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ABSTRAK 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MENGHITUNG 
VOLUME DAN LUAS PERMUKAAN BANGUN RUANG MELALUI 

MEDIA BANGUN RUANG PADA SISWA KELAS V SDN I SAWAHAN 
KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN TAHUN AJARAN 

2011/2012 

 

Lilis Dwi Nuryanto, A510080073, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 105 halaman 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang 
(balok dan kubus) pada siswa kelas V SDN 1 Sawahan Juwiring Klaten Tahun 
ajran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 1 Sawahan 
Juwiring Klaten yang berjumlah 36 siswa kelas guru kelas V. Pelaksanaan 
tindakan adalah peneliti yang berperan sebagai guru berkolaborasi dengan guru 
kelas V. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, 
observasi, dan tes. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis interaktif yang 
terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus, setiap siklus 
dilaksanakan dengan dua kali pertemuan. Satu siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian ini adalah 
adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika kelas V 
SD Negeri I Sawahan pada materi menghitung luas permukaan dan volume 
bangun ruang, Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase hasil belajar 
siswa dari prasiklus sampai siklus dua. Sebelum dilaksanakan tindakan terdapat 
41,67% siswa yang mencapai KKM, pada Siklus I Pertemuan I terdapat 47,22% 
siswa yang mencapai KKM, Pertemuan II terdapat 55,56% siswa yang mencapai 
KKM, Dan Siklus II Pertemuan I terdapat 75% siswa yang mencapai KKM, 
Pertemuan II terdapat 83,33% siswa yang mencapai KKM. Dengan demikian 
penilitian ini dapat disimpulkan bahwa menghitung luas permukaan dan volume 
bangun ruang (balok dan kubus) melalui media bangun ruang dalam 
pembelajaran Matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci : hasil belajar, menghitung luas permukaan dan volume bangun 
ruang (balok dan kubus) melalui media bangun ruang 

iii 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai usaha pembaharuan kurikulum, 

perbaikan sistem pengajaran, peningkatan kualitas kemampuan guru, dan lain 

sebagainya, merupakan suatu upaya ke arah peningkatan mutu pembelajaran. 

Banyak hal yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya 

adalah bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang baik, mengetahui 

kebiasaan, dan kesenangan belajar siswa agar bergairah dan berkembang 

sepenuhnya selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk itu seharusnya guru 

mencari informasi tentang kondisi mana yang dapat meningkatkan pembelajaran 

di sekolah dasar. 

Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol, maka konsep-

konsep matematika harus dipahami terlebihi dahulu sebelum memanipulasi 

simbol-simbol tersebut. Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila 

telah didasari oleh sesuatu yang telah diketahuinya. Dengan pengalaman belajar 

yang lalu, maka akan mempengaruhi terjadinya proses belajar. Permasalahan yang 

umum terjadi di Sekolah Dasar adalah rendahnya nilai mata pelajaran Matematika 

siswa, hal ini terbukti bila diadakan ulangan harian setiap materi pelajaran ni  

matematika nilainya di bawah rata-rata batas ketuntasan minimal yaitu siswa yang 

belum tuntas ada 21 anak dengan prosentase 58,33%. 

Untuk meningkatkan hasil belajar dan penguasaan materi volume dan luas 

permukaan bangun ruang, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang mata 

pelajaran matematika materi  menghitung volume dan luas permukaan bangun 

ruang melalui media bangun ruang. 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian terdiri dari penelitian kuantitatif dan penelitian 

kualitatif. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom action research (CAR), yaitu upaya perbaikan pelakasaan praktek 

pembelajaran oleh guru kelas dengan melakukan tindakan-tindakan dalam 

pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dari tindakan tersebut. 

Dalam setiap siklus ini terdriri dari empat kegiatan pokok yaitu perencanaan 

(plan), Pelaksanaan (act), Pengawasan (observe), dan Refleksi (reflect), 

Kemmis dan Taggart dalam Slamet dan Suwarto (2006:24) 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Sawahan Juwiring Klaten. 

Ditentukan di tempat ini karena: (1) karena waktu, biaya, dan keberadaan 

sampel untuk memudahkan peneliti memperoleh data, (2) sekolah tersebut 

belum pernah ada yang melaksanakan penelitian sejenis, sehingga 

terhindar dari kemungkinan penelitian ulang, (3) kemudahan peneliti 

mengadakan kerjasama dengan sekolah.  

 

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun 

2011/2012, selama empat bulan. Yakni mulai bulan april sampai bulan Juli 

2012. 

3. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah guru dan  siswa kelas V SDN 1 

Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Dengan jumlah siswa 

sebanyak 36. 

Ditetapkan pada kelas V karena didasari oleh pertimbangan bahwa 

pada awal tahun pelajaran siswa telah mempunyai pengalaman belajar di 

SD selama empat tahun, yaitu selama kelas I hingga kelas IV.Pada 

dasarnya mereka dari latar belakang yang berbeda-beda tapi sebagian 

besar dari mereka adalah siswa dari golongan menengah ke bawah yaitu 
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ekonomi yang rendah. Dari kesemua siswa adalah anak yang normal, tidak 

cacat dalam arti tidak ada anak ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). 

C. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang di laksanakan 

di dalam kelas yang bertujuan memecahkan masalah-masalah dalam 

pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran matematika materi 

menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang (balok dan kubus). 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu :  

1. Dialog awal. 

2. Perencanaan tindakan 

3. Pelaksanaan penggunaan media 

4. Observasi dan monitoring 

5. Refleksi 

6. Evaluasi. 

D. Data, Jenis data, dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini terdapat 2 macam yaitu data 

kuantitatif dan kualitatif. 

2. Jenis data  

a. Data Kuantitatif 

b. Data Kualitatif 

3. Sumber Data  

a. Informan atau nara sumber yaitu siswa kelas V SDN 1 Sawahan 

Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten 

b. Dokumen atau arsip yang antara lain berupa kurikulum, rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, dan buku penilaian.  

c. Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran dengan media bangun 

ruang. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini antara 

lain : 
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1. Teknik Tes  

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis post test (tes akhir) yang 

dilakukan pada setiap akhir pembelajaran setiap siklus. 

2. Observasi  

Metode pengumpulan data dengan cara observasi adalah metode perolehan 

data dengan menggunakan mata langsung tanpa ada pertolongan alat 

standart keperluan tersebut, dokumentasi  

a. Arsip 

b. Dokumen 

3. Wawancara 

F. Instumen penelitian 

Intrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Lembar Kerja Siswa 

2. Tes formatif 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

4. Lembar penganmatan 

5. Kerangka wawancara 

G. Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kasahihan suatu instrumen. Dalam  PTK  ada  dua jenis 

validasi data yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik 

pengumpulan data. 

 

1. Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi sumber data mempunyai arti bahwa untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama. 

2. Triangulasi Metode Pengumpulan Data 
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Triangulasi pengumpulan data mempunyai arti bahwa peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. 

H. Teknik Analisis Data  

Yang dimaksud analisis data adalah cara mengelola data yang sudah 

diperoleh dari dokumen. Dalam penelitian ini digunakan analisis 

deskriptif.Agar hasil penelitian dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan maka dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan 

analisis model interaktif Milles dan Huberman (2000: 20). Kegiatan pokok 

analisa model ini meliputi: reduksi data, penyajian data, simpulan-simpulan 

penarikan/verifikasi.  

Adapun rincian model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Reduksi data  

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang 

member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

3. Menarik kesimpulan / Verifikasi  

Setelah data-data direduksi, disajikan langkah terakhir adalah 

dilakukannya penarikan kesimpulan : penarikan/verifikasi. Data-data 

yang telah didapatkan dari hasil penelitian kemudian diuji kebenarannya 

I. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan 

acuan atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan 

penelitian. Yang menjadikan indikator kinerja dalam penelitian ini adalah 

meningkatnya kemampuan menghitung volume dan luas permukaan bangun 

ruang melalui penggunaan media bangun ruang pada siswa kelas V SDN 1 
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Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Hal ini ditandai dengan 

siswa yang nilainya sama dengan atau melebihi KKM (65) lebih dari 75 %. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Sekolah 

Sekolah yang dipilih untuk pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini 

adalah SD N I Sawahan, yang beralamat di  Desa Sawahan Rt. 02 /Rw 04, 

Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. SD N I Sawahan memiliki akreditasi 

A. Saat ini, SD N I Sawahan dipimpin oleh Dra. Siti Muyassyaroh.  

Siswa di SD N I Sawahan memiliki murid yang tergolong banyak untuk 

ukuran SD di desa. Berangkat dari sejarah berdirinya, lembaga pendidikan ini 

telah lama, sehingga telah banyak dikenal oleh masyarakat luas sehingga 

peningkatan kualitas pembelajaran selalu dilakukan sehingga jumlah SD N I 

Sawahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.  Hal ini dapat dilihat 

dari animo  masyarakat yang semakin meningkat  untuk menyekolahkan 

anaknya di SD N I Sawahan, sehingga jumlah siswanya mengalami 

peningkatan. 

Keadaan sarana dan prasarana di SD N I Sawahan sudah cukup 

memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Karena sekolah tersebut 

memiliki ruang kelas cukup, dan beberapa ruang yang mendukung sebagai 

berikut: ruang perpustakaan, kantor guru, ruang kepala sekolah, UKS, MCK, 

tempat parkir guru dan siswa, kantin, dan lapangan upacara, semua itu tertata 

dengan rapi. 

B. Keadaan Sekolah 

1. Identitas Sekolah 

NAMA SEKOLAH  : SD NEGERI 1 SAWAHAN  

N.S.S    : 101031016018 

PROPINSI   : JAWA TENGAH 

OTONOMI   : SEKOLAH 

KECAMATAN  : JUWIRING 

DESA/KELURAHAN : SAWAHAN 

KODE POS   : 57472 
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DAERAH   : PEDESAAN 

STATUS SEKOLAH  : NEGERI 

C. Deskripsi Kondisi Awal 

Karakter siswa-siswi kelas V tempat penelitian tidak jauh berbeda 

dengan kelas lain dalam pembelajaran matematika. Kebanyakan siswa 

menganggap matematika sebagai suatu mata pelajaran yang sulit, sehingga 

hasil belajar matematika dan partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika 

kurang optimal. Siswa masih banyak tergantung pada guru dalam 

memecahkan masalah matematika, hal itu menyebabkan rendahnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Latar belakang ini yang 

dijadikan pangkal dalam berbagai permasalahan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan menghitung dalam pelajaran matematika khususnya materi luas 

permukaan dan volume balok dan kubus. 

Dengan penelitian ini diharapkan siswa SDN 1 Sawahan Juwiring 

Klaten lebih tertarik untuk belajar matematika, sehingga kemampuan 

menghitung dalam pelajaran matematika khususnya materi luas permukaan 

dan volume balok dan kubus meningkat. 

D. Perencanaan Tindakan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini terdiri dari paparan siklus I 

dan paparan tindakan siklus II. Tiap siklus meliputi empat kegiatan antara 

lain: 1) tahap perencanaan; 2) pelaksanaan tindakan; 3) observasi; dan 4) 

analisis dan refleksi. Jika indikator tidak tercapai, maka siklus (tahap-tahap 

tersebut) dilakukan lagi dengan intervensi sesuai hasil refleksi, sehingga 

terjadi pencapaian indikator yang signifikan. 

 

E. Pelaksanaan Tindakan Penelitian 

Kegiatan perencanaan tindakan pertama dilaksanakan pada hari Senin 

tanggal 14 Mei 2012 di ruang guru SDN 1 Sawahan Juwiring Klaten. 

Penelitidan kepala sekolah mendiskusikan rancangan tindakan yang akan 

dilakukandalam proses penelitian ini. Kemudian disepakati bahwa 

pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan 



8 
 

(dengan alokasi waktu2x35 menit) yaitu pertemuan pertama pada hari Rabu  

tanggal16 Mei 2012 dan pertemuan kedua pada hari Senin tanggal 21Mei 

2012. 

Hasil penelitian mengenai peningkatan hasil belajar Matematika 

melalui media bangun ruang dapat meningkatkan kemampuan menghitung 

luas permukaan dan volume balok dan kubus pada siswa kelas V SDN 1 

Sawahan Juwiring Klaten dari siklus I sampai siklus II meningkat setiap 

siklus. 

F. Pembahasan Hasil penelitian 

Berdasarkan deskripsi data pada siklus II dapat diketahui bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan pada siswa kelas V SD Negeri 

1 Sawahan Juwiring Klaten. Dari data tindakan siklus tersebut juga dapat 

dilihat bahwa nilai pada siklus ini pencapaian hasil belajar siswa yang tuntas 

mencapai 83,33%. Bila dibandingkan dengan sebelum putaran adalah 75% 

dan pada siklus I pertemuan I adalah 47.22%, siklus I pertemuan II adalah 

55.56%. 

Berdasarkan rata – rata dari siklus I ke siklus II sudah 

menunjukkan perkembangan dan mencapai peningkatan. Hasil 

pengukuran diperoleh data hasil belajar siswa pada akhir siklus II 

menunjukkan nilai hasil belajar siswa nilai minimum 60 dan nilai tertinggi 

100, dengan presentase 83,33%, dari siklus I sampai siklus II dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 
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PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa 

Penerapan media bangun  ruang  dapat meningkatkan hasil belajar Matematika 

pada siswa kelas  V SDN 1 Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten 

Tahun Ajaran 2011/2012. Peningkatan terjadi mencapai 83.33 %  dari jumlah 

siswa yang mencapai KKM. 

 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan pada kajian teori dan hasil penelitian ini, maka 

dapatdiajukan implikasi yang berguna dalam upaya meningkatkan 

kemampuan menghitung volume dan luas pemukaan bangun ruang baik 

secara teoretis maupun secara praktis. 

1. Implikasi Teoritis 

Bertolak dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan media bangun ruang dapat meningkatkan 

kemampuan menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang 

siswa dan mendapatkan respon positif dari siswa. 

2. Implikasi Praktis 

42% 47%
56%

75%
83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PraSiklus Siklus I 
Pertemuan 

I

Siklus I 
Pertemuan 

II

Siklus II 
Pertemuan 

I

Siklus II 
Pertemuan 

II

Grafik Hasil Belajar
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru 

dan calon guru untuk meningkatkan keefektifan strategi guru dalam 

mengajar dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

sehubungan dengan kemampuan menghitung siswa yang akan dicapai. 

Kemampuan menghitung siswa dapat ditingkatkan dengan menerapkan 

media pembelajaran dan metode yang tepat bagi siswa. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a. Kepala sekolah diharapkan dapat memberikan fasilitas memadai yang 

dapat mengembangkan kreatifitas guru dalam menggunakan strategi 

pembelajaran. 

b. Kepala sekolah diharapkan dapat mengadakan pelatihan bagi guru 

yang dapat menunjang keterampilan dalam menggunakan berbagai 

macam strategi pembelajaran sehingga dapat membuat siswa 

berpartisipasi aktif secara langsung. 

2. Bagi Guru 

a. Untuk meningkatkan kemampuan menghitung volume dan luas 

permukaan bangun ruang, diharapkan menggunakan media bangun 

ruang. 

b. Untuk meningkatkan pembelajaran matematika diharapkan guru bias 

memilih media yang cocok dengan materi yang diajarkan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian yang 

sejenis dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan penelitian pada 

jenjang pendidikan yang lain dengan memperluas faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar matematika. 
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