
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Belajar 

 

            Belajar merupakan salah satu factor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan prilaku individu. Menurut Sujana (1989: 

9), belajar didenifisikan sebagai proses interaksional dimana pribadi menjangkau 

wawasan-wawasan baru atau berubah sesuatu yang lama. 

 Menurut Gagne (dalam Winataputra dkk, 1997:2.3), bahwa belajar adalah 

suatu proses dimana suatu organisma berubah prilakunya sebagai akibat 

pengalaman. Dari pengertian tersebut terdapat tiga unsur pokok dalam belajar, 

yaitu: proses, perubahan prilaku dan pengalaman.  

Arief Sadiman (1986: 1), belajar adalah suatu proses yang kompleks yang 

terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi 

hingga ke liang lahat. Belajar menurut bahasa adalah usaha (berlatih) dan sebagai 

upaya mendapatkan kepandaian (Purwadarminta, 1976 : 965).  

Belajar diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang yang berjuang pada 

perubahan tingkah laku untuk memantapkan penguasaan konsep suatu materi 

diperlukan suatu alat atau sarana belajar yang memadai, misalnya untuk pelajaran 

Matematika diperlukan suatu alat praga yang dapat menunjang proses kegiatan 

pembelajaran diantaranya menggunakan media bangun ruang. 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan tentang 

pengertian belajar yaitu: dikatakan belajar karena adanya perubahan yang terjadi 

pada seseorang di sebabkan adanya pengalaman ataupun latihan. 

 

 

B. Aktivitas Belajar 



Slameto (1991 : 36 ) berpendapat  bahwa penerimaan pelajaran jika 

dengan aktivitas siswa sendiri kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi 

difikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk berbeda seperti siswa 

akan bertanya, mengajukan pendapat, dan menimbulkan diskusi dengan guru. 

Menurut Rahmanelli (2005: 237) menyatakan apabila anak terlibat dan 

mengalami sendiri serta ikut terlibat dalam proses pembelajaran maka hasil 

belajar siswa akan lebih baik, disamping itu pelajaran akan lebih lama diserap 

dalam ingatan siswa. 

Sardiman (2007 : 96), menyatakan bahwa aktivitas merupakan atau azas 

yang sangat pokok dalam interaksi belajar mengajar. Sedangkan Wheatley (1991 : 

12) dengan mengajukan dua prinsip utama dalam pembelajaran. Pertama, 

pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur 

kognitif peserta dididk. Kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu 

pengorganesasian melalui pengalaman nyata yang di miliki anak. 

 

Dari pengertian di atas peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

aktivitas belajar adalah segala kegiatan siswa yang melibatkan kerja pikiran dan 

badan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

Semakin banyak siswa beraktivitas dalam pembelajaran diharapkan siswa akan 

lebih memahami dan menguasai konsep pembelajaran, untuk itu aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran sangat perlu diperhatikan oleh seorang guru. 

  

 

 C.  Hasil Belajar 



Darmansyah (2006: 13) menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil 

penilaian terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar 

adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa setelah menjalani proses 

pembelajaran. Cece Rahmat (dalam Abidin.2004:1) mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah “ Penggunaan angka pada hasil tes atau prosedur penilaian sesuai 

dengan aturan tertentu, atau dengan kata lain untuk mengetahui daya serap siswa 

setelah menguasai materi pelajaran yang telah diberikan. Sujana (1989: 9) belajar 

didefinisikan sebagai proses interaksional dimana pribadi menjangkau wawasan-

wawasan baru atau berubah sesuatu yang lama. 

 

Selanjutnya peranan hasil belajar menurut Nasrun Harahab (dalam 

Abidin.2004: 2) yaitu : 

1.  Mengetahui keberhasilan komponen-komponen pengajaran dalam angka 

mencapai tujuan. 

2.  Hasil belajar memberikan bahan pertimbangan apakah siswa diberikan 

program perbaikan, pengayaan atau melanjutkan pada program pengajaran 

berikutnya. 

3. Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa yang mengalami 

kegagalan dalam suatu program bahan pembelajaran. 

4. Untuk keperluan supervise bagi kepala sekolah dan penilik agar guru lebih 

berkompeten. 

5.  Sebagai bahan dalam memberikan informasi kepada orang tua siswa dan 

sebagai bahan dalam mengambil berbagai keputusan dalam pengajaran. 

 

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat di simpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu hasil penilaian belajar yang telah dicapai terhadap 

kemampuan penerimaan materi pelajaran yang di berikan melalui proses 

pembelajaran. 

 

D. Pengertian Matematika 

Matematika adalah ilmu logika tentang bentuk susunan, besaran dan 

konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya, matematika dapat 

dibagi kedalam tiga bidang yaitu : aljabar, analisis dan geometri. James & James 

(dalam Ruseffendi.1993: 27) menyatakan bahwa matematika bukanlah 

pengetahuan menyendiri  yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi 

adanya matematika untuk membantu masalah sosial, ekonomi dan alam. 



Sutawijaya (1997:176), matematika mengkaji benda abstrak (benda 

pikiran) yang disusun dalam suatu sitem aksiomatis dengan menggunakan simbul 

(lambang) dan penalaran diduktif. 

Menurut Hudoyo (1990:3) matematika berkenaan dengan ide (gagasan-

gagasan), aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga 

matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa matematika 

adalah suatu Ilmu Pasti yang mepelajari tentang pemikiran yang mengkaji konsep 

benda-benda abstrak yang tersusun dengan menggunakan simbul atau lambang 

dan pemecahan masalah sehari-hari. 

 

 

E.  Pengertian Media 

 

Didalam pengajaran dikenal beberapa istilah seperti peragaan atau 

keperagaan.Tetapi dewasa ini istilah keperagaan ini telah dimulai dipopulerkan 

dengan istilah media.Kata media berasal dari bahasa latin yang berarti perantara 

atau pengantar.Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepenerima pesan. 

Sadiman (6: 1999) yang mengutip pendapat Gagne menyebut media “ 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 

untuk belajar”. National Education Association ( NEA ) Dalam Halim (11: 2002) 

mendifinisikan media sebagai “Benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, 

dibaca atau dibicarakan dan dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar”. 

Sesuai dengan itu Ruseffendi ( 141:1993 ) menyatakan bahwa: 

Media merupakan alat Bantu untuk mempermudah siswa memahami konsep 

matematika. Alat Bantu itu dapat berwujud benda kongkrit, seperti: batu-batuan, 

dan 

kacang-kacangan untuk menerapkan konsep bilangan. Kubus (bendanya) untuk 

memperjelas konsep titik, ruas garis,daerah bujur sangkar (persegi) dan wujud 

dari kubus itu sendiri,serta benda-benda bidang beraturan untuk menerapkan 

konsep bangun datar dan bangun ruang. 

 



Pendapat para ahli media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa, diharapkan hasil siswa belajar dapat 

ditingkatkan setelah menggunakan media. 

 

 

1.  Jenis-jenis Media 

 

Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika pada tingkat 

sekolah dasar meliputi berbagaimacam bentuk sebagai berikut : 

a.  benda asli yang berada di lingkungan siswa 

b.  papan planel 

c.  lambang bilangan 

d.  dekak-dekak 

e.  model bangun datar 

f.  papan berpaku 

g.  model bangun ruang 

 

 

Menurut Wina Sanjaya (2006: 171) media yang digunakan harus sesuai 

dengan materi pembelajaran. 

 

 

2.  Pengertian Media Bangun Ruang 

 

Bangun ruang adalah jenis benda ruang beraturan yang memiliki rusuk, 

sisi dan titik sudut. Media bangun ruang menyerupai kotak, dengan bentuk massif, 

berongga, dan kerangka. Bentuk-bentuk bangun ruang yang sudah dikenal di 

Kelas V adalah kubus, balok, tabung, prisma, kerucut,limas, dan bola. Bentuk-



bentuk tersebut akan dipelajari di kelas VI dengan dititik beratkan pada penentuan 

luas permukaan bangun ruang seperti: kubus, balok, dan tabung. 

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan pengertian bangun ruang satu 

persatu 

Sartono Wirodikromo (2:2003) mendifinisikan kubus, balok, dan tabung 

sebagai berikut:  a) Kubus yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang 

datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau 

kongruen. Yang mempunyai 6 sisi 12 rusuk dan 8 titik sudut  serta diagonalnya 

sama panjang.  

b) Balok yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 sisi datar yang masing-

masing bepersegi panjang  Yang mempunyai 6 sisi 12 rusuk dan 8 titik sudut. 

c) Tabung yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 2 sisi datar yang berbentuk 

lingkaran dan 1 sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang. 

 

3.  Peranan Media Bangun Ruang  Dalam Pembelajaran Matematika 

 

Selain untuk mengkonkritkan konsep yang terdapat dalam pembelajaran, 

media bangun ruang dapat berperan untuk memudah kan siswa dalam menerima 

materi luas permukaan bangun ruang. Penggunaan media bangun ruang ini 

diharapkan dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. 

Arnis Kamar (2002 : 18) fungsi media bangun ruang dalam pembelajaran 

matematika adalah sebagai berikut : (a) Dengan adanya media siswa akan lebih 

banyak mengikuti pembelajaran matematika dengan gembira sehingga minatnya 

dalam mempelajari matematika semakin besar. Anak akan senang , terangsang , 

tertarik dan bersikap positif terhadap pembelajaran matematika, (b) dengan 

menyajikan konsep abstrak matematika dalam bentuk konkrit, maka siswa pada 

tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah memahami dan mengerti, (c) media 

dapat membantu daya titik ruang, karena tidak membayangkan bentuk-bentuk 

geometri  terutama bentuk geometri ruang, sehingga dengan melalui gambar dan 

benda-benda nyata akan terbantu daya pikirnya agar lebih berhasil dalam belajar, 

(d) siswa akan menyadari hubungan antara pengajaran benda-benda yang ada 

disekitarnya dan (e) Konsep abstrak yang tersaji dalam bentuk konkrit berupa 

model matematika dapat dijadikan obyek penilaian. 

 

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media bangun ruang dalam pembelajaran matematika dapat membantu guru 



menjelaskan hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkrit sehingga siswa 

mudah belajar matematika. 

Namun dalam pelaksanaan guru hendaknya memilih dan menggunakan media 

yang cocok untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, sehingga 

siswa dapat terlibat secara fisik, mental dan social, dalam pembelajaran. Sejalan 

dengan pendapat para ahli diatas,penulis akan menggunakan bangun ruang dalam 

kegiatan pembelajaran luas permukaan adalah sebagai berikut:  

a. Mengamati model bangun ruang berongga, dan model kerangka 

b. Memberi nama bangun ruang, dan menggunakan media bangun ruang berongga 

untuk menunjukkan sisi 

c. Menggunakan model kerangka untuk menunjukkan rusuk 

d. Menghitung sisi, rusuk, dan titik sudut. 

e. Mengukur pada model bangun ruang pada : rusuk, panjang, lebar, tinggi, jari-

jari dan diameter. 

f. Mencari luas sisi bangun ruang. 

g. Menemukan rumus luas permukaan kubus, balok, dan tabung 

h. Membimbing siswa menggunakan rumus-rumus dengan memberikan latihan  

Dengan menggunakan media siswa dapat termotivasi sebagaimana Ivas K. Davles 

(1991: 215) jika seseorang telah termotivasi maka ia siap untuk melakukan hal-hal 

yang diperlukan sesuai dengan yang di kehendaki. 

F. HIPOTESIS 

Berdasarkan teori atau pemikiran maka rumusan hipoteses adalah: 



Apabila dalam pembelajaran matematika menggunakan media bangun ruang 

maka dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa Kelas VI SD Negeri 03 

Rama Oetama Tahun Pelajaran 2010 / 2011 

 


