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ABSTRAK 

Dilatarbelakangi oleh begitu pentingnya pemahaman siswa terhadap konsep matematika terutama 

geometri dan kemampuan siswa dalam tilikan ruang, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep geometri dan kemampuan tilikan ruang siswa, sehingga diberikan perlakuan 

pembelajaran matematika dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif pada pendekatan 

konstruktivisme dan tahapan geometri Van Hiele. Dengan menggunakan metode penelitian kuasi 

eksperimen dengan desain pretes-postes kelompok kontrol tanpa acak. Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen yang terdiri dari tiga sekolah dengan level tinggi, sedang 

dan rendah selama lima kali pertemuan, dengan populasi penelitian adalah semua siswa kelas V 

SDN Gugus I. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

peningkatan pemahaman konsep geometri dan kemampuan tilikan ruang antara siswa yang belajar 

matematika memanfaatkan benda-benda manipulatif dengan yang memperoleh pembelajaran 

konvensional, serta tidak terdapat interaksi antara faktor pembelajaran dengan faktor level sekolah 

terhadap pemahaman konsep geometri dan kemampuan tilikan ruang siswa. Dengan demikian 

pembelajaran matematika dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif dapat menjadi 

alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

 

Kata Kunci: Benda-Benda Manipulatif, Pendekatan Konstruktivime, Teorema Geometri Van 

Hiele, Pemahaman Konsep Geometri, dan Kemampuan Tilikan Ruang. 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran geometri di pendidikan dasar dimulai dengan cara sederhana dari konkrit ke 

abstrak, dari segi intuitif ke analisis, dari eksplorasi ke penguasaan dalam jangka waktu yang 

cukup lama, serta dari tahap yang paling sederhana hingga yang tinggi (Budiarto dalam Aini, 

2008). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Van Hiele (Ruseffendi dalam Aini, 2008) 

anak-anak dalam belajar geometri melalui beberapa tahap yaitu: pengenalan, analisis, pengurutan, 

deduksi dan akurasi. Gabungan dari waktu, materi pelajaran, dan metode pengajaran yang dipakai 

untuk tahap tertentu akan meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada tahap yang lebih 

tinggi. Pengajaran geometri menurut Susanta (dalam Aini, 2008) dapat melatih berpikir secara 

nalar, oleh karena itu geometri timbul dan berkembang karena proses berpikir. 

Menurut Turmudi (2009), geometri juga dapat digunakan dalam berbagai bidang terapan 

(aplikasi). Misalkan banyak orang menggunakan istilah tilikan ruang untuk menyusun furnitur 

atau barang-barang bawaan di dalam pesawat terbang, tempat untuk parkir mobil, pengukuran 

panjang atau jarak dari suatu tempat ke tempat lain, membuat suatu perkiraan, menetapkan satuan 

panjang, dan satuan luas, serta beberapa aplikasi sehari-hari lainnya. Berpikir geometri dan 

berpikir visual sangat esensial dalam seni, arsitek, desain, grafik, animasi serta puluhan bidang 
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kejuruan lainnya. Pengenalan geometri sebagai kemampuan dasar dalam matematika telah cukup 

lama mendapat penekanan dalam kurikulum SD akhir-akhir ini. 

Rasionalnya adalah bahwa geometri terkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kedua 

aspek praktis dan keindahan (estetika) dapat kita temukan dalam bidang seni dan arsitektur, 

eksplorasi ruang, perencanaan rumah, perencanaan bangunan, desain pakaian (mode) serta desain 

mobil. Topik-topik yang demikian sebenarnya dapat menarik minat siswa dan juga dapat 

digunakan untuk mengembangkan pengetahuan geometri dan ketrampilan siswa, kemampuan 

tilikan ruang dan kemampuan pemecahan masalah. 

Berdasarkan identifikasi masalah pada saat kegiatan diklat di P4TK Matematika banyak 

guru yang merasa kesulitan dalam membelajarkan luas daerah bangun datar dan volum bangun 

ruang. Hal itu sesuai dengan hasil Training Need Assesment (TNA) yang dilakukan oleh Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Matematika bagi 

guru sekolah dasar pada tahun 2007 dengan jumlah responden sebanyak 120 orang dari 15 

propinsi di Indonesia menunjukkan bahwa 95,4% responden masih memerlukan materi 

pengukuran volum dan 94,1% responden masih memerlukan materi luas daerah bangun datar 

(Laporan TNA, dalam Pujiati dan Sigit, 2009: 2). 

Kesulitan belajar siswa itu tidak terlepas dari praktek pembelajaran yang selama ini telah 

berlangsung. Sehubungan dengan itu, ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam praktek 

pembelajaran matematika di SD, terutama dalam pembelajaran materi geometri. Praktek 

pembelajaran matematika yang berlangsung hingga saat ini cenderung masih berorientasi pada 

pencapaian target kurikulum. Proses pembelajaran masih menempatkan guru sebagai sumber 

pengetahuan dan sangat jarang ditemukan siswa terlibat dengan aktivitas dan proses matematika 

dalam proses belajar. Di samping itu, sangat jarang digunakan alat peraga sederhana yang 

memadai untuk menjembatani siswa memahami konsep yang dipelajari. Dengan demikian siswa 

mendapat kesulitan memahami konsep matematika. Sebagai contoh dalam tes awal yang 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsepsi geometri siswa kelas IV SD Negeri 

Sumbersari III Malang yang berkaitan dengan bangun segitiga terungkap bahwa persepsi visual 

mereka masih kurang dan penalarannya pun masih sangat lemah. (Husnaeni, 2006). 

Untuk mengatasi kesulitan murid dalam pembelajaran geometri, diperlukan adanya upaya 

guru dalam menggunakan metode mengajar dan media pembelajaran yang dapat memenuhi 

tuntutan kebutuhan siswa dalam belajar sesuai dengan tahap perkembangan inteletual. Guru 

dituntut untuk menggunakan metode yang bervariasi tidak hanya ceramah saja, tetapi juga metode 

lainnya yang lebih menekankan pada pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Selain itu guru juga dituntut untuk menggunakan media pembelajaran yang kongkrit. Karena, 

materi geometri dipandang sulit, sehingga perlu dibantu dengan alat visual berupa alat peraga atau 

media belajar yang lainnya agar mampu mempercepat pencapaian kompetensi peserta didik dalam 

mempelajari geometri. Kompetensi peserta didik yang dimaksud mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan Kepmendiknas No. 23 tahun 2006 (BSNP, dalam 

Mahligai, 2007) agar dapat membantu siswa memahami materi geometri dengan visualisasi yang 
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lebih konkrit. Sehingga, siswa tidak sekedar memahami dengan imajinasi saja tetapi juga melalui 

penemuan secara empirik. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran geometri 

adalah benda-benda manipulatif. Benda manipulatif adalah perangkat pembelajaran yang berupa 

benda fisik yang dapat dimanipulasi, memodelkan dan memperagakan konsep serta proses 

matematika. Melalui benda-benda manipulatif tersebut diharapkan siswa dapat belajar sambil 

bermain sehingga siswa dapat secara aktif belajar dengan aktifitas yang menyenangkan. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggungkapkan dan meneliti bagaimanakah jika 

dalam pembelajaran matematika memanfaatkan media pembelajaran berupa benda-benda 

manipulatif sebagai bantuan untuk memvisualisasikan bangun datar dan bangun ruang. Maka, 

peneliti merumuskan beberapa permasalahan di atas ke dalam sebuah judul “Pemanfaatan Benda-

Benda Manipulatif untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Geometri dan Kemampuan Tilikan 

Ruang Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. 
 

LANDASAN TEORETIS 

1. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Menurut Soedjadi dan Moesono (dalam Kania, 2009) pembelajaran matematika 

bermaksud menata nalar, membentuk sikap dan menumbuhkan kemampuan menggunakan dan 

menetapkan matematika. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar 

yang terdiri daru dua aspek, yaitu belajar yang dilakukan oleh siswa dan mengajar yang dilakukan 

oleh guru sebagai pengajar (pendidik). 

Tujuan mata pelajaran matematika yang tercantum dalam KTSP pada SD/MI adalah 

sebagai berikut: (a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

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

masalah; (b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika; (c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (d) 

Mengkomunkasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah; dan (e) 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. 
 

a) Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Konstruktivisme 

 Werrington dan Kamii (dalam Suherman dan Turmudi, dkk, 2003: 75) menyatakan bahwa 

dalam kelas konstruktivis seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan 

persoalan, namun mempresentasikan masalah dengan mendorong siswa untuk menemukan cara 

mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Ketika siswa memberikan jawaban, guru 

mencoba untuk tidak mengatakan bahwa jawabannya benar atau tidak benar. Namun guru 
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mendorong siswa untuk setuju atau tidak setuju kepada ide seseorang dan saling tukar menukar 

ide sampai persetujuan dicapai tentang apa yang dapat masuk akal siswa. 

Beberapa prinsip pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme diantaranya bahwa 

observasi dan mendengar aktifitas dan pembicaraan matematika siswa adalah sumber belajar yang 

kuat dan petunjuk untuk mengajar, untuk kurikulum, untuk cara-cara di mana pertumbuhan 

pengetahuan siswa dapat dievaluasi (Steffe dan Kieren, dalam Suherman dan Turmudi, dkk, 2003: 

75). Namun, menurut Driver (Suparno, 1997) prinsip-prinsip teori konstruktivisme adalah (a) 

pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri baik secara personal atau sosial, (b) pengetahuan tidak 

dapat dipindahkan dari guru kepada siswa kecuali hanya dengan keaktifan siswa sendiri untuk 

menalar, (c) siswa aktif mengkonstruksi terus-menerus, sehingga terjadi perubahan konsep 

menuju konsep yang lebih rinci,  lengkap serta sesuai dengan konsep ilmiah, dan (d) guru sekedar 

membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus. 
 

b)  Pembelajaran Konvensional 

 Pembelajaran konvensional atau disebut juga pembelajaran biasa adalah pembelajaran 

yang biasa dilakukan oleh para guru dalam mengajarkan matematika selama ini. Dalam 

pembelajaran konvensional guru cenderung lebih aktif sebagai sumber informasi bagi siswa dan 

siswa cenderung pasif dalam menerima pelajaran. Guru menyajikan materi pelajaran dengan 

banyak berbicara dalam hal menerangkan materi pelajaran dan memberikan contoh-contoh soal, 

serta menjawab semua permasalahan yang dialami. Siswa hanya menerima materi pelajaran dan 

menghapalnya. 

Romberg dan Kaput (dalam Turmudi, 2008: 8) menjelaskan tentang kelas tradisional 

umumnya ditandai dengan (1) pemeriksaan PR hari sebelumnya, (2) menyajikan materi baru yang 

diikuti oleh siswa, (3) siswa mengerjakan tugas untuk hari berikutnya. Nasution (dalam Guntur, 

2004) memberikan ciri-ciri pembelajaran konvensional  sebagai berikut: (a) bahan pelajaran 

disajikan kepada kelompok atau kelas secara keseluruhan tanpa memperhatikan siswa secara 

individu; (b) pembelajaran umumnya berbentuk ceramah, tugas tertulis, dan media menurut 

pertimbangan guru; (c) siswa umumnya bersifat pasif karena harus mendengarkan penjelasan 

guru; (d) dalam hal kecepatan balajar, semua siswa belajar menurut kecepatan yang umumnya 

ditentukan oleh kecepatan guru mengajar; (e) keberhasilan belajar biasanya dinilai guru secara 

subjektif; dan (f) guru terutama berfungsi sebagai penyampai/pentransfer pengetahuan. 
 

2. Peranan Benda Manipulatif Dalam Pembelajaran Matematika 

Pelajaran matematika adalah pembelajaran abstrak. Pada dasarnya anak belajar melalui 

benda kongkrit. Untuk memahami konsep abstrak anak memerlukan benda-benda kongkrit 

sebagai perantara atau visualisasinya. Benda-benda kongkrit ini disebut juga dengan benda-benda 

manipulatif. Benda manipulatif adalah suatu benda yang dimanipulasi oleh guru dalam 

penyampaian pelajaran matematika agar siswa mudah memahami suatu konsep. 

Kelly (2006: 184), mengutarakan berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

peran benda manipulatif dalam pembelajaran matematika dapat membantu anak dalam memahami 

konsep-konsep matematika yang abstrak. Kelly berpendapat bahwa benda manipalatif dalam hal 
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ini merupakan bagian dari media pembelajaran yang berupa alat. Kelly (2006: 184) menyatakan 

bahwa :  

“The term, manipulative, will be defined as any tangible object, tool, model, or mechanism 

that may be used to clearly demonstrate a depth of understanding, while problem solving, 

about a specified mathematical topic or topics”  
 

Belajar dengan memanipulasi dapat meningkatkan pemahaman konsep dan hubungan 

keterampilan praktek yang berarti meningkatkan ingatan dan penerapannya dalam situasi problem 

solving yang baru. Pada gilirannya waktu yang dihabiskan dalam pembelajaran manipulasi dan 

model menanamkan ingatan yang lama dari keyakinan siswa dan memperdalam pemahaman 

konsep matematika. Melihat peran benda manipulatif dalam matematika sangat penting, maka 

selayaknya guru selalu menggunakan benda manipulatif dalam pembelajaran di kelas. Hal ini 

senada dengan rekomendasi NCTM (2000) yang menekankan pentingnya penggunaan penyajian 

visual dan manipulatif, peragaan model matematika dalam pembelajaran di setiap tingkatan kelas. 
 

3. Teorema Geometri Van Hiele 

Van Hiele (dalam Suherman dan Turmudi, dkk, 2003: 51) menyatakan bahwa terdapat 5 

tahap belajar anak dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap 

pengurutan, tahap deduksi, dan tahap akurasi yang akan diuraikan sebagai berikut: (a) Tahap 

pengenalan (visualisasi); Dalam tahap ini anak mulai belajar mengenai suatu bentuk geometri 

secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk geometri 

yang dilihatnya; (b) Tahap analisis; Pada tahap ini anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang 

dimiliki benda geometri yang diamatinya. Ia sudah mampu menyebutkan keteraturan yang 

terdapat pada benda geometri itu; (c) Tahap pengurutan (deduksi informal); Pada tahap ini 

pemahaman anak lebih meningkat lagi dari sebelumnya yang hanya mengenal bangun-bangun 

geometri beserta sifat-sifatnya. Pada tahap ini anak sudah mampu mengetahui hubungan yang 

terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Anak yang berada pada 

tahap ini sudah memahami pengurutan bangun-bangun geometri; (d) Tahap deduksi; Pada tahap 

ini anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil kesimpulan secara deduktif dengan 

menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Anak pada tahap ini telah mengerti 

pentingnya peranan unsur-unsur yang tidak didefinisikan, disamping unsur-unsur yang 

didefinisikan aksioma atau masalah, dan teorema; dan (e) Tahap akurasi; Tahap terakhir dari 

perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri adalah tahap keakuratan. Pada tahap ini 

anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi 

suatu pembuktian. 
 

4. Pembelajaran Matematika dalam Pandangan Konstruktivisme serta Keterkaitannya 

dengan Tahap Belajar Van Hiele 
 

Pandangan konstruktivisme pada dasarnya menekankan bahwa pengetahuan harus 

dibangun sendiri oleh siswa secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki olehnya. 

Oleh karena itu,  menurut pandangan ini belajar merupakan proses aktif yang mengkontruksi, 

mengasimilasikan dan menghubungkan bahan yang dipelajari dengan pengertian yang sudah 

dimiliki siswa (Suparno, 1997: 61). Pandangan konstruktivisme ini sejalan dengan tingkat I 

analisis belajar geometri menurut Van Hiele yang mempunyai tujuan mempelajari pengetahuan 
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sebelumnya yang dimiliki siswa tentang topik yang dipelajari dan siswa mengetahui arah belajar 

selanjutnya. 

Siswa mencari arti sendiri dari yang mereka pelajari. Ini merupakan proses menyesuaikan 

konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dalam pikiran mereka 

(Shymansky dalam Suparno, 1997: 62). Jadi, siswa harus punya pengalaman dengan 

memanupulasi masalah, karena pengetahuan itu tidak dapat dari membaca atau mendengarkan 

orang bicara, tetapi dibentuk dari tindakan seseorang terhadap suatu objek (Piaget dalam Suparno, 

1997: 40). 

Selanjutnya mengajar menurut pandangan kontruktivisme bukanlah kegiatan 

memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa melainkan suatu kegiatan yang 

memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Jadi, mengajar dalam konteks ini 

adalah membantu seseorang berpikir secara benar dengan membiarkannya berpikir sendiri 

(Glaserfeld dalam Suparno, 1997: 65). Pengajar atau guru berperan sebagai mediator, fasilitator 

dan motivator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik, membantu agar 

siswa mampu mengkrontuksi pengetahuannya sesuai dengan situasinya yang konkrit.  

Mengajar belajar matematika menurut pandangan konstruktivisme adalah membantu 

siswa untuk membangun konsep-konsep matematika dengan kemampuannya sendiri melalui 

proses internalisasi sehingga konsep itu terbangun kembali (Nickson dalam Hudoyo, 1988: 6). 

Jadi, proses membangun pemahaman inilah yang lebih penting dari pada hasil belajar, sebab 

pemahaman akan bermakna kepada materi yang dipelajari. 

5.  Pemahaman Konsep Geometri 

Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika menurut NCTM (1989) 

dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam: (1) Mendefinisikan konsep secara verbal dan tertulis; 

(2) Mengidentifikasi, membuat contoh dan bukan contoh; (3) Menggunakan model, diagram, dan 

simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep; (4) Mengubah suatu bentuk presentasi ke 

dalam bentuk lain; (5) Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep; (6) Mengidentifikasi 

sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep; (7) Membandingkan 

dan membedakan konsep-konsep. 

Ruseffendi (2006) membedakan pemahaman menjadi tiga bagian, di antaranya: (a) 

Pemahaman translasi (terjemahan) digunakan untuk menyampaikan informasi dengan bahasa dan 

bentuk yang lain dan menyangkut pemberian makna dari suatu informasi yang bervariasi; (b) 

Pemahaman interpretasi (penjelasan) digunakan untuk menafsirkan maksud dari bacaan, tidak 

hanya dengan kata-kata dan frase, tetapi juga mencakup pemahaman suatu informasi dari sebuah 

ide; (c) Ekstrapolasi (perluasan); mencakup etimasi dan prediksi yang didasarkan pada sebuah 

pemikiran, gambaran dari suatu informasi, juga mencakup pembuatan kesimpulan dengan 

konsekuensi yang sesuai dengan informasi jenjang kognitif yang ketiga yaitu penerapan yang 

menggunakan atau menerapkan suatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru, yaitu 

berupa ide, teori atau petunjuk teknis. 

Polya (dalam Sumarmo, 2005) mengemukakan empat tingkat pemahaman matematik 

yaitu pemahaman mekanikal, pemahaman induktif, pemahaman rasioanal, dan pemahaman 

intuitif. Pemahaman mekanikal, apabila siswa dapat mengingat, menerapkan rumus secara rutin 
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dan menghitung secara sederhana. Pemahaman induktif, apabila siswa dapat menerapkan rumus 

atau konsep dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa. Pemahaman rasional, apabila siswa 

dapat membuktikan kebenaran suatu rumus dan teorema. Pemahaman intuitif, apabila siswa dapat 

memperkirakan kebenaran dengan pasti sebelum menganalisis lebih lanjut. 

Pada dasarnya konsep geometri bersifat abstrak, akan tetapi konsep-konsep geometri dapat 

diwujudkan dengan cara semi konkrit maupun konkrit. Gambar dan model-model geometri dapat 

diamati secara langsung oleh siswa saat pembelajaran berlangsung, sehingga menjadikan kegiatan 

pembelajaran yang menantang dan menyenangkan. Kegiatan pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa akan berdampak pada peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 

yang dipelajarinya (Sabrinah, 2006: 127). 
 

6.  Kemampuan Tilikan Ruang 

Tilik ruang adalah kemampuan pemahaman tingkat tinggi anak terhadap bangun-bangun 

ruang, apa yang mereka lihat dari bangun-bangun tersebut, dan apa pemberian namanya. 

Berdasarkan standar kurikulum K-4 (Walle, 1998: 388) untuk geometri dan tilik ruang, tertera 

bahwa kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tilik ruang yang merupakan bagian 

dari geometri berdasarkan teori Van Hiele. 

Tilik ruang atau perkembangan pada ide-ide geometri dapat dinyatakan dalam tujuan 

seperti berikut: (a) Menyertakan berbagai karakteristik atau ciri-ciri dari bangun-bangun dalam 

kegiatan pengelompokkan dan bangunan; (b) Menggunakan bahasa yang sesuai untuk 

mendeskripsikan geometri (sesuai dengan tingkat pemikiran anak); (c) Menunjukkan bukti 

penalaran geometris dalam memecahkan teka-teki, menjelajahi bentuk, menciptakan desain, dan 

menganalisis bentuk; (d) Kenali bentuk dalam lingkungan; dan (e) Memecahkan masalah tilik 

ruang. 

Berdasarkan sumber dari Diocese of Toledo Mathematics Course of Study (2010), 

menyatakan standar dari geometri dan tilik ruang, di mana siswa mengidentifikasi, 

mengklasifikasi, membandingkan dan menganalisis karakteristik dari sifat-sifat dan hubungan-

hubungan pada bidang dan objek geometri dimensi satu, dua dan tiga. Siswa menggunakan 

penalaran ruang, sifat-sifat dari objek geometri, dan transformasi ke analisis situasi matematika 

dan memecahkan masalah. Berikut adalah indikator umum geometri dan tilik ruang pada Grade 

K, yaitu: (1) Mengidentifikasi dan menggambar bentuk geometris; misalnya lingkaran, persegi, 

persegi panjang, dan segitiga; (2) Cover gambar dua dimensi pada bidang datar menggunakan 

potongan kertas atau tangram; (3) Mengidentifikasi benda yang berbentuk padat; misalnya, 

silinder, kerucut, bola, prisma segiempat; (4) Membangun benda tiga dimensi menggunakan blok; 

(5) Membandingkan dan mengelompokkan bentuk-bentuk dua dimensi sesuai dengan atribut 

mereka, kemudian menjelaskan alasan untuk pengelompokkan dan perbandingannya; (6) Nama, 

menjelaskan, dan menunjukkan posisi relatif benda sebagai: atas, bawah, di dalam, di luar, di, 

samping, antara, tersebut di atas, tersebut di bawah, di atas, terbalik, di belakang, di depan; dan 

(7) Menyelidiki dan memprediksi hasil bentuk dua dimensi yang ditempatkan bersama dan 

diambil terpisah. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode kuasi 

eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah desain pretes-postes kelompok kontrol 

tanpa acak. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Gugus I di Kecamatan 

Pandrah, Kabupaten Bireuen yang terdiri dari tiga sekolah dengan level tinggi, sedang dan rendah. 

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen tes 

dan non-tes; instrumen tes berupa tes pemahaman konsep geometri dan kemampuan tilikan ruang, 

sedangkan non-tes berupa angket skala sikap siswa, lembar observasi, dan pedoman wawancara. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini secara umum bertujuan mengkaji bagaimana pembelajaran matematika 

dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif untuk meningkatkan pemahaman konsep 

geometri dan kemampuan tilikan ruang siswa kelas V Sekolah Dasar. Hasil kegiatan 

pengumpulan dan pengolahan data penelitian kuasi eksperimen ini secara garis besar 

dikemukakan berikut ini. 

1. Hasil pretest dan posttest Pemahaman Konsep Geometri dan Kemampuan Tilikan 

Ruang 
 

Sebelum pembelajaran diberikan dilakukan tes awal (pretest) untuk mengukur 

kemampuan awal siswa dan setelah pembelajaran/perlakuan diberikan tes akhir (posttest) 

kemampuan akhir siswa. Berikut ditampilkan deskripsi hasil pretest siswa kelompok eksperimen 

dan kontrol sebelum mendapatkan perlakuan dan hasil postest pada kedua kelompok setelah 

diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu: 

Tabel 1 

Hasil Pretes Pemahaman Konsep Geometri dan Kemampuan Tilikan Ruang 
 

Aspek 

Skor 

Ideal 

Tes 

Kelas Eksperimen (N=51) Kelas Kontrol (N=51) 

Xmin Xmaks  S Xmin Xmaks  S 

Pemahaman 

Konsep 

Geometri 

28 3 13 6,20 2,864 1 13 6,27 3,329 

Kemampuan 

Tilikan Ruang 
16 0 10 5,86 2,706 0 9 5,29 1,858 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata pretes pemahaman konsep geometri dan 

kemampuan tilikan ruang siswa kelas eksperimen relatif tidak jauh berbeda. Pada kelas 

eksperimen rata-rata yang didapatkan sebesar 6,20 dan pada kelas kontrol 6, 27 untuk 

pemahaman konsep geometri, sedangkan untuk kemampuan tilikan ruang, kelas eksperimen 

mendapatkan rata-rata sebesar 5,86 dan kelas kontrol mendapatkan rata-rata 5,29. 
 

Tabel 2 

Hasil Postes Pemahaman Konsep Geometri dan Kemampuan Tilikan Ruang 
 

Aspek 

Skor 

Ideal 

Tes 

Kelas Eksperimen (N=54) Kelas Kontrol (N=54) 

Xmin Xmaks  S Xmin Xmaks  S 

Pemahaman 

Konsep 
28 7 25 15,10 3,828 3 20 9,65 4,358 
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Aspek 

Skor 

Ideal 

Tes 

Kelas Eksperimen (N=54) Kelas Kontrol (N=54) 

Xmin Xmaks  S Xmin Xmaks  S 

Geometri 

Kemampuan 

Tilikan Ruang 
16 6 13 10,16 2,111 3 13 7,57 2,247 

 

Tabel 1. menunjukkan bahwa rata-rata pretes pemahaman konsep geometri dan 

kemampuan tilikan ruang siswa kelas eksperimen relatif tidak jauh berbeda. Pada kelas 

eksperimen rata-rata yang didapatkan sebesar 6,20 dan pada kelas kontrol 6, 27 untuk 

pemahaman konsep geometri, sedangkan untuk kemampuan tilikan ruang, kelas eksperimen 

mendapatkan rata-rata sebesar 5,86 dan kelas kontrol mendapatkan rata-rata 5,29. Dari hasil 

analisis data dan uji statistik dengan taraf signifikansi  = 0,05 terhadap data pretest dan 

posttest pemahaman konsep geometri dan kemampuan tilikan ruang siswa diketahui bahwa 

hasil pretest dikelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan secara 

signifikan, sedangkan pada hasil posttest kedua kelompok menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. 
 

2. Peningkatan Pemahaman Konsep Geometri dan Kemampuan Tilikan Ruang 

Untuk mengetahui perbedaan peningkatan pemahaman konsep geometri dan 

kemampuan tilikan ruang berdasarkan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan uji t menggunakan uji statistik Compare Mean Independent-Samples T Test dan 

data yang digunakan adalah data N-gain. Sebelum melakukan uji t, data N-gain terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas untuk melihat data berdistrubisu normal 

atau tidak. 

Tabel 3 

Hasil Uji Perbedaan Rerata N-gain Pemahaman Konsep Geometri dan Kemampuan Tilikan Ruang 
 

Aspek Kelompok Rerata thitung Df ttabel Sig. H0 

N-Gain 

Pemahaman 

Konsep Geometri 

Eksperimen 0,4083 
8,590 100 1,984 0,000 Ditolak 

Kontrol 0,1609 

N-Gain Tilikan 

Ruang 

Eksperimen 0,4217 

7,315 100 1,984 0,000 Ditolak Kontrol 0,2174 

 

Dari Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai t pemahaman konsep geometri sebesar 8,590 dan 

nilai t kemampuan tilikan ruang sebesar 7,315 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan ini 

lebih kecil dari taraf signifikan  = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H0) 

yang menyatakan tidak terdapat perbedaan peningkatan pemahaman konsep geometri dan 

kemampuan tilikan ruang berdasarkan faktor pembelajaran, ditolak. Ini berarti bahwa terdapat 

perbedaan pemahaman konsep geometri dan kemampuan tilikan ruang antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran matematika dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif dalam 

pendekatan konstruktivisme dan tahapan geometri Van Hiele dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran 
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matematika dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif dalam pendekatan konstruktivisme 

dan tahapan geometri Van Hiele memiliki pemahaman konsep geometri yang lebih baik dari 

siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan pembelajaran konvensional. 

Untuk menentukan perbedaan rerata N-Gain pemahaman konsep geometri dan 

kemampuan tilikan ruang menurut kategori level sekolah pada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol signifikan atau tidak, maka digunakan uji Anova dua jalur. Dari hasil uji Anova 

dua jalur didapatkan hasil bahwa level sekolah mempengaruhi peningkatan pemahaman konsep 

geometri dan kemampuan tilikan ruang siswa pada kelas eksperimen. Serta tidak ada pengaruh 

interaksi antara pembelajaran dengan level sekolah terhadap pemahaman konsep geometri 

kemampuan tilikan ruang siswa. 
 

3. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa model pembelajaran 

matematika yang memanfaatkan benda-benda manipulatif dapat meningkatkan pemahaman 

konsep geometri dan kemampuan tilikan ruang siswa. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

pemahaman konsep geometri dan kemampuan tilikan ruang siswa kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan teori belajar Piaget (dalam Sari, 

2009: 141) yang mengutarakan bahwa pada siswa dengan usia 7 – 12 tahun masih berada pada 

tahap operasional konkrit. Artinya belajar dengan menggunakan benda-benda konkrit akan 

menjadi bermakna dan memudahkan belajar bagi mereka.  

Prinsip pembelajaran dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Piaget (dalam Sari, 

2009: 137) yang mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diterima siswa secara pasif. 

Pengetahuan dibentuk atau ditemukan secara aktif oleh siswa. Dalam pembelajaran pendekatan 

konstruktivisme dapat diterapkan antara lain dalam pembelajaran kooperatif, di mana siswa diberi 

kesempatan untuk berinteraksi secara sosial dan berkomunikasi dengan sesamanya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan guru bertindak sebagi motivator. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif secara signifikan lebih 

baik dalam meningkatkan pemahaman konsep geometri siswa dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. 

2. Pembelajaran matematika dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif secara signifikan lebih 

baik dalam meningkatkan pemahaman konsep geometri siswa pada level sekolah tinggi, sedang, 

dan rendah. 

3. Tidak terdapat interaksi antara faktor pembelajaran dengan faktor level sekolah terhadap 

pemahaman konsep geometri siswa. 
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4. Pembelajaran matematika dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif secara signifikan lebih 

baik dalam meningkatkan kemampuan tilikan ruang siswa dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. 

5. Pembelajaran matematika dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif secara signifikan lebih 

baik dalam meningkatkan kemampuan tilikan ruang siswa pada level sekolah tinggi, sedang, dan 

rendah.  

6. Tidak terdapat interaksi antara faktor pembelajaran dengan faktor level sekolah terhadap 

kemampuan tilikan ruang. 

7. Sebagian besar siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran matematika dengan 

memanfaatkan benda-benda manipulatif. 
 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian peneliti terhadap pembelajaran matematika dengan memanfaatkan 

benda-benda manipulatif dapat meningkatkan pemahaman konsep geometri dan kemampuan tilikan 

ruang siswa. Hasil peningkatannya menunjukkan kategori sedang untuk level sekolah tinggi dan 

sedang, dan kategori rendah untuk level sekolah rendah. Namun, hal ini masih dapat diperbaiki dan 

ditingkatkan jika waktu pelaksanaan penelitian lebih lama dari lima kali pertemuan. Sehingga 

diharapkan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian dengan model pembelajaran ini 

dapat merancang pelaksanaannya minimal 8 atau 10 kali pertemuan agar kompetensi yang akan 

diteliti bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

2. Diharapkan juga bagi peniliti lain untuk dapat melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, untuk 

mengetahui kemampuan intelektual awal, motivasi dan minat, latar belakang (seperti orang tua, 

ekonomi, dan kesehatan) siswa; kondisi sekolah, kelas, guru, tanggapan kepala sekolah, situasi 

pembelajaran yang biasanya berjalan di sekolah yang akan dijadikan lokasi penelitian; hal ini 

dibutuhkan sebagai data awal untuk mempermudah merancang model pembelajaran, LKS (Lembar 

Kegiatan Siswa), dan soal tes. 

3. Peniliti diharapkan mendesain model pembelajaran matematika dengan memanfaatkan benda-

benda manipulatif pada materi lain, jikapun dengan materi yang sama yaitu geometri (sifat-sifat 

bangun datar dan bangun ruang) dapat dengan kompetensi yang berbeda, seperti penalaran, 

komunikasi, dan pemecahan masalah. Ataupun subjek yang diteliti yang berbeda seperti kelas I, II, 

III, IV, dan VI. Peneliti juga diharapkan mengatur waktu pembelajaran yang lebih lama dari 2 x 35 

menit untuk satu kali pertemuan, karena pembelajaran menggunakan benda-benda manipulatif 

membutuhkan waktu yang lebih lama. 

4. Pembelajaran matematika dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif yang peniliti rancang 

untuk kelompok 3-5 orang, disarankan bagi peniliti lain untuk merancang pembelajaran dalam 

kelompok berpasangan (2 orang). Hal ini demi lebih meningkatkan kompetensi yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran, karena masing-masing siswa dapat langsung mencobanya. Peniliti tidak 

mampu melaksanakannya dalam kelompok yang begitu kecil karena terbatasnya dana untuk 

menyediakan benda-benda manipulatif.  
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5. Bagi guru hendaknya dapat menerapkan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan bagi siswa. Salah satu model pembelajaran tersebut adalah pembelajaran 

matematika dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif dengan pendekatan konstruktivisme 

dan tahapan geometri Van Hiele dan secara signifikan lebih baik daripada pembelajaran 

konvensional dalam meningkatkan pemahaman konsep geometri dan kemampuan tilikan ruang 

siswa, baik ditinjau dari faktor pembelajaran ataupun perbedaan level sekolah. Guru juga dapat 

mengkombinasikan pembelajaran matematika dengan memanfaatkan benda-benda manipulatif 

dengan pendekatan dan metode yang lain, seperti pendekatan berbasis masalah, realistik, 

kontekstual, kooperatif, dan open-ended. Dan guru hendaknya memperhatikan benda-benda 

manipulatif yang digunakan, karena benda-benda manipulatif yang digunakan harus sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. 

6. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat menyediakan berbagai benda-benda manipulatif yang dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Benda-benda manipulatif tersebut tidak harus 

dibeli, namun dapat juga sebagai tugas atau pekerjaan rumah siswa dengan kreasi masing-masing. 

Karena dengan adanya fasilitas belajar yang memadai diharapkan pembelajaran akan berlangsung 

dengan menarik, sehingga akan menarik minat dan motivasi siswa untuk belajar lebih giat dan 

serius. 
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