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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika merupakan ilmu yang mempunyai peranan sangat 

penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan sehingga penguasaan 

matematika perlu ditanamkan kepada siswa sejak jenjang pendidikan dasar. 

Pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran utama yang ada di 

sekolah dasar, selain mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PKn. 

Menurut Wahyudi dan Kriswandani (2010: 1) “matematika merupakan salah satu 

mata pelajaran yang diberikan di pendidikan dasar karena matematika sangat 

penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari”. 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) matematika di sekolah dapat terlaksana 

dengan baik apabila didukung oleh sumber daya yang memadai, salah satunya 

adalah faktor guru sebagai tenaga pendidik. Penerapan model pembelajaran oleh 

guru mempunyai peranan penting dalam keberhasilan para siswa untuk mencapai 

hasil belajar yang maksimal. Pada dasarnya, pemahaman siswa di sekolah dasar 

perlu dimulai dari hal yang konkret. Jadi, dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) guru harus efektif dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan siswa. Sehingga guru mampu mengarahkan siswa untuk 

menemukan konsep dan mampu memahami materi secara optimal serta 

memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar ternyata masih banyak ditemukan 

berbagai hambatan, salah satunya berkaitan dengan ketepatan penerapan model 
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pembelajaran sehingga dampaknya kurang baik terhadap hasil belajar siswa. Salah 

satu sekolah dasar yang mengalami permasalahan tersebut adalah SD Negeri 

Bringin 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang di kelas V. Jumlah siswa di 

kelas tersebut adalah 49 siswa yang terbagi menjadi 2 kelas yaitu kelas VA dan 

VB. Kelas VA dengan jumlah 25 siswa, 12 laki-laki dan 13 perempuan. 

Sedangkan kelas VB dengan jumlah 24 siswa, 12 laki-laki dan 12 perempuan. 

Sebagian besar siswa di SD Negeri Bringin 01 berasal dari Desa Bringin. Kelas 

VA lebih baik dari kondisi hasil belajar matematikanya dibandingkan kelas VB. 

Selain itu, siswa kelas VB pun kurang aktif dan kritis dibandingkan dengan kelas 

VA. Fasilitas pendukung yang terdapat di SD tersebut juga sudah cukup 

mendukung untuk proses pembelajaran kurikuler dan ekstrakurikuler.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap siswa, Kepala 

Sekolah, guru, dan wali murid SD Negeri Bringin 01 ternyata selama ini mata 

pelajaran matematika dijadikan momok yang menakutkan bagi sebagian besar 

siswa. Siswa sering menganggap bahwa matematika merupakan mata pelajaran 

yang paling sulit jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Siswa 

menganggap bahwa guru kelas saat mengajar matematika menakutkan. Siswa 

dituntut untuk menghafal berbagai rumus dengan harapan dapat mengerjakan soal 

latihan yang banyak (drill). Wali murid juga sering mengeluh kepada guru karena 

setiap kali belajar di rumah, anaknya lebih memilih belajar mata pelajaran lain, 

seperti Ilmu Pengetahuan Alam dan Pendidikan Kewarganegaraan dari pada 

matematika.  
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Materi pembelajaran matematika di sekolah tersebut disampaikan guru 

dengan cara berceramah (bersifat konvensional). Akibatnya, siswa kurang 

memahami konsep matematika secara optimal dan siswa merasa jenuh. Hal ini 

dilakukan guru kelas VB tersebut, sesungguhnya pernah menerapkan model 

pembelajaran diskusi kelompok dengan harapan siswa lebih mampu memahami 

konsep yang dipelajari. Setelah dilakukan, guru merasa model ini kurang efektif. 

Sebenarnya, guru sudah berusaha mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam 

diskusi selama pembelajaran. Akan tetapi, sebagian besar siswa hanya menjadi 

pendengar sedangkan kelas dikuasai oleh sebagian kecil siswa yang berani 

berbicara saja. Siswa yang pandai pun tidak dapat digali pengetahuannya karena 

kurang mempunyai keberanian dalam menyampaikan pendapat. Hal ini terjadi 

karena siswa masih menganggap bahwa datang ke sekolah hanya untuk 

mendengarkan ceramah guru dan mengerjakan tugas. Selain itu, dalam diskusi 

kelompok guru hanya memberikan materi untuk dibahas secara kelompok tanpa 

memperhatikan perkembangan kognitif siswa, misalnya menggunakan benda-

benda yang nyata atau alat peraga. Guru pun akhirnya merasa tidak mampu 

menerapkan diskusi kelompok di dalam kelasnya. Sehingga setiap pembelajaran 

matematika, siswa langsung diberikan catatan dan contoh kemudian diberikan 

soal latihan. Selang beberapa hari siswa mengalami kebingungan karena salah 

konsep saat meyelesaikan soal. Hasil belajar matematika yang dicapai siswa pun 

masih belum memuaskan. Hal itu terbukti pada nilai Ulangan Akhir Semester 

(UAS) I mata pelajaran matematika kelas VB SD Negeri Bringin 01 tahun 

pelajaran 2011/2012 sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 
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(KKM) dengan rata-rata kelas hanya mampu mencapai 55. Besarnya KKM mata 

pelajaran matematika di sekolah tersebut adalah 62. Maka dari itu, masalah yang 

dihadapi guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang telah peneliti jabarkan 

harus diatasi supaya memberikan dampak yang baik terhadap penguasaan materi 

untuk mendukung pembelajaran berikutnya. Sehingga memberikan dampak yang 

baik terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika.  

Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan penerapan sebuah model 

pembelajaran yang efektif. Apabila tidak segera diatasi, maka siswa akan 

kebingungan saat menemukan soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Hal ini 

akan mempengaruhi pula kinerja guru kelas berikutnya yaitu kelas VI, yang harus 

mempersiapkan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dengan 

tenaga ekstra khususnya dalam pembelajaran matematika untuk meluluskan 

siswanya. Maka dari itu, model yang efektif harus mampu diterapkan di kelas agar 

siswa dapat menemukan konsep untuk memahami materi secara optimal sesuai 

perkembangan kognitif siswa. Dampak yang diperoleh pun baik terhadap hasil 

belajar siswa. Sesuai perkembangan kognitif siswa sekolah dasar, peneliti akan 

menerapkan model pembelajaran Van Hiele dalam pembelajaran matematika. 

Model pembelajaran Van Hiele dicetuskan oleh dua tokoh pendidikan matematika 

dari Belanda, yaitu Pierre Van Hiele dan isterinya, Dian Van Hiele Geldof yang 

pada mulanya mengajukan suatu teori mengenai proses perkembangan yang 

dilalui siswa dalam mempelajari geometri. Dalam teori yang dikemukakan, 

mereka berpendapat bahwa dalam mempelajari geometri para siswa mengalami 

perkembangan kemampuan berpikir melalui tahap-tahap tertentu. Selanjutnya, 
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dari tahap berpikir tersebut dikemukakan model pembelajaran Van Hiele yang 

dijabarkan dalam lima fase pembelajaran. Batasan efektif dalam penelitian ini jika 

ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest dalam menerapkan model 

pembelajaran Van Hiele. Jadi, peneliti melakukan penelitian dengan judul: 

EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN VAN HIELE 

TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA BAGI SISWA KELAS V 

SD NEGERI BRINGIN 01 KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN 

SEMARANG SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2011/2012 . 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan peneliti, maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan. Permasalahan yang diangkat peneliti 

adalah adakah perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan model 

pembelajaran Van Hiele bagi siswa kelas V SD Negeri Bringin 01 Semester II 

Tahun Pelajaran 2011/2012? 

1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan model 

pembelajaran Van Hiele terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD 

Negeri Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012 yang dilihat dari 

adanya perbedaan rata-rata pretest dan posttest. 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia 

pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Segi Teoritis 

Penelitian ini secara umum memberikan sumbangan dalam  pembelajaran 

untuk menambah wawasan penerapan model pembelajaran Van Hiele pada 

mata pelajaran matematika. 

2. Segi Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penerapan model pembelajaran Van Hiele dapat membantu siswa yang 

mengalami kesulitan belajar sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan 

komunikasi matematika siswa. 

b. Bagi Guru 

Melalui penelitian ini, guru dapat mengetahui variasi model pembelajaran 

yang dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam penyampaian materi pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Meperoleh pengalaman penerapan model pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran Van Hiele melalui kegiatan penelitian yang kelak dapat 

diterapkan saat mengajar. 

 

 

 

 


