiapkan blangko wawancara. 

f. Menyiapkan angket motivasi. 

g. Melakukan latihan pembelajaran Matematika yang berhubungan dengan 

penanaman konsep bangun ruang untuk meningkatkan motivasi belajar 

Matematika. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

telah dibuat, anak diberikan materi bangun ruang terlebih dahulu penanaman 

konsep dengan media bangun ruang yang berupa balok dan kubus yang 
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mempunyai warna yang menarik perhatian siswa. Dalam proses pengenalan media 

bangun ruang peneliti menunjukkan bagian-bagian bangun ruang balok dan 

kubus, selanjutnya anak diajak lebih mengenal dengan cara mendemonstrasikan 

bagian-bangian dari bangun ruang. Anak-anak maju satu persatu untuk 

menunjukkan bagian dari bangun ruang tersebut dan menunjukkannya kepada 

teman yang lainnya mengenai jumlah sisi, jumlah rusuk dan jumlah sudutnya. 

Setelah mengetahui bagian bangun ruang, peneliti mengambil sebuah balok besar 

disertai dengan kubus satuan yang telah disediakan terlebih dahulu. Lalu 

memasukkannya kedalam balok besar disini dapat diketahui berapa kubus satuan 

yang dapat masuk kedalam balok besar tadi untuk menarik kesimpulan dalam 

menemukan rumus volume balok. Begitu pula pada kubus, peneliti mengambil 

sebuah kubus besar disertai dengan kubus satuan yang telah disediakan. Lalu 

memasukkannya kedalam kubus besar disini dapat diketahui berapa kubus satuan 

yang dapat masuk kedalam kubus besar tadi untuk menarik kesimpulan dalam 

menemukan rumus volume kubus. Dalam proses pembelajaran, peneliti lebih 

menekankan pada keaktifan siswa hal ini diupayakan untuk meningkatkan 

motivasi belajar anak sehingga konsentrasi anak lebih terfokus dan siswa akan 

benar-benar memahami sendiri apa yang dipelajari, selain itu guru tidak segan-

segan untuk menegur siswa yang dirasa kurang memperhatikan proses 

pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, kemudian siswa diberi tugas secara 

individual, selanjutnya dibahas bersama. Setelah pelaksanaan evaluasi selesai, 

kemudian siswa diberikan angket motivasi untuk mengetahui peningkatan 

motivasi belajar anak. Selain pemberian angket siswa juga diwawancarai 

mengenai pembelajaran setelah menggunakan media bangun ruang dengan 

berdasarkan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya. Penggunaan 

media bangun ruang yang optimal diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar anak. 

3. Observasi 
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a. Guru memantau dan mengamati proses belajar dari siswa yang satu ke siswa 

yang lain. 

b. Guru membimbing dan memberikan motivasi kepada siswa berkesulitan 

belajar dalam menyelesaikan tugasnya. 

c. Selama proses belajar berlangsung, guru melakukan observasi terhadap 

keaktifan siswa sesuai lembar observasi yang telah dibuat. 

d. Mengamati pemahaman masing-masing anak terhadap penguasaan materi. 

e. Melakukan wawancara. 

f. Memberikan angket motivasi kepada siswa sesudah dilaksanakan 

pembelajaran. 

4. Analisis dan Refleksi 

a. Mencatat hasil wawancara dan hasil observasi. 

b. Mengevaluasi hasil angket motivasi sebelum dan sesudah pembelajaran 

dilaksanakan. 

c. Mengevaluasi hasil pembelajaran. 

d. Menganalisis hasil wawancara, hasil observasi dan hasil angket motivasi, 

Melakukan perbaikan untuk daur atau siklus berikutnya berdasarkan hasil 

analisis. 

 

 2. Siklus II 

Siklus ini dilakukan berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1. Langkah-langkah yang 

ditempuh pada siklus dua adalah sebagai berikut :  

1. Perencanaan 

a. Menyusun rencana pembelajaran untuk penanaman konsep volume bangun 

ruang untuk meningkatkan motivasi belajar Matematika. 

b. Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas. 

c. Membuat media pembelajaran berupa alat peraga yang memuat materi yang 

berhubungan dengan bangun ruang. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxvii 
 

d. Menyiapkan blangko observasi kegiatan guna pengamatan terhadap aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. 

e. Memadukan hasil refleksi daur siklus I agar daur siklus II lebih efektif. 

f. Menyiapkan blangko wawancara. 

g. Menyiapkan angket motivasi. 

h. Menyiapkan blangko evaluasi.  

i. Melakukan latihan pembelajaran Matematika yang berhubungan dengan 

penanaman konsep bangun ruang untuk meningkatkan motivasi belajar 

Matematika. 

 

 

2. Pelaksanaan 

 Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disempurnakan, anak diberikan materi bangun ruang 

terlebih dahulu penanaman konsep dengan media bangun ruang yang berupa balok 

dan kubus yang mempunyai warna yang lebih menarik perhatian siswa dan 

menambah berbagai bentuk bangun ruang (balok dan kubus) yang beraneka ragam. 

Dalam proses pengenalan media bangun ruang peneliti menunjukkan bagian-bagian 

bangun ruang balok dan kubus, selanjutnya anak diajak lebih mengenal dengan cara 

mendemonstrasikan bagian-bagian dari bangun ruang. Anak-anak maju satu persatu 

untuk menunjukkan bagian dari bangun ruang tersebut dan menunjukkannya kepada 

teman yang lainnya mengenai jumlah sisi, jumlah rusuk dan jumlah sudutnya. 

Setelah itu guru mengulang kembali dengan bertanya jawab dengan siswa mengenai 

rumus untuk menghitung volume kubus dan balok. hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan keberanian siswa, selain itu anak juga akan berlatih untuk teliti dalam 

mengerjakan tugas nantinya. Setelah siswa ingat rumus volume balok dan kubus, 

guru menjelaskan mengenai cara menghitung panjang, lebar dan tinggi pada balok 

jika yang diketahui hanya volume dan dua rusuknya saja. Guru juga menjelaskan 

cara menghitung rusuk pada kubus jika telah diketahui jumlah volumenya. Langkah 
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selanjutnya guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 3 anak. Setiap kelompok diberikan 4 bangun ruang yaitu tiga balok dan 

satu kubus beserta permasalahan yang akan diselesaikan dari tiap kelompok tersebut. 

Dalam pengerjaannya, siswa dalam kelompok diberikan keleluasaan dalam 

berdiskusi menyelesaikan soal latihan. Dalam proses pembelajaran, peneliti lebih 

menekankan pada keaktifan siswa hal ini diupayakan untuk meningkatkan motivasi 

belajar anak sehingga konsentrasi anak lebih terfokus dan siswa akan benar-benar 

memahami sendiri apa yang dipelajari, selain itu guru tidak segan-segan untuk 

menegur siswa yang dirasa kurang memperhatikan proses pembelajaran. Setelah 

pembelajaran selesai, kemudian siswa diberi tugas secara individual, selanjutnya 

dibahas bersama. Setelah pelaksanaan evaluasi selesai, kemudian siswa diberikan 

angket motivasi untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar anak. Selain 

pemberian angket siswa juga diwawancarai mengenai pembelajaran setelah 

menggunakan media bangun ruang dengan berdasarkan pedoman wawancara yang 

telah dirancang sebelumnya. Penggunaan media bangun ruang yang optimal 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 

3. Observasi 

a. Guru memantau dan mengamati proses belajar dari siswa yang satu ke siswa 

yang lain. 

b. Guru membimbing dan memberikan motivasi kepada siswa berkesulitan 

belajar dalam menyelesaikan tugasnya. 

c. Selama proses belajar berlangsung, guru melakukan observasi terhadap 

keaktifan siswa sesuai lembar observasi yang telah dibuat. 

d. Mengamati pemahaman masing-masing anak terhadap penguasaan materi. 

e. Melakukan wawancara. 

f. Memberikan angket motivasi kepada siswa sesudah dilaksanakan 

pembelajaran. 

4. Analisis dan Refleksi 

a. Mencatat hasil wawancara dan hasil observasi. 
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b. Mengevaluasi hasil angket motivasi sebelum dan sesudah pembelajaran 

dilaksanakan. 

c. Mengevaluasi hasil pembelajaran. 

d. Menganalisis hasil wawancara, hasil observasi dan hasil angket motivasi. 

e. Melakukan perbaikan untuk daur atau siklus berikutnya berdasarkan hasil 

analisis. 

f. Kualitas proses pembelajaran dinyatakan mengalami perbaikan apa bila 

capaian pada indikator keberhasilan yang telah ditetapkan tidak atau kurang 

sesuai dengan target. Sebaliknya apabila capaian indikator telah sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan, maka penelitian dapat dihentikan. 

 

 

Mekanisme kerja diwujudkan dalam bentuk siklus (direncanakan 2 siklus), 

yang setiap siklusnya tercakup 4 kegiatan / tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi, dapat dilihat pada gambar 2. 

 
SIKLUS I                                  SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Langkah Pelaksanaan Siklus  

 

Apabila hasil evaluasi dan refleksi dari Siklus I menunjukkan adanya 

peningkatan motivasi belajar Matematika, maka tidak perlu dilanjutkan dengan 

siklus II. Namun, apabila belum menunjukkan peningkatan motivasi belajar 

Rencana  Refleksi  

Tindakan Observasi

Rencana Refleksi  

Tindakan Observasi 
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Matematika, maka dibuat dan dilaksanakan Siklus II yang setiap siklusnya tercakup 

4 kegiatan/tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) 

refleksi. Artinya, bila ternyata penggunaan media bangun ruang ini belum 

berhasil/belum baik, maka dilakukan kembali siklus pengajaran Matematika dengan 

menggunakan media bangun ruang secara berkesinambungan sesuai perbaikan pada 

siklus I dan kegiatan ini terus berulang sampai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai secara baik atau optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

G. Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu mulai bulan Januari 2010 

sampai dengan bulan April 2010. Perincian jadwal penelitian sebagai berikut 

Tabel 1. 

Jadwal Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Januari 

2010 

Februari 

2010 

Maret   

2010 

April   

2010 No Jenis Penjelasan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Penyusunan Proposal x x                   

2 Penyempurnaan Proposal   x x                 

3 Pengusulan ijin research     x x               

4 Pelaksanaan PTK 

· Siklus I 

· Sikuls II 

       

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 
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5 Pengumpulan data dan 

bukti pendukung proses 

dan hasil tindakan  

            x x       

6 Pengolahan dan Analisis 

Data 

              x x     

7 Penyusunan Laporan 

Hasil Penelitian 

                x x   

8 Revisi Laporan 

Penelitian 

                  x x 

 
Dari tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa peneliti menyusun proposal dan 

menyempurnakan proposal pada bulan Januari 2010. Setelah proposal disetujui oleh 

pembimbing I maupun pembimbing II pada awal bulan Februari peneliti mengajukan 

usulan ijin penelitian. Pelaksanaan tindakan kelas dilakukan pada akhir bulan 

Februari 2010 sampai dengan awal bulan Maret 2010. Selanjutnya data yang 

diperoleh dalam pelaksanaan tindakan kelas diolah dan dianalisis pada akhir bulan 

Maret 2010. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian yang dilakukan 

pada bulan April 2010. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Diskripsi Umum Sekolah Dasar Negeri 02 Wukirsawit 

Sekolah Dasar Negeri 02 Wukirsawit tepatnya terletak di Dusun Norito, 

Desa Wukirsawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. SD Negeri 02 

Wukirsawit berdiri tahun 1961, posisi SD Negeri 02 Wukirsawit di pinggiran dusun 

Norito bersebelahan dengan SD Negeri 01 Wukirsawit. Sejak berdiri status SD 

Negeri 02 Wukirsawit adalah Sekolah Dasar Negeri dengan Nomor Statistik Sekolah 

(NSS) 101031301012. Saat ini SD Negeri 02 Wukirsawit merupakan salah satu SD 
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di Gugus IV (Diponegoro) Cabang Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kecamatan 

Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Pada saat ini SD Negeri 02 Wukirsawit dikepalai 

oleh Bapak H.Mulyono, S.Pd.SD sistem pergantian Kepala Sekolah melalui 

mekanisme yang benar sesuai peraturan. Informasi tentang sejarah dan 

perkembangan SD Negeri 02 Wukirsawit Jatiyoso diperoleh peneliti selain melalui 

dokumen juga melalui proses wawancara. Untuk mendapatkan data yang sesuai, 

perlu mengadakan wawancara dengan pihak sekolah dalam hal ini Kepala sekolah 

SD Negeri 02 Wukirsawit (Bp Mulyono, S.Pd).  

 

B. Diskripsi Masalah Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus 

dilaksanakan dua kali pertemuan.  Tiap siklus meliputi empat kegiatan antara lain : 

1) kegiatan perencanaan tindakan (kegiatan guru sebelum proses pembelajaran); 2) 

kegiatan pelaksanaan tindakan 3) pelaksanaan observasi (kegiatan guru selama 

proses pembelajaran); dan 4) hasil refleksi digunakan untuk mengetahui tingkat 

perubahan yang terjadi dan tingkat pencapaian indikator-indikator yang telah 

ditetapkan. Jika indikator tidak tercapai, maka siklus (tahap-tahap tersebut) dilakukan 

lagi dengan intervensi sesuai hasil refleksi, sehingga terjadi pencapaian indikator 

yang signifikan. Analisis hasil angket motivasi terhadap angket motivasi belajar pra 

tindakan (lampiran 14) yang diberikan sebelum tindakan pada siklus I, diperoleh data 

seperti pada tabel 2 dibawah ini. 

 

Tabel 2. 

 Data Motivasi Belajar Pra Tindakan  

No Range Status Jumlah Prosentase 

1 00 - 25 Tinggi  0 0% 

2 26 – 50 Cukup Tinggi 5 41,67% 

3 51 – 75 Rendah 7 58,34% 

51 
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4 76 - 100 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 12 100% 

 

Dari tabel 2 data hasil motivasi belajar pra tindakan tersebut dapat diketahui 

siswa yang memiliki kategori motivasi rendah sejumlah 5 siswa  atau 41,67% dan 

siswa yang memiliki kategori motivasi belajar cukup tinggi berjumlah 7 siswa atau 

58,34% sedangkan siswa yang memiliki kategori motivasi belajar yang tinggi 

berjumlah 0 siswa atau 0%. Dari data motivasi belajar siswa pra tindakan diperoleh  

rata-rata motivasi belajar sebanyak 53,75 atau 53,75% ini terdapat pada kategori 

cukup tinggi. 

 

1. Tindakan Siklus I 

Tindakan Siklus I dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2010 dan 23 

Februari 2010. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 15 Februari 2010 

sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Februari 2010. 

Adapun tahapan pada tiap pertemuan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

Pertemuan ke-1 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada tahapan ini dilakukan observasi terhadap siswa kelas V SD Negeri 02 

Wukirsawit sebanyak 12 siswa. Hasil observasi terhadap siswa kelas V dalam 

pembelajaran Matematika konsep volume bangun ruang siswa kurang termotivasi. 

Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara dan pemberian angket motivasi 

kepada siswa. Sebagai hasil evaluasi dan analisis dari data tersebut, peneliti 

mengidentifikasi bahwa rendahnya motivasi belajar Matematika siswa kelas V SD 

Negeri 02 Wukirsawit disebabkan oleh sulitnya siswa membayangkan benda yang 

bersifat abstrak. Bertolak dari kenyataan tersebut, diadakan konsultasi dengan kepala 

sekolah dan guru kelas V mengenai alternatif peningkatan motivasi belajar 

Matematika bagi siswa kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit Jatiyoso Kabupaten 
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Karanganyar yaitu dengan menggunakan media bangun ruang yang berbentuk kubus 

dan balok. Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika, peneliti melakukan 

langkah-langkah perencanaan sebagai berikut : 

1) Memilih Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, serta indikator yang sesuai 

. Alasan pemilihan tersebut antara lain : 

a. Peneliti ingin meningkatkan motivasi belajar Matematika pada konsep 

volume balok dan kubus. 

b. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator tersebut 

dipergunakan dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. 

c. Pemilihan Kompetensi Dasar volume balok dan kubus dari KTSP 

diharapkan siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan dimasyarakat.  

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP disusun 2 kali 

pertemuan setiap siklus dengan alokasi waktu masing-masing 2 x 35 menit.  

3) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas. 

4) Menyiapkan lembar kerja. 

5) Menyiapkan blangko wawancara. 

6) Menyiapkan blangko angket motivasi. 

7) Menyiapkan blangko observasi untuk mengetahui peningkatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. 

8) Menyiapkan blangko evaluasi. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

media bangun ruang yang bebentuk balok dan kubus  sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Pada pertemuan ini materi 

Matematika adalah menghitung volume kubus dan balok. Kegiatan diawali dengan 

melakukan kebersihan ruangan kelas apakah masih ada sampah di dalam kelas, 

kerapian seragam sekolah, mengurutkan meja dan kursi siswa, berdoa bersama, 

kemudian guru mengabsensi siswa satu per satu. 
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Sebagai kegiatan awal, guru memberikan blangko angket motivasi kepada 

setiap siswa. Setelah siswa selesai mengisi blangko angket motivasi, blangko 

tersebut kemudian dikumpulkan di meja guru. 

Kegiatan awal dalam pembelajaran dengan apersepsi menyanyikan lagu 

dengan judul "Selamat Ulang Tahun" sambil tepuk tangan. Bahwa dengan bernyanyi 

tadi kita telah sedikit mengetahui tentang bangun ruang khususnya kubus dan balok. 

Dengan cara tanya jawab guru bertanya kepada siswa apakah ada yang pernah 

merayakan hari ulang tahun, sebagian besar anak menjawab pernah, tidak menutup 

kemungkinan banyak hadiah-hadiah yang dibungkus kado dengan bentuk yang 

bermacam-macam, ada yang berbentuk kubus maupun balok. Guru menanyakan 

secara acak pada tiap-tiap anak, apakah sudah tahu bentuk kubus dan balok. Guru 

menunjukkan model beberapa bangun ruang yang berbentuk kubus dan balok seperti 

gambar 3, lalu mendemonstrasikan cara menemukan jumlah sisi dan titik sudut pada 

balok dan kubus tersebut. Kegiatan inti guru menyuruh siswa maju satu persatu 

dengan memegang kerangka bangun ruang untuk diminta menunjukkan, sisi, rusuk 

dan titik sudut bangun ruang dan dibantu format seperti table 3 untuk mengetahui 

dengan jelas masing-masing jumlah sisi, rusuk dan sudut bangun ruang tersebut. 

 

 

  

 

 

Kubus       balok  

Gambar 3. Kubus dan Balok 

 

Tabel 3. 

Format Mencari Sisi, Rusuk, dan Sudut 

No Nama Bangun Jumlah Rusuk Jumlah Sisi Jumlah Sudut 
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1 Kubus  12 6 8 

2 Balok  12 6 8 

 

Dalam proses pengenalan media bangun ruang peneliti menunjukkan bagian-

bagian bangun ruang balok dan kubus, selanjutnya anak diajak lebih mengenal 

dengan cara mendemonstrasikan bagian-bangian dari bangun ruang. Anak-anak maju 

satu persatu untuk menunjukkan bagian dari bangun ruang tersebut dan 

menunjukkannya kepada teman yang lainnya mengenai jumlah sisi, jumlah rusuk dan 

jumlah sudutnya.  

Setelah mengetahui bagian bangun ruang, peneliti mengambil sebuah balok 

besar disertai dengan beberapa kubus satuan dengan warna menarik yang telah 

disediakan sebelumnya. Lalu menyusunnya kedalam balok besar disini dapat 

diketahui berapa kubus satuan yang dapat masuk kedalam balok besar tersebut untuk 

menarik kesimpulan dalam menemukan rumus volume balok (gambar 4).  

 

       Tinggi 

             

    

 

 Panjang Lebar 

      Bangun Ruang Balok         

     Kubus Satuan  

Gambar 4. Kubus satuan menjadi bangun ruang balok 

Begitu pula untuk menemukan rumus volume kubus, peneliti mengambil 

sebuah kubus besar disertai dengan kubus satuan dengan warna menarik yang telah 

disediakan. Untuk menumbuhkan keberanian, percaya diri, dan pemusatan perhatian 

siswa, siswa ditunjuk kedepan satu persatu untuk mendemonstrasikan cara 

menemukan rumus volume kubus yang benar, dengan cara menyusun kubus satuan  

kedalam kubus besar disini dapat diketahui berapa kubus satuan yang dapat masuk 
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kedalam kubus besar tersebut untuk menarik kesimpulan dalam menemukan rumus 

volume kubus (gambar 5). 

 

 

 

 

 

                     Kubus Satuan       Bangun Ruang  Kubus 

Gambar 5. Kubus satuan menjadi bangun ruang kubus 

Dalam proses pembelajaran, peneliti lebih menekankan pada keaktifan 

siswa hal ini diupayakan untuk meningkatkan motivasi belajar anak sehingga 

konsentrasi anak lebih terfokus dan siswa akan benar-benar memahami sendiri apa 

yang dipelajari, selain itu guru tidak segan-segan untuk menegur siswa yang dirasa 

kurang memperhatikan proses pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, kemudian 

siswa diberi tugas secara individual, selanjutnya dibahas bersama. Penggunaan media 

bangun ruang yang optimal diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Kegiatan akhir, guru memberikan 5 soal evaluasi kepada tiap siswa. Siswa 

mengerjakan soal latihan kerja tanpa bimbingan guru. Pembelajaran diakhiri dengan 

pengumpulan soal latihan kerja. Tidak lupa guru memberikan pesan kepada siswa, 

agar materi ini dipelajari lagi sepulang sekolah dan rajin membaca di rumah. 

 

c. Observasi  

Pada tahap ini peneliti melaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

proses  pembelajaran dengan menggunakan media bangun ruang. Dalam 

mengadakan pengamatan peneliti berpedoman pada format lembar observasi. 

Observasi ini ditujukan kepada aktivitas dan partisipasi siswa saat pembelajaran. 

Pelaksanaan observasi ditujukan juga untuk mengetahui motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan media bangun ruang. Keseluruhan data yang 

diperoleh dalam kegiatan ini digunakan sebagai bahan atau masukan untuk 
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menganalisis perkembangan motivasi belajar matematika (lampiran 8). Terdapat  2 

siswa yang kurang aktif dalam menerima pelajaran, terdapat 7 siswa yang 

mempunyai perhatian yang cukup aktif dalam mendengarkan penjelasan guru, cukup 

aktif menjawab pertanyaan guru, dan cukup aktif mengajukan pertanyaan kepada 

guru dalam setiap kegiatan dan cukup aktif dalam mengerjakan tugas dengan teliti. 

Selain itu terdapat 3 siswa yang aktif dalam menerima pelajaran, dalam hal aktif 

menjawab pertanyaan guru dan juga aktif mengajukan pertanyaan. Keaktifan siswa 

terlihat pada sikap yang sangat antusias dalam menerima pelajaran. 

 

d. Refleksi 

Data yang diperoleh melalui hasil observasi dan hasil wawancara yang 

dikumpulkan dan dianalisis. Berikut evaluasi dan analisa dari hasil observasi dan 

hasil wawancara. Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa selama kegiatan 

pembelajaran pada materi menghitung volume balok dan kubus terdapat 2 siswa 

yang kurang antusias dalam menerima pelajaran, terdapat 7 siswa yang cukup aktif 

dalam menerima pelajaran dan juga terdapat 3 siswa yang aktif dalam menerima 

pelajaran. Secara keseluruhan siswa sudah memiliki perhatian yang cukup aktif 

dalam mendengarkan penjelasan guru, siswa sangat antusias dalam 

mendemonstrasikan media bangun ruang ( balok dan kubus ) yang dipaparkan 

didepan kelas. Siswa juga terlihat cukup aktif dalam menjawab setiap pertanyaan 

dari guru, meskipun terdapat beberapa anak yang kurang merespon pertanyaan dari 

guru tersebut. Terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam membedakan kubus 

dan balok, siswa merasa waktu cepat berlalu, ramai dengan teman lain sebangku, 

siswa masih kesulitan dalam mengalikan bilangan.  

Hasil observasi keaktifan siswa yang dilakukan dalam pembelajaran 

menggunakan lembar observasi, diperoleh data aktifitas siswa dalam pembelajaran 

pada Siklus I pertemuan ke-1 dengan materi menemukan rumus volume balok dan 

kubus, siswa yang mempunyai aktifitas pembelajaran dengan kategori kurang baik 
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sebanyak 2 siswa atau 16,66%, kategori cukup baik sebanyak 7 siswa atau 58,33%, 

dan kategori baik sebanyak 3 siswa atau 25,00% dari 12 peserta didik.  

 

Pertemuan ke 2 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada pertemuan ke-2 materi Matematika adalah menghitung volume balok 

dan kubus. Pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pertemuan ke-2, guru 

melakukan perbaikan yaitu dengan mengoptimalkan metode kerja kelompok, 

penggunaan media bangun ruang dengan beraneka warna. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan  

Pada pertemuan ini materi Matematika adalah menghitung volume kubus 

dan balok kegiatan diawali dengan melakukan kebersihan ruangan kelas apakah 

masih ada sampah di dalam kelas, kerapian seragam sekolah, mengkondisikan siswa, 

mengurutkan meja dan kursi siswa, berdoa bersama, kemudian guru mengabsensi 

siswa satu per satu. Kegiatan awal dalam pembelajaran dengan apersepsi 

menyanyikan lagu dengan judul "Selamat Ulang Tahun" sambil tepuk tangan. 

Selanjutnya guru melakukan tanya jawab untuk mengulang kembali pelajaran yang 

telah berlalu mengenai jumlah sisi, jumlah rusuk dan jumlah titik sudut pada balok 

dan kubus.  

Pada kegiatan inti guru menunjukkan model bangun ruang yang berbentuk 

kubus dan balok (gambar 6), lalu menunjukkan kepada siswa ukuran panjang, lebar 

dan tinggi dari bangun ruang tersebut. Setelah itu siswa siswa dibimbing untuk 

menemukan rumus balok dan kubus. 
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Balok       Kubus 

Gambar 6. Kubus dan Balok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya setelah siswa mengetahui rumus menghitung volume balok dan 

kubus untuk meningkatkan pemahaman siswa, guru  membagi peserta didik menjadi 

3 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 4 siswa. Setiap kelompok diberikan model 

bangun ruang masing-masing balok dan kubus, lalu menyuruh siswa untuk mengukur 

berapa panjang, lebar, dan tingginya dan memasukkanya kedalam format mencari 

volume tabel 4 . 

 

Tabel 4. 

Format Menghitung Volume Balok dan Kubus 

No Nama Bangun Volume Balok Ukuran Cara  Hasil 

1 

 

 

2 

Balok  

 

 

kubus 

P x l x t  

 

 

S x s x s 

P = 10 cm 

L = 3 cm 

T = 4 cm  

S=5 

10 x 3 x 4  

 

 

5 x 5 x 5 

120 cm3 

 

 

125 m3 

 

Dalam pengerjaannya, siswa dalam kelompok diberikan keleluasaan dalam 

berdiskusi menyelesaikan soal latihan. Tiap kelompok mengerjakan soal latihan, 

guru mengamati aktivitas kerja tiap siswa dalam kelompok. Adakalanya guru 

memberikan bimbingan dan pengarahan apabila terdapat kelompok yang merasa 

 

Volume balok   : panjang X lebar X tinggi   atau 

    : p x l x t         

Volume kubus : rusuk X rusuk X rusuk   atau 

    : r x r x r         atau 

    : r3 
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kurang memahami soal. Setelah selesai mengerjakan soal latihan, dilakukan 

pembahasan dan penarikan kesimpulan mengenai soal latihan dan materi. 

Pembahasan dan penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan partisipasi siswa 

dalam kelompok untuk memperagakan di depan kelas. Perwakilan dari kelompok 

menunjukkan hasil menghitung volume model bangun balok dan kubus kepada 

temannya didepan kelas secara bergiliran. Setelah dirasa siswa telah memahami 

materi secara penuh, guru melaksanakan kegiatan akhir yaitu memberikan soal 

latihan kerja yang berjumlah 5 soal kepada siswa. Siswa mengerjakan soal latihan 

kerja. Guru berkeliling untuk mengamati langkah siswa dalam menyelesaikan soal 

latihan kerja. Setelah selesai mengerjakan, soal latihan kerja beserta jawaban dari 

siswa dikumpulkan. Pembelajaran diakhiri dengan memberikan pesan kepada siswa 

agar tekun belajar di rumah dan gemar membaca buku. 

 

c. Observasi 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

proses  pembelajaran dengan menggunakan media bangun ruang. Dalam 

mengadakan pengamatan peneliti berpedoman pada format lembar observasi. 

Observasi ini ditujukan kepada aktivitas dan partisipasi siswa saat pembelajaran. 

Pelaksanaan observasi ditujukan juga untuk mengetahui motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan media bangun ruang. Keseluruhan data yang 

diperoleh dalam kegiatan ini digunakan sebagai bahan atau masukan untuk 

menganalisis perkembangan motivasi belajar matematika (lampiran 9). Terdapat 5 

siswa yang mempunyai perhatian yang cukup aktif dalam mendengarkan penjelasan 

guru, cukup aktif menjawab pertanyaan guru, dan cukup aktif mengajukan 

pertanyaan kepada guru dalam setiap kegiatan dan cukup aktif dalam mengerjakan 

tugas dengan teliti. Selain itu terdapat 7 siswa yang aktif dalam menerima pelajaran, 

dalam hal aktif menjawab pertanyaan guru dan juga aktif mengajukan pertanyaan. 

Keaktifan siswa terlihat pada sikap yang sangat antusias dalam menerima pelajaran. 
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d. Refleksi 

Data yang diperoleh melalui hasil observasi, hasil wawancara dan hasil 

angket motivasi yang dikumpulkan dan dianalisis. Berikut evaluasi dan analisa dari 

hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil angket motivasi. Berdasarkan hasil 

observasi terhadap siswa selama kegiatan pembelajaran pada materi menghitung 

volume balok dan kubus terdapat 5 siswa yang cukup aktif dalam menerima 

pelajaran dan juga terdapat 7 siswa yang aktif dalam menerima pelajaran. Secara 

keseluruhan siswa sudah memiliki perhatian yang aktif dalam mendengarkan 

penjelasan guru, siswa sangat antusias dalam mendemonstrasikan media bangun 

ruang ( balok dan kubus ) yang dipaparkan didepan kelas dan mengukur  panjang, 

lebar dan tinggi pada balok, serta rusuk pada kubus dalam kerja kelompok . Siswa 

juga terlihat aktif dalam menjawab setiap pertanyaan dari guru, meskipun terdapat 

beberapa anak yang kurang merespon pertanyaan dari guru tersebut. Hasil observasi 

keaktifan siswa yang dilakukan dalam pembelajaran menggunakan lembar observasi, 

diperoleh data aktifitas siswa dalam pembelajaran Siklus I pertemuan ke-2 dengan 

materi menemukan rumus volume balok dan kubus, siswa yang mempunyai aktifitas 

pembelajaran dengan kategori cukup baik sebanyak 5 siswa atau 41,66%, kategori 

baik sebanyak 7 siswa atau 58,33% dari 12 peserta didik.  

Setelah dilaksanakan siklus 1 terdapat peningkatan motivasi belajar siswa, 

yang lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 5 dibawah ini : 

 

Tabel 5. 

 Data Motivasi Belajar Pada Siklus I 

No Range Status Jumlah Prosentase 

1 00 - 25 Tinggi  4 33,34% 

2 26 – 50 Cukup Tinggi 6 50,00% 

3 51 – 75 Rendah 2 16,67% 

4 76 - 100 Sangat Rendah 0 0% 
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Jumlah 12 100% 

 

Dari tabel 5 tersebut dapat diketahui terdapat siswa yang memiliki kategori 

motivasi belajar rendah sebanyak 2 siswa atau 16,67%, untuk kategori motivasi 

belajar cukup tinggi sebanyak 6 siswa atau 50,00%, dan kategori motivasi belajar 

tinggi sebanyak 4 siswa atau 33,34% dari 12 peserta didik. Dari data motivasi belajar 

tersebut, motivasi siswa setelah dilaksanakan siklus 1 rata-rata motivasi belajarnya 

adalah  67,67 atau 67,67% . Setelah dilakukan siklus 1 dapat diketahui bahwa 

motivasi belajar siswa mengalami kenaikan sebesar 13,92% yaitu dari rata-rata 

motivasi belajar siswa 53,75 atau 53,75% meningkat menjadi 67,67 atau 67,67%. 

Namun kenaikan tersebut belum signifikan atau belum menunjukkan motivasi belajar 

siswa yang tinggi. 

Dari hasil evaluasi dan refleksi dari Siklus I, disimpulkan bahwa 

penggunaan media bangun ruang belum menunjukkan peningkatkan motivasi belajar 

matematika yang tinggi terhadap pembelajaran Matematika di kelas V SD Negeri 02 

Wukirsawit, maka sangat perlu dilanjutkan pada siklus II. 

 

2. Tindakan Siklus II 

Tindakan Siklus II dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2010 dan 8 Maret 

2010. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 1 Maret 2010  sedangkan 

pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Maret 2010. Adapun tahapan pada 

tiap pertemuan yang dilakukan adalah sebagai berikut; 

 

Pertemuan ke-1   

a. Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan hasil refleksi dan hasil evaluasi dari pelaksanaan tindakan pada 

siklus I diketahui bahwa pembelajaran dengan menggunakan media bangun ruang  

belum menunjukkan peningkatan motivasi belajar Matematika yang baik. Oleh 

karena itu kembali disusun rencana pembelajaran yaitu dengan menggunakan media 
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bangun ruang (balok dan kubus) yang lebih menarik dengan ukuran yang berbeda 

dan diperbanyakan macamnya, sehingga diharapkan anak akan lebih tertarik dengan 

media yang telah disiapkan. 

Berdasarkan hasil analisis pada siklus I, terdapat sejumlah siswa yang 

mengalami kesulitan dalam membedakan bentuk kubus dan balok, siswa juga 

mengalami kesulitan dalam melakukan operasi perkalian dan pembagian. 

Pengguanaan waktu kurang efisien dan efektif. Sebagai alternatif pemecahan 

masalah, guru akan lebih mengoptimalkan penggunaan media bangun ruang secara 

individual maupun kelompok dalam mengerjakan tugas, sehingga anak akan lebih 

aktif dalam pembelajaran. Memberikan pengulangan perkalian bersusun dan 

pembagian bersusun agar dalam siklus II ini, anak yang kurang paham dasar 

berhitung, diharapkan untuk materi bangun ruang sudah dapat mengalikan dan 

membagi bersusun dengan benar. Penggunaan waktu secara efektif dan efisien 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pembelajaran Matematika dilaksanakan dengan menggunakan media 

bangun ruang  sesuai perbaikan dari siklus I pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yaitu dengan menggunakan media bangun ruang (balok dan 

kubus) yang lebih menarik dengan ukuran yang berbeda dan diperbanyakan 

macamnya, sehingga diharapkan anak akan lebih tertarik dengan media yang telah 

disiapkan, menggunakan waktu secara efektif dan efisien.  

Sebelum pembelajaran dimulai, guru melakukan kebersihan ruangan kelas 

apakah masih ada sampah di dalam kelas, menilai kerapian seragam sekolah, 

mengurutkan meja dan kursi, berdoa bersama kemudian guru mengabsensi siswa satu 

per satu.  

Kegiatan awal dalam pembelajaran ini mengulang kembali pelajaran yang 

telah lalu dengan menggadakan tanya jawab mengenai jumlah sisi, rusuk dan titik 

sudut pada balok. Selanjutnya guru memberikan model balok dan kubus dengan 

berbagai warna dan ukuran yang berbeda, lalu menunjuk siswa untuk maju kedepan 
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satu per satu untuk menunjukkan bagian balok dan kubus mengenai panjang, lebar 

dan tinggi pada balok serta rusuk pada kubus. Setelah itu guru mengulang kembali 

dengan bertanya jawab dengan siswa mengenai rumus untuk menghitung volume 

kubus dan balok. hal ini dilakukan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah 

lalu dan meningkatkan keberanian siswa, selain itu anak juga akan berlatih untuk 

teliti dalam mengerjakan tugas nantinya. Setelah siswa ingat rumus volume balok 

dan kubus, guru menjelaskan mengenai cara menghitung panjang, lebar dan tinggi 

pada balok jika yang diketahui hanya volume dan dua rusuknya saja. guru juga 

menjelaskan cara menghitung rusuk pada kubus jika telah diketahui jumlah 

volumenya. Langkah selanjutnya guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 3 anak. Setiap kelompok diberikan 4 bangun ruang 

yaitu tiga balok dan satu kubus beserta permasalahan yang akan diselesaikan dari 

tiap kelompok tersebut. Dalam pengerjaannya, siswa dalam kelompok diberikan 

keleluasaan dalam berdiskusi menyelesaikan soal latihan. Tiap kelompok 

mengerjakan soal latihan, guru mengamati aktivitas kerja tiap siswa dalam 

kelompok. Adakalanya guru memberikan bimbingan dan pengarahan apabila 

terdapat kelompok yang merasa kurang memahami soal. Setelah selesai mengerjakan 

soal latihan, dilakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan mengenai soal latihan 

dan materi. Pembahasan dan penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan 

partisipasi siswa dalam masing-masing kelompok.  

Setelah dirasa siswa telah memahami materi secara penuh, guru 

melaksanakan kegiatan akhir yaitu memberikan soal latihan kerja yang berjumlah 5 

soal kepada siswa. Siswa mengerjakan soal latihan kerja. Guru berkeliling untuk 

mengamati langkah siswa dalam menyelesaikan soal latihan kerja. Setelah selesai 

mengerjakan, soal latihan kerja beserta jawaban dari siswa dikumpulkan. 

Pembelajaran diakhiri dengan memberikan pesan kepada siswa agar tekun belajar di 

rumah dan gemar membaca buku. 

 

c. Observasi  
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Berdasarkan observasi terhadap siswa selama kegiatan pembelajaran 

(lampiran 10), terdapat 3 siswa yang memiliki perhatian yang cukup baik/aktif dalam 

mendengarkan penjelasan guru, cukup aktif menjawab pertanyaan guru, Aktif 

memanfaatkan media bangun ruang yang disediakan dan cukup aktif dalam 

mengajukan pertanyaan kepada guru dalam setiap kegiatan. Disamping itu, terdapat 

9 siswa yang sudah memiliki perhatian yang baik atau aktif dalam mendengarkan 

penjelasan guru, aktif dalam menjawab pertanyaan guru, dalam mengerjakan tugas 

terlihat sangat teliti dan siswa tersebut aktif mengajukan pertanyaan kepada guru 

dalam setiap kegiatan pembelajaran. Secara keseluruhan siswa terlihat aktif dengan 

menunjukkan sikap yang antusias dalam pembelajaran, selain itu juga terlihat dalam 

mengerjakan tugas dengan penuh ketelitian.  

 

d. Refleksi 

Data yang diperoleh melalui hasil observasi dan hasil wawancara yang 

dikumpulkan dan dianalisis. Berikut evaluasi dan analisa dari hasil observasi  dan 

hasil wawancara. Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa selama kegiatan 

pembelajaran terdapat 3 siswa yang cukup aktif dan 9 anak yang aktif dalam 

menerima pelajaran, namun secara keseluruhan siswa sudah memiliki perhatian yang 

cukup aktif dalam mendengarkan penjelasan guru, siswa sangat antusias dalam 

mendemonstrasikan media balok dan kubus yang dipaparkan didepan kelas untuk 

menemukan panjang, lebar dan tinggi pada balok serta rusuk pada kubus. Siswa juga 

terlihat aktif dalam menjawab setiap pertanyaan dari guru. Hasil observasi keaktifan 

siswa yang dilakukan dalam pembelajaran menggunakan lembar observasi, diperoleh 

data aktifitas siswa dalam pembelajaran Siklus II pertemuan ke-1 dengan materi 

menemukan rumus mencari panjang, lebar dan tinggi pada balok serta rusuk pada 

kubus yang diturunkan dari rumus volume balok dan kubus, siswa yang mempunyai 

aktifitas pembelajaran dengan kategori cukup baik sebanyak 3 siswa atau 25,00%, 

kategori baik sebanyak 9 siswa atau 75,00% dari 12 peserta didik. 
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Pertemuan ke-2 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada pertemuan ke-2 materi Matematika adalah menghitung volume kubus 

dan balok yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pertemuan ke-2, guru melakukan perbaikan yaitu 

melakukan peningkatan dalam kemampuan membaca intensif pada pembelajaran, 

untuk pemahaman dalam menyelesaikan soal cerita dan menggunakan waktu sefektif 

mungkin. 

 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Sebelum pembelajaran dimulai, guru melakukan kebersihan ruangan kelas 

apakah masih ada sampah di dalam kelas, menilai kerapian seragam sekolah, 

mengurutkan meja dan kursi, berdoa bersama kemudian guru mengabsensi siswa satu 

per satu.  

Kegiatan awal dalam pembelajaran ini adalah apersepsi menyanyikan lagu 

dengan judul "Selamat Ulang Tahun" sambil tepuk tangan. Selanjutnya guru 

memberikan model balok dan kubus dengan berbagai warna dan ukuran yang 

berbeda, lalu menunjuk siswa untuk maju kedepan satu per satu untuk menunjukkan 

bagian balok dan kubus mengenai panjang, lebar dan tinggi pada balok serta rusuk 

pada kubus. Selain itu siswa juga mendemonstrasikan didepan kelas dengan 

menunjukkan jumlah sisi, rusuk dan titik sudut pada balok dan kubus. hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan keberanian yang dimiliki oleh siswa. 

Kegiatan dilanjutkan dengan membagi siswa secara berpasangan (diambil 

tiap meja). Setiap pasangan menerima lembar soal untuk didiskusikan bersama. 

Sambil berkeliling, guru mengamati aktifitas siswa dan memberikan bimbingan 

kepada kelompok dalam mendiskusikan lembar soal. Setelah selesai, setiap 

kelompok membahas hasil diskusinya dan memperagakan pengerjaannya di depan 

kelas. Pembahasan dan penarikan kesimpulan terhadap materi dengan partisipasi 
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siswa dalam kelompok. Sebagai tindak lanjut dalam menilai hasil diskusi, guru dan 

siswa membahas hasil kerja tiap kelompok.  

Kegiatan akhir, guru memberikan soal latihan kerja kepada setiap siswa. 

Siswa mengerjakan soal latihan kerja. Guru berkeliling untuk mengamati langkah 

siswa dalam menyelesaikan soal latihan kerja. Setelah selesai mengerjakan, soal 

latihan kerja beserta jawaban dari siswa dikumpulkan. Guru memberikan blangko 

angket motivasi kepada setiap siswa. Siswa mengisi blangko angket motivasi belajar, 

setelah selesai blangko tersebut kemudian dikumpulkan ke meja guru Pembelajaran 

diakhiri dengan memberikan pesan kepada peserta didik agar tekun belajar di rumah 

dan gemar membaca buku. 

 

 

c. Observasi 

Berdasarkan observasi terhadap siswa selama kegiatan pembelajaran 

(lampiran 11), terdapat 1 siswa yang memiliki perhatian yang cukup baik/aktif dalam 

mendengarkan penjelasan guru, cukup aktif menjawab pertanyaan guru, Aktif 

memanfaatkan media bangun ruang yang disediakan dan cukup aktif dalam 

mengajukan pertanyaan kepada guru dalam setiap kegiatan. Disamping itu, terdapat 

11 siswa yang sudah memiliki perhatian yang baik atau aktif dalam mendengarkan 

penjelasan guru, aktif dalam menjawab pertanyaan guru, dan aktif mengajukan 

pertanyaan kepada guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Secara keseluruhan 

siswa terlihat aktif dengan menunjukkan sikap yang antusias dalam pembelajaran, 

selain itu juga terlihat dalam mengerjakan tugas dengan penuh ketelitian.  

 

d. Refleksi 

Data yang diperoleh melalui hasil observasi, hasil wawancara dan hasil 

angket motivasi yang dikumpulkan dan dianalisis. Berikut evaluasi dan analisa dari 

hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil angket motivasi. Berdasarkan hasil 

observasi terhadap siswa selama kegiatan pembelajaran pada materi menghitung 
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volume balok dan kubus terdapat 1 siswa yang cukup aktif dalam menerima 

pelajaran, sedangkan 11 siswa lainnya sangat aktif dalam menerima pembelajaran. 

Secara keseluruhan siswa sudah memiliki perhatian yang aktif dalam mendengarkan 

penjelasan guru, siswa sangat antusias dalam mendemonstrasikan media bangun 

ruang ( balok dan kubus ) yang dipaparkan didepan kelas. Siswa juga terlihat aktif 

dalam menjawab setiap pertanyaan dari guru. Hasil observasi keaktifan siswa yang 

dilakukan dalam pembelajaran menggunakan lembar observasi, diperoleh data 

aktifitas siswa dalam pembelajaran Siklus II pertemuan ke-2 dengan materi 

menemukan rumus volume balok dan kubus, siswa yang mempunyai aktifitas 

pembelajaran dengan kategori cukup baik sebanyak 1 siswa atau 08,33%, kategori 

baik sebanyak 11 siswa atau 91,66% dari 12 peserta didik. Hasil motivasi belajar 

siswa setelah dilaksanakan tindakan siklus 2 dapat dilihat dalam tabel 6 dibawah ini: 

Tabel 6. 

 Data Motivasi Belajar Siklus II 

No Range Status Jumlah Prosentase 

1 00 - 25 Tinggi  10 83,33% 

2 26 – 50 Cukup Tinggi 2 16,66% 

3 51 – 75 Rendah 0 0% 

4 76 - 100 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 12 100% 

 

Dari tabel 6 tersebut dapat dilihat bahwa motivasi belajar siswa pada siklus 

II, terdapat siswa yang memiliki kategori motivasi belajar cukup tinggi sebanyak 2 

siswa atau 16,66%, siswa yang memiliki kategori motivasi belajar tinggi sebanyak 10 

siswa atau 83,33% dari 12 peserta didik. Dari data motivasi belajar tersebut diperoleh 

rata-rata motivasi belajar siswa sebanyak 81 atau 81% yang termasuk ke dalam 

kategori motivasi belajar tinggi. 
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Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi dari Siklus II di atas, disimpulkan 

bahwa penggunaan media bangun ruang telah menunjukkan adanya peningkatan 

motivasi belajar Matematika yang baik/tinggi terhadap pembelajaran Matematika 

untuk menghitung volume bangun ruang yang berbentuk kubus dan balok di kelas V 

SD Negeri 02 Wukirsawit. Oleh karena itu, siklus tidak perlu dilanjutkan ke siklus 

III.  

 

C. Temuan dan Pembahasan Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan hasil pengamatan, hasil wawancara, dan hasil angket motivasi 

belajar siswa dapat dilihat adanya peningkatan aktifitas siswa dalam pembelajaran 

dan peningkatan motivasi belajar Matematika di kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit, 

Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. 

Peningkatan aktifitas siswa dalam pembelajaran, diantaranya: 

1. Siswa lebih aktif dalam mendengarkan/menyimak penjelasan guru; 

2. Siswa cukup aktif dalam mengajukan pertanyaan kepada guru; 

3. Siswa lebih aktif menjawab pertanyaan dari guru; 

4. Siswa lebih aktif dan bersemangat dalam pembelajaran; 

5. siswa lebih berantusias dalm menerima palajaran; 

6. Keinginan siswa untuk berhasil meningkat; 

7. Siswa lebih aktif dan teliti dalam mengerjakan tugas; 

8. Motivasi siswa untuk belajar meningkat; 

9. Keberanian siswa dalam pembelajaran meningkat. 

 

Untuk lebih jelasnya peningkatan aktivitas belajar siswa selama 

pelakasanaan penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat dalam tabel 7  dibawah ini: 

 

Tabel 7. 

Data Kumulatif Aktivitas Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 
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Skala Penilaian Motivasi 

76 –100   =  tinggi 

51 – 75     = cukup  

26 – 50     = rendah 

00 – 25    = Sangat rendah 

 

Siklus I Siklus II 
No Nama 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2 
1 Wahyu Daryanto (A) 21 25 34 36 

2 Dwiyanto (B) 40 40 40 41 

3 Dwi yulianto (C) 38 44 44 44 

4 Imam Feriyanto (D) 30 30 34 40 

5 Adi Tri (E) 33 41 43 43 

6 Dani Sarisati (F) 34 40 43 44 

7 Ekowati (G) 42 42 42 42 

8 Heri Paryanto (H) 30 39 41 43 

9 Novitasari (I) 29 36 39 41 

10 Nita W. (J) 34 38 38 39 

11 Putra Mulya L. (K) 24 25 35 40 

12 Muhammad M. (L) 28 30 38 41 
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Dari tabel 7 bila dalam bentuk grafik terlihat pada gambar 7 dibawah 

ini:
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Gambar 7. Grafik Peningkatan Aktivitas 
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Tabel 8. 

Data Kumulatif Penilaian Rata-Rata Aktivitas Belajar Siswa  

Siklus I dan Siklus II 

 

Dari tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan aktivitas belajar 

siswa yang signifikan dari siklus I ke siklus II. Pada Siklus I  pertemuan 1 siswa 

memiliki rata-rata keaktifan sebesar 31,34 dari 12 siswa dalam kategori cukup aktif  

dan pertemuan 2 siswa memiliki rata-rata keaktifan 37,08 dari 12 siswa dalam 

kategori aktif, terjadi peningkatan skor keaktifan siswa pada Siklus II pertemuan 1 

siswa yang memiliki rata-rata keaktifan sebesar 39,42 dari 12 siswa dalam kategori 

Siklus I Siklus II 
No Aspek 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Aspek Keaktifan Siswa 31,34 37,08 39,42 41,67 
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aktif dan pertemuan 2 siswa yang memiliki rata-rata keaktifan sebesar 41,67 dari 12 

siswa dalam kategori aktif.  

Dari tabel 8 bila dalam bentuk grafik terlihat pada gambar 8 berikut ini: 
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Untuk mengetahui perkembangan motivasi belajar Matematika dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pembahasan Siklus I 

Data perkembangan motivasi belajar siswa dalam pelajaran Matematika pra 

tindakan dan siklus I, seperti pada tabel 9 dibawah ini. 

 

Tabel 9. 

Data Motivasi Belajar Siswa Pra Tindakan dan Tindakan Siklus I 

 

Motivasi Belajar 
No Nama 

Pra Tindakan Siklus 1 
Keterangan 

1 Wahyu Daryanto (A) 48 48 Tetap 

2 Dwiyanto (B) 64 75 Naik 

3 Dwi yulianto (C) 60 65 Naik 

4 Imam Feriyanto (D) 63 72 Naik 

5 Adi Tri (E) 46 86 Naik 

6 Dani Sarisati (F) 48 48 Tetap 

7 Ekowati (G) 38 78 Naik 

8 Heri Paryanto (H) 62 62 Tetap 

9 Novitasari (I) 65 80 Naik 

10 Nita W. (J) 60 80 Naik 

11 Putra Mulya L. (K) 45 65 Naik 

12 Muhammad M. (L) 46 53 Naik 

Total  645 812 Naik 

 

Skala Penilaian Motivasi 

76 –100   =  tinggi 

51 – 75     = cukup  

26 – 50     = rendah 
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00 – 25    = Sangat rendah 

Dari tabel 9 tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan motivasi belajar siswa 

pada pra tindakan, siswa yang memiliki kategori motivasi belajar rendah sebanyak 6 

siswa atau 50,00%, kategori motivasi belajar cukup tinggi sebanyak 6 siswa atau 

50,00% dari 12 peserta didik. Selanjutnya setelah diadakan tindakan pada siklus I, 

siswa memiliki kategori motivasi belajar rendah sebanyak 2 siswa atau 16,67%, 

untuk kategori motivasi belajar cukup tinggi sebanyak 6 siswa atau 50,00%, dan 

kategori motivasi belajar tinggi sebanyak 4 siswa atau 33,34% dari 12 peserta didik. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan skor motivasi belajar 

siswa selama tahap pra tindakan menuju siklus 1, namun peningkatan motivasi 

belajar siswa tersebut masih tergolong dalam kategori cukup tinggi.  

 

Dari tabel 9 bila dalam bentuk grafik terlihat pada gambar 9 dibawah ini: 
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Tabel 10. 

 Data Kumulatif Rata-rata Motivasi Belajar Siswa  

Pra tindakan dan Siklus 1 

 

No Aspek Sebelum Tindakan Siklus I 

1 Motivasi Belajar Siswa 53,75 67,67 

 

Dari tabel 10 tersebut dapat diketahui adanya rata-rata peningkatan  

motivasi belajar siswa dari pra tindakan dengan rata-rata 53,75 dari 12 siswa  

terdapat dalam kategori motivasi belajar cukup tinggi mengalami peningkatan skor 
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motivasi setelah dilakukan pembelajaran pada siklus I dengan rata-rata 67,67 dari 12 

siswa, meskipun terjadi peningkatan skor motivasi belajar, namun masih dalam 

kategori motivasi belajar cukup tinggi.  

Dari tabel 10 ini bila dalam bentuk grafik terlihat pada gambar 10 dibawah 

ini: 
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2. Pembahasan Siklus II 

Setelah dilaksanakan tindakan siklus II, diperoleh data perkembangan 

motivasi belajar siswa dalam pelajaran Matematika seperti terlihat pada tabel 11 

dibawah ini: 

 

Tabel 11. 

Data Peningkatan Motivasi Belajar Siklus I dan Siklus II 

Hasil Angket Motivasi 
No Nama 

Siklus 1 Siklus II 
Keterangan 
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1 Wahyu Daryanto (A) 48 75 Naik 

2 Dwiyanto (B) 75 88 Naik 

3 Dwi yulianto (C) 65 78 Naik 

4 Imam Feriyanto (D) 72 93 Naik 

5 Adi Tri (E) 86 89 Naik 

6 Dani Sarisati (F) 48 70 Naik 

7 Ekowati (G) 78 78 Naik 

8 Heri Paryanto (H) 62 70 Naik 

9 Novitasari (I) 80 80 Naik 

10 Nita W. (J) 80 87 Naik 

11 Putra Mulya L. (K) 65 78 Naik 

12 Muhammad M. (L) 53 75 Naik 

Total  812 961 Naik   

 

Skala Penilaian Motivasi 

76 –100   =  tinggi 

51 – 75     = cukup 

26 – 50     = rendah 

00 – 25    = Sangat rendah 

 

Dari tabel 11 tersebut dapat dilihat bahwa motivasi belajar Matematika pada 

siklus I, terdapat siswa yang memiliki kategori motivasi belajar rendah sebanyak 2 

siswa atau 16,67%, untuk kategori motivasi belajar cukup tinggi sebanyak 6 siswa 

atau 50,00%, dan kategori motivasi belajar tinggi sebanyak 4 siswa atau 33,34% dari 

12 peserta didik. Sedangkan pada siklus II terdapat peningkatan yang sangat 

signifikan, tidak terdapat motivasi belajar dengan kategori motivasi belajar rendah, 

terdapat siswa yang memiliki kategori motivasi belajar cukup tinggi sebanyak 2 

siswa atau 16,66% dan siswa yang memiliki kategori motivasi belajar tinggi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xcix 
 

sebanyak 10 siswa atau 83,33% dari 12 peserta didik. Dari uraian tersebut dapat 

diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan skor motivasi belajar siswa 

selama siklus I menuju siklus II, peningkatan motivasi belajar siswa tersebut 

tergolong dalam kategori motivasi belajar yang tinggi.  

 

Dari tabel 11 bila dalam bentuk grafik terlihat pada gambar 11 dibawah ini: 
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Tabel 12. 

 Data Kumulatif Rata-rata Motivasi Belajar Siswa  

Siklus I dan Siklus II 

No Aspek Siklus I Siklus II 

1 Motivasi Belajar Siswa 67,67 81,00 
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Dari tabel 12 tersebut dapat diketahui adanya rata-rata peningkatan  

motivasi belajar siswa dari siklus I dengan rata-rata 67,67 dari 12 siswa  terdapat 

dalam kategori motivasi belajar cukup tinggi mengalami peningkatan skor motivasi 

belajar pada siklus II dengan rata-rata 81,00 dari 12 siswa dalam kategori motivasi 

belajar tinggi.  

Dari tabel 12  ini bila dalam bentuk grafik terlihat pada gambar 12 dibawah 

ini: 
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3. Pembahasan Antar Siklus 

Perkembangan motivasi belajar siswa dapat terlihat dengan adanya 

peningkatan prosentase, siswa yang mempunyai motivasi tinggi %75³  seperti pada 

data hasil motivasi belajar siswa sebelum tindakan atau Pra tindakan, Siklus I dan 
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Siklus II. Hasil perkembangan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika dalam menghitung volume bangun ruang dengan menggunakan media 

bangun ruang dapat terlihat pada tabel 13 dibawah ini: 

 

Tabel 13. 

 Data Kumulatif Penilaian Motivasi Belajar Siswa Pra Tindakan,  

Siklus I dan Siklus II 

Hasil Angket Motivasi 
No Nama 

Pra Tindakan Siklus 1 Siklus II 

1 Wahyu Daryanto (A) 48 48 75 

2 Dwiyanto (B) 64 75 88 

3 Dwi yulianto (C) 60 65 78 

4 Imam Feriyanto (D) 63 72 93 

5 Adi Tri (E) 46 86 89 

6 Dani Sarisati (F) 48 48 70 

7 Ekowati (G) 38 78 78 

8 Heri Paryanto (H) 62 62 70 

9 Novitasari (I) 65 80 80 

10 Nita W. (J) 60 80 87 

11 Putra Mulya L. (K) 45 65 78 

12 Muhammad M. (L) 46 53 75 

Total  645 812 961 

Rata-Rata 53,75 67,67 81,00 

 

 

 

Skala Penilaian Motivasi 

76 –100   =  tinggi 
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51 – 75     = cukup 

26 – 50     = rendah 

00 – 25    = Sangat rendah 

 

Dari tabel 13  tersebut bila dalam bentuk grafik terlihat pada gambar 12 

dibawah ini: 
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Tabel 14. 

Hasil Kumulatif Rata-rata Motivasi Belajar Siswa Pra Tindakan, Siklus 

I dan Siklus II 

No Aspek Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

1 Motivasi Belajar Siswa 53,75 67,67 81,00 
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Dari tabel 14  tersebut bila dalam bentuk grafik terlihat pada gambar 12 

dibawah ini: 
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 Selama pelaksanaan tindakan kelas dari pra tindakan, siklus I maupun siklus 

II terjadi peningkatan motivasi belajar siswa yang signifikan.  

a) Peningkatan motivasi dari pra tindakan ke siklus 1 

Dari data motivasi belajar siswa dilihat bahwa peningkatan motivasi belajar 

siswa pada pra tindakan, siswa yang memiliki kategori motivasi belajar rendah 

sebanyak 6 siswa atau 50,00%, kategori motivasi belajar cukup tinggi sebanyak 6 

siswa atau 50,00% dari 12 peserta didik. Selanjutnya setelah diadakan tindakan pada 

siklus I, siswa memiliki kategori motivasi belajar rendah sebanyak 2 siswa atau 

16,67%, untuk kategori motivasi belajar tinggi sebanyak 6 siswa atau 50,00%, dan 

kategori motivasi belajar tinggi sebanyak 4 siswa atau 33,34% dari 12 peserta didik. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan skor motivasi belajar 

siswa selama tahap pra tindakan menuju siklus 1, namun peningkatan motivasi 

belajar siswa tersebut masih tergolong dalam kategori cukup tinggi. Setelah 

dilakukan refleksi pada siklus I peneliti mengambil kesimpulan bahwa peneitian 

harus dilanjutkan pada siklus II.  
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b) Peningkatan motivasi dari siklus I ke siklus II 

Dari data motivasi tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan motivasi 

belajar Matematika selama siklus I menuju sikus II. Pada siklus I terdapat siswa yang 

memiliki kategori motivasi belajar rendah sebanyak 2 siswa atau 16,67%, untuk 

kategori motivasi belajar cukup tinggi sebanyak 6 siswa atau 50,00%, dan kategori 

motivasi belajar tinggi sebanyak 4 siswa atau 33,34% dari 12 peserta didik. 

Sedangkan pada siklus II terdapat peningkatan yang sangat signifikan, tidak terdapat 

siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah terdapat siswa yang memiliki 

kategori cukup tinggi sebanyak 2 siswa atau 16,66% dan siswa yang memiliki 

kategori motivasi belajar tinggi sebanyak 10 siswa atau 83,33% dari 12 peserta didik. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan skor 

motivasi belajar siswa dari siklus I ke siklus II, peningkatan motivasi belajar siswa 

tersebut tergolong dalam kategori motivasi belajar yang tinggi. 

Dari keseluruhan tindakan atau siklus yang telah dilaksanakan dapat 

diajukan suatu rekomendasi bahwa penggunaan media bangun ruang dapat 

meningkatkan Motivasi belajar Matematika konsep volume bangun ruang. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

dua siklus dengan menggunakan media bangun ruang sebagai upaya peningkatan 

motivasi belajar Matematika pada siswa kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media bangun ruang dapat meningkatkan motivasi 

belajar Matematika pada siswa kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit, Kecamatan 

Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2009/2010.  

Motivasi belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri 02 Wukirsawit 

dari rata-rata motivasi belajar siswa pada pra tindakan yaitu 53,75 atau 53.75% 

terjadi peningkatan pada siklus I sebesar 67,67 atau 67,67%, karena belum sesuai 

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dilakukan tindakan pada siklus 

II. Hasilnya, terjadi peningkatan motivasi belajar siswa yang signifikan dari 67,67 

atau 67,67% menjadi 81,00 atau 81,00%. Adanya peningkatan tersebut menunjukkan 

bahwa, terdapat peningkatan motivasi belajar Matenatika pada siswa dari kondisi 

awal meningkat pada siklus I sebanyak        13,92% dan kemudian terjadi 

peningkatan kembali setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II sebanyak 

27,25%. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini terbukti bahwa penggunaan media bangun 

ruang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sehubungan dengan penelitian ini 

maka dikemukakan implikasi hasil penelitian sebagai berikut : 
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1. Penggunaan media bangun ruang dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

keaktifan dan kreativitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru dan 

membuat kesimpulan pembelajaran.  

2. Penggunaan media bangun ruang dalam pembelajaran menyebabkan proses 

pembelajaran menjadi menyenangkan yang berakibat antusiasme siswa menjadi 

meningkat. 

3. Penggunaan media bangun ruang memudahkan siswa dalam memahami konsep 

volume bangun ruang balok dan kubus dalam pelajaran Matematika.  

4. Pentingnya guru dalam menggunakan media pembelajaran dalam upaya untuk 

meningkatkan motivasi belajar Matematika. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tersebut, maka dapat 

disampaikan saran-saran sebagai berikut: 

 

1. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya bekerjasama dengan pihak lain (komite sekolah) untuk 

mengupayakan pengadaan media pembelajaran matematika. Sekolah senantiasa 

menyarankan kepada guru untuk menggunakan berbagai macam media pembelajaran 

yang tepat sesuai materi yang diajarkan. Sehingga dapat menunjang penanaman 

konsep-konsep matematika dari abstrak menjadi nyata. Hal ini untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran Matematika. Selain itu, 

media bangun ruang juga dapat memudahkan pemahaman siswa dan peningkatan 

aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

 

2. Bagi Guru 

Dalam melaksanakan pembelajaran matematika guru hendaknya dapat 

memanfaatkan dan memilih media pembelajaran yang tepat agar proses 

pembelajaran menjadi aktif, efektif dan menyenangkan. Sehingga, siswa tidak 
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merasa bosan dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa.  

 

 

 

3. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya dapat memanfaatkan media pembelajaran yang telah 

disiapkan, aktif mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompok yang diberikan 

guru, lebih meningkatkan motivasi belajar dan berani mengemukakan pendapat 

dalam proses pembelajaran untuk menambah wawasan. Dalam belajar, janganlah 

hanya menghafalkan tetapi cobalah untuk memahami maksudnya serta cara 

pengerjaan suatu hal. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh hasil belajar yang 

optimal. 

 

4. Untuk Peneliti Lanjut 

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penelitian ini, perlu diupayakan adanya 

penelitian lain. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lain mengkaji teori-teori yang 

berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu alternatif 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang belum terdapat dalam penelitian ini. 
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