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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED 

LEARNING  BERBANTU MEDIA BARANG BEKAS 

TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DI 

KELAS V MI NURUL ISLAM 2 

 KARANG SARI, JATI AGUNG, LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh 

Andiya Ramadhanty 

 

Penelitian ini dilakukan di MI Nurul Islam 2 Karang Sari, 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran 

project based learning berbantuan media barang bekas, terhadap 

pemahaman konsep matematika khususnya pada materi bangun ruang 

di kelas V, pada tahun pelajaran 2021/2022. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman konsep matematika pada 

kelas V. Hal tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, 

diantaranya kurangnya penggunaan media atau alat peraga selama 

proses pembelajaran. Pendidik juga masih kurang memberikan 

kesempatan peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian quasy eksperimen 

dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh peserta didik kelas V. dengan menggunakan teknik 

pengambilan sampel yaitu sampling purposive, maka terpilihlah dua 

kelas yaitu kelas V A sebagai kelas eksperimen yang menggunakan 

model pembelajaran project based learning, dan V B sebagai kelas 

kontrol yang menggunakan model pembelajaran diskusi. Teknik 

pengumpulan data yaitu dengan tes, pemberian soal essay kepada 

peserta didik. Kemudian wawancara dengan wali kelas dan observasi. 

Hasil penelitian uji hipotesis yang dilakukan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol maka didapatkan sig (2 tailed) sebesar 

0,02 dan taraf signifikansi yaitu α = 0,05 sehingga hasilnya sig (2 

tailed) < α (0,02 < 0,05) yang artinya H1 diterima dan H0 di tolak. Jadi, 

berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 



iv 

 

pengaruh antara peserta didik yang memperoleh perlakuan model 

pembelajaran project based learning berbantuan Media barang bekas 

dengan peserta didik yang memperoleh perlakuan model pembelajaran 

diskusi terhadap pemahaman konsep pada materi bangun ruang. 

 

 

Kata Kunci :  Project Based Learning,  Media Barang Bekas, 

Pemahaman Konsep. 
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MOTTO 

 

ۙ   وََّجعََ َلُكمَُ السَّْمعََ َواْْلَْبَصارََ ـ ًٔا ۙ   ُبُطْونَِ اُمَّٰهِتُكمَْ َْلَ تـَْعَلُمْونََ َشْي  مِّنَْ
  َواللّٰهَُ َاْخَرَجُكمَْ

ِـَٕدةََ َلَعلَُّكمَْ َتْشُكُرْونََ ۙ  َواْْلَْف  

 
Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia 

memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, 

agar kamu bersyukur.” 

(Q.S. An-Nahl  : 78). 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul  

Sebagai langkah awal untuk memahami proposal ini, agar 

tidak menimbulkan kesalahpahaman, penulis akan  menjelaskan 

beberapa kata yang menjadi judul proposal ini. Proposal skripsi ini 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Proyek Berbantu Media 

Barang Bekas Terhadap Pemahaman Konsep Matematika”. 

Adapun penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

proposal ini yaitu, sebagai berikut.  

1. Pengertian Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

baik manusia atau benda yang ikut membentuk kepercayaan 

atau perbuatan seseorang. Yang dimaksud pengaruh dalam 

judul ini adalah besar daya atau kekuatan model pembelajaran 

proyek memberikan dampak terhadap pemahaman konsep 

bangun ruang pada peserta didik sekolah dasar. 

 

2. Pengertian Model Pembelajaran  

Secara umum, istilah “model” diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan kegiatan. Menurut Dewey, model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

merancang tatap muka di kelas, atau pelajaran tambahan di 

luar kelas dan untuk menajamkan materi pembelajaran. 

Dengan demikian, model pembelajaran merupakan kerangka 

dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata 

pelajaran, sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya.
1
 

 

3. Model Pembelajaran Proyek (Project Based Learning) 

Model pembelajaran proyek (project based learning) 

berbantu media barang bekas  adalah model pembelajaran 

yang memberikan kesempatan pendidik untuk mengolah 

pembelajaran dikelas dengan melibatkan kerja proyek dengan 

                                                             
1
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran  (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2017),  h. 13. 
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menjadikan barang bekas  sebagai objek. Kerja proyek yang 

dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik 

secara berkelompok, maupun individu untuk menghasilkan 

sebuah karya atau produk dari bahan bekas, yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk memahami 

konsep tentang bangun ruang.  

4. Media Pembelajaran Dari Barang Bekas 

Pemanfaatan barang bekas sebagai media 

pembelajaran, secara tidak langsung menunjukkan kepedulian 

terhadap lingkungan, diantaranya mengurangi pencemaran. 

Membangkitkan motivasi belajar peserta didik diperlukan 

media pembelajaran yang menarik, kreatif dan inovatif.
   

Banyak sekali barang bekas yang masih bisa 

dimanfaatkan dan di alih fungsikan sebagai media 

pembelajaran, contohnya kertas koran, botol plastik bekas dan 

kardus. Dalam penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan 

kardus sebagai media pembelajaran, dengan tujuan 

meningkatkan pemahaman konsep peserta didik tentang 

bangun ruang. Sumber belajar untuk peserta didik tidak harus 

berupa benda-benda yang mahal. Sumber belajar itu 

sebenarnya sudah ada di lingkungan hidup kita sehari-hari. 

Benda-benda tak terpakai yang sering dianggap limbah 

padahal sesungguhnya dapat digunakan untuk sumber belajar 

yang dapat menunjang proses pembelajaran. 

 

5. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep merupakan kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk mengemukakan kembali ilmu yang 

diperolehnya, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan, 

sehingga orang lain tersebut benar-benar mengerti apa yang 

disampaikan.
2
 Pemahaman konsep merupakan suatu aspek 

yang sangat penting dalam pembelajaran, karena dengan 

                                                             
 2Suraji, Maimunah, Sehatta Saragih, “Analisis Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis siswa SMP pada 
Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)”. Suska Journal of 

Mathematics Education, Vol. 4 No. 1 (Januari 2018), h. 10. 
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memahami konsep peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam setiap materi pelajaran  

 

6. Matematika dalam Ruang Lingkup Sekolah Dasar 

Matematika sekolah adalah unsur-unsur dari 

matematika yang dipilih berdasarkan kepada kepentingan 

pendidikan dan perkembangan IPTEK. Pembelajaran 

matematika di SD adalah pembelajaran yang sedemikian rupa 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir logis dan kritis dalam menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada umumnya, anak usia SD sedang mengalami 

perkembangan pada tingkat berpikirnya. Dari lingkungan 

sekitar menuju lingkungan yang lebih luas sebelum dapat 

berfikir umum. Tahap berpikir anak usia SD masih bersifat 

konkret. Dalam hal ini berarti tingkat berfikir mereka 

seringkali sesuai dengan apa yang baru saja dilihat. Mereka 

masih sulit membayangkan sesuatu yang tidak ada di 

hadapannya, yaitu hanya dengan menggunakan imajinasi. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah peneliti bermaksud 

ingin mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran 

proyek terhadap pemahaman konsep peserta didik tentang 

matematika khususnya pada materi bangun ruang. Dengan 

demikian, peneliti melakukan penelitian di MI Nurul Islam 2 

Karang Sari, Jati Agung, Lampung Selatan pada kelas V. 

 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan-alasan peneliti tertarik dalam memilih dan 

menentukan judul tersebut adalah: 

1. Alasan Objektif 

a. Pada dunia pendidikan saat ini, pendidik dihadapkan 

dengan tantangan berupa transformasi kurikulum. Dari 

kurikulum tahun 2006 atau KTSP yang dalam 
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pelaksanaanya tidak berbeda jauh dengan kurikulum yang 

terdahulu yaitu pembelajaran masih berpusat pada 

pendidik (teacher centered). Kini telah diberlakukannya 

kurikulum 2013 atau K13 yang dalam pelaksanaannya, 

yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik (student 

centered).  

b. Peneliti ingin menawarkan model pembelajaran proyek 

untuk pembelajaran matematika dengan bantuan media 

barang bekas. 

2. Alasan Subjektif  

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan 

tersebut, serta tersedianya literatur yang memadai, maka 

memungkinkan untuk dilakukan penelitian.  

b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu 

yang peneliti pelajari di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

pada Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI).   

 

C. Latar Belakang Masalah 

Salah satu prinsip pendidikan adalah diselenggarakan 

sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, 

yang berlangsung sepanjang hidup. Dalam proses tersebut, 

diperlukan tenaga pendidik yang memberikan keteladanan, 

membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan 

kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah 

pergeseran dari paradigma pengajaran menuju paradigma 

pembelajaran. Dalam Islam, tujuan yang ingin dicapai dalam 

pendidikan adalah membentuk insan kamil, yakni manusia yang 

memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual. Seiring dengan 

perkembangan teknologi yang semakin maju, pendidikan juga 

dituntut untuk terus semakin menyesuaikan dengan kebutuhan. 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) sebagai bagian dari 

sistem pendidikan nasional memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Melalui pendidikan 

Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtidaiyah, diharapkan 

menghasilkan manusia yang berkualitas. Mengingat begitu 
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pentingnya suatu pendidikan, maka kualitas pendidikan harus 

diperhatikan dan ditingkatkan secara serius. Mulai dari cara 

pandang, manajemen pendidikan, kurikulum, model pembelajaran 

hingga penekanan tujuan pendidikan, sehingga nantinya 

meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan SDM yang 

berkualitas juga. Dikarenakan  kemajuan zaman dan teknologi, 

maka kurikulum harus lebih terfokus pada penguatan penalaran, 

bukan lagi hafalan semata. Pembelajaran yang dilakukan pada abad 

21 harus dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan 

menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi.
3
 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang 

diajarkan di SD/MI. Dalam proses pembelajaran matematika, 

keberhasilan belajar matematika tidak terlepas dari persiapan 

peserta didik dan pendidik. Seorang pendidik yang akan 

mengajarkan matematika kepada peserta didiknya harus 

mengetahui dan memahami objek yang akan diajarkannya. 

Mengingat keragaman latar belakang dan karakter peserta didik, 

proses pembelajaran setiap mata pelajaran dituntut untuk fleksibel, 

bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada 

jenjang pendidikan dasar maupun  menengah harus inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi, serta untuk menggali kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan minat dan bakat dan perkembangan fisik serta 

fisiologis peserta didik. Proses pembelajaran matematika tidak 

lepas dari angka dan simbol serta lebih menekankan fungsi otak 

kiri yaitu logika, analisis, sistematis dan teratur.
4
 

Matematika merupakan ilmu yang berkembang baik dari 

sisi materi maupun manfaatnya di masyarakat, maka dari itu 

matematika harus dikuasai oleh anak-anak sejak dini. Dengan 

menguasai konsep dasar matematika, diharapkan peserta didikakan 

                                                             
 3Djoko Rohadi Wibowo, “Pendekatan Saintifik Dalam Membangun Sikap 

Kritis Siswa Pada Pembelajaran Akidah Akhlak (Studi di MIN Yogyakarta II)”.Jurnal 

Terampil, Vol. 4 No. 1 (Juni 2017), h.136. 
 4M. Yusuf T, Mutmainnah Amin, “Pengaruh Mind Map dan Gaya Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa”. Jurnal Tadris,Vol. 1 No. 1 (Juni 2017), 

h. 86. 
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mampu menguasai ilmu-ilmu yang lain.
5
 Matematika juga 

merupakan ilmu yang telah dituliskan dalam Alquran, salah 

satunya yaitu dalam surah Yunus ayat 5 berkaitan dengan bilangan 

dan perhitungan:  

 
م َرهُ ۡ  َقَمَر نُورۡ  َوٱل ۡ  ءۡ  َس ِضَياۡ  ُىَو ٱلَِّذي َجَعَل ٱلشَّ َلُموْا َعَدَد ۡ  َمَنازَِل لَِتع ۥا َوَقدَّ

ِننَي َوٱل ِلَك ِإَّلَّ بِٱل ۡ  ِحَسابَ ۡ  ٱلسِّ ُل ٱل ۡ  َحقِّ ۡ  َما َخَلَق ٱللَُّو ذََٰ يََِٰت ۡ  أۡ  يُ َفصِّ
  ٥َلُموَن ۡ  يَع ۡ  مۡ  ِلَقو
 

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 

bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah 

(tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya 

kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan 

(waktu).” (Q.S. Yunus:5).
6
 

 

Pemahaman konsep dalam matematika merupakan salah 

satu kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh 

peserta didik. Pelajaran matematika menekankan pada konsep, 

artinya dalam mempelajari matematika peserta didik harus 

memahami konsep matematika terlebih dahulu, agar dapat 

menyelesaikan soal-soal maupun masalah yang berkaitan dengan 

konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya 

mendorong para pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

yang bermakna bagi peserta didik. Faktanya, salah satu penyebab 

kegagalan dalam belajar matematika adalah peserta didik tidak 

paham konsep matematika atau peserta didik salah dalam 

memahami konsep matematika. Kesalahan konsep suatu 

pengetahuan pada saat disampaikan, dapat berakibatkan kesalahan 

pengertian dari jenjang pendidikan dasar hingga ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.Ini terjadi karena matematika adalah 

materi pembelajaran yang saling berkaitan. 

                                                             
 5Monawati dan M. Yamin,“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Melalui Lesson Study Pada Penjumlahan Pecahan di Kelas IV SDN 

Lamsayeun”.Jurnal Pesona Dasar,Vol. 3 No. 4 (Oktober 2017), h. 13. 
 6Tim Penulis, Alquran dan Terjemahan  (Depok: Adhwaul Bayan, 

2017), h. 208. 
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Berawal dari pemahaman konsep matematika peserta didik 

mampu menghadapi variasi bentuk persoalan dari matematika yang 

sedang dihadapi, karena peserta didik sudah mampu memahami 

konsep dari materi itu sendiri. Pentingnya pemahaman konsep 

merupakan modal dasar atas perolehan hasil belajar yang 

memuaskan di akhir evaluasi. Dengan belajar konsep, peserta didik 

dapat memahami dan membedakan kata, simbol, dan tanda 

matematika.
7
 Matematika sebagai ilmu dasar perlu digunakan sejak 

dini untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir 

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

bekerja sama. Sebelum mempelajari matematika, anak perlu 

memahami beberapa konsep terlebih dahulu sebagai bekal awal 

untuk memahami konsep-konsep matematika selanjutnya. Konsep 

pertama adalah tentang bilangan. Konsep kedua yang perlu 

dipahami anak adalah konsep kekekalan. Kedua konsep ini penting 

untuk dipahami anak sebagai bekal dalam memahami konsep 

matematika.
8
 Berkenaan dengan penyempurnaan kurikulum, 

pendekatan dan model pembelajaran. 

Pemerintah mengharuskan pendidik di sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah mampu menggunakan pendekatan 

saintifik (saintific approach) dan pendekatan tematik terpadu.Agar 

pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami oleh peserta 

didik, pemerintah menganjurkan pendidik menggunakan tiga 

model pembelajaran yaitu model pembelajaran berbasis masalah, 

model pembelajaran berbasis proyek dan model discovery.Ketiga 

model pembelajaran tersebut yang diharapkan dapat membuat 

peserta didik mampu mengimplementasikan kemampuannya baik 

dalam bentuk soft skills maupun hard skills.
9
 Untuk merancang 

kegiatan belajar yang dapat merangsang peserta didik supaya aktif 

berpartisipasi dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan 

                                                             
 7Dian Novitasari, “Pengaruh Penggunaan Multimedia Interaktif Terhadap 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa”. Jurnal Pendidikan Matematika, 

Vol. 2 No. 2 (Desember 2017), h. 9. 

 8Nanang Priatna, Ricki Yuliardi, Pembelajaran Matematika untuk Guru SD 
dan Calon Guru SD  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 7. 

 9Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 12. 
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strategi yang tepat, dimulai dari penggunaan metode, pendekatan 

atau bahkan model yang dapat membangkitkan motivasi peserta 

didik.
10

 

Untuk dapat mempermudah memberikan pemahaman 

konsep pada peserta didik, dapat dilakukan dengan cara mengajak 

peserta didik untuk berbuat langsung mengkaitkan konsep yang 

didapat pada materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajaran matematika di sekolah dasar tidak terlepas 

dari perlunya penggunaan media pembelajaran. Dengan adanya 

media, dapat memudahkan pendidik dan peserta didik dalam 

memahami apa yang akan disampaikan oleh pendidik. Dengan 

adanya media pembelajaran pula, peserta didikakan lebih mudah 

memahami materi serta konsep-konsep yang ada pada materi 

pembelajaran. Media pembelajaran yang akan digunakan oleh 

pendidik tidaklah harus mahal dan sulit didapatkan. 

Seorang pendidik juga dapat memanfaatkan barang-barang 

tak terpakai yang ada disekitar lingkungan. Pendidik dapat 

memanfaatkannya pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 

Media yang mudah didapatkan dan ramah lingkungan, serta murah 

yakni dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas.  Barang bekas 

juga dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar  karena 

disekitar lingkungan banyak sekali barang bekas yang tidak 

terpakai dan dapat digunakan. Akan tetapi barang tersebut masih 

dapat diubah fungsinya menjadi media pembelajaran. Salah 

satunya yaitu kardus, kardus yaitu berbahan dari kertas berdiameter 

tebal yang biasa digunakan untuk mengemas barang-barang 

industri yang akan didistribusikan. Kardus dapat dimanfaatkan 

sebagai media untuk mengajak peserta didik membuat produk 

matematika, sebagai usaha untuk meningkatkan pemahaman 

konsep bangun ruang. 

Berdasarkan tahap awal peniliti melakukan observasi di MI 

Nurul Islam 2 Karang Sari, Jati Agung, Lampung Selatan pada 

tanggal 21 Mei 2021. Peneliti menemukan bahwa pendidik 

                                                             
 10Happy Komikesari, “Peningkatan Keterampilan Proses Sains dan Hasil 

Belajar Fisika Siswa Pada Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team 

Achievement Division”. Jurnal Tadris, Vol. 01 No. 1 (Juni 2017), h. 16. 
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menggunakan media gambar pada buku paket. Pada pembelajaran 

matematika banyak sekali istilah-istilah, penanaman konsep dan 

perhitungan yang semuanya akan lebih mudah dipahami oleh 

peserta didik jika pendidik menggunakan media pembelajaran yang 

dapat dilihat, dipegang, dan dibuat secara langsung. Peneliti ingin 

menawarkan model lain dalam pembelajaran matematika, agar 

dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan model dan media 

pembelajaran. Model pembelajaran itu adalah model pembelajaran 

berbasis proyek (project based learning) dengan bantuan barang 

bekas kardus sebagai media pembelajaran. 

Sumber belajar terutama media untuk pembelajaran 

matematika di MI Nurul Islam 2 Karang Sari, Jati Agung, 

Lampung Selatan, merupakan salah satu kendala berlangsungnya 

proses pembelajaran. Hal ini timbul karena adanya anggapan 

bahwa sumber belajar matematika itu mahal, khususnya media 

pembelajaran. Keterbatasan media pembelajaran yang disebabkan 

mahalnya harga media tidak dapat dijadikan alasan dalam proses 

pembelajaran tidak menggunakan media. Menanggapi hal tersebut, 

peneliti bermaksud akan menggunakan barang bekas kardus untuk 

dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran matematika. 

Memanfaatkan barang bekas tentunya sangat menguntungkan, 

selain mudah didapat, peserta didik tentunya sudah tidak asing lagi 

dengan barang bekas khususnya kardus. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama dua 

wali kelas dari kelas V yang ada di MI Nurul Islam 2 Karang Sari, 

Jati Agung, Lampung Selatan, salah satunya wali kelas V B, yaitu 

Ibu Vini Yatami, S.Pd. menyatakan bahwa “nilai ulangan 

matematika yang diperoleh peserta didik kelas V B hanya beberapa 

peserta didik yang mencapai KKM yang ditetapkan (75)”. Ibu Vini  

sendiri mengatakan, bahwa “daya tangkap anak berbeda-beda, 

sehingga terkadang hanya beberapa anak saja yang memahami 

pelajaran”. Kemudian peneliti bertanya apakah pendidik sering 

menggunakan model pembelajaran atau media dalam pembelajaran 

matematika khususnya pada materi bangun ruang. Ibu Vini 

menjawab “Kurangnya alat peraga matematika menjadi kendala 

utama.”Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menawarkan model 
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pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran menggunakan 

barang bekas. Untuk memperkuat data penelitian, peneliti 

melakukan pretest dengan memberikan masing-masing  soal uraian 

kepada seluruh peserta didik kelas V pada hari senin, tanggal 24 

Mei 2021, dan didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Distribusi Hasil PreTest  

 

Kategori 

 

Indikator 

Sangat 

Baik 

Baik Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

F % F % F % F % 

Menyatakan ulang 

sebuah konsep dan 

mengklasifikasikan 

bangun ruang menurut 

jenisnya masing-

masing. 

 

29 76,3 

% 

2 5,3 

% 

7 18,4 

% 

0 0 

Memberi contoh 

bangun ruang dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

0 0 0 0 2 5,3 

% 

36 94,7 

% 

Mengidentifikasi 

bagian-bagian bangun 

ruang. 

 

2 5,3 

% 

1 2,6 

% 

14 36,8 

% 

 

21 55,3 

% 

Mengidentifikasi bentuk 

jaring-jaring kubus dan 

balok termasuk 

membuat jaring-jaring.  

 

7 18,4 

% 

4 10,5 

% 

6 15,8 

% 

21 55,3 

% 

 

Mampu menentukan 

volume dari sebuah 

bangun ruang. 

0 0 0 0 14 36,8 

% 

24 63,2 

%  
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 

76,3 % peserta didik tahu tentang bangun ruang, tetapi 94,7% dari 

mereka tidak mampu memberikan contoh kegunaan bangun ruang 

dalam kehidupan mereka. Selain itu, lebih dari 80% dari mereka 

juga tidak mampu mengidentifikasi jenis-jenis bagian-bagian 

bangun ruang. Serta belum mampu menyelesaikan masalah yang 

disajikan yaitu membuat jaring-jaring bangun ruang ataupun 

mengukur volume bangun ruang. Dalam hal ini, peneliti 

menyimpulkan bahwa peserta didik kelas V di MI Nurul Islam 2 

Karang Sari, Jati Agung, Lampung Selatan, hanya tahu apa itu 

bangun ruang. Akan tetapi mereka tidak memahami konsep dan 

kegunaannya. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, 

peneliti mencoba menawarkan penyelesaiannya dengan penerapan 

model pembelajaran proyek dengan bantuan media barang bekas 

kardus, karena selama ini model pembelajaran ini diindikasikan 

mampu menjadikan pembelajaran matematika lebih efektif dan 

menyenangkan bagi peserta didik. Model pembelajaran proyek 

merupakan salah satu langkah yang dapat diambil agar 

pembelajaran matematika tidak terkesan sulit. Model pembelajaran 

proyek akan mengajak peserta didik untuk memahami materi 

pelajaran dengan membuat produk. Model pembelajaran proyek 

berbantu media barang bekas kardus ini juga diterapkan agar dapat 

membantu pendidik khususnya dalam meningkatkan pemahaman 

konsep peserta didik pada materi bangun ruang. Selain itu agar 

penyajian materi matematika tidak lagi terbatas. Diharapkan 

peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mempelajari materi 

matematika khususnya bangun ruang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut melalui penelitian “Pengaruh Model 

Pembelajaran Proyek Berbantu Media Barang Bekas Terhadap 

Pemahaman Konsep Matematika di Kelas V MI Nurul Islam 2 

Karang Sari, Jati Agung, Lampung Selatan”. Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, peneliti ingin mengenalkan model 

pembelajaran untuk diterapkan pada materi bangun ruang: 
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1. Peneliti ingin mengenalkan model pembelajaran proyek 

(project based learning) yang belum diterapkan di sekolah ini. 

2. Peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh model 

pembelajaran proyek yang diterapkan terhadap pemahaman 

konsep bangun ruang. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti 

mengidentifikasi masalah yang terdapat di lapangan:  

1. Melimpahnya limbah kardus di lingkungan sekitar. 

2. Pada pembelajaran matematika, guru lebih banyak tidak 

menggunakan media pembelajaran. 

3. Peneliti ingin mencoba mengajak siswa untuk membuat 

pembelajaran lebih bermakna dengan memanfaatkan limbah 

kardus bekas. 

4. Kurangnya pemahaman siswa pada konsep matematika. 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi, 

peneliti membatasi masalah yang ada antara lain:  

1. Dalam penelitian ini, menggunakan model pembelajaran 

proyek Project Based Learning (PjBL) dengan bantuan media 

dari barang bekas kardus. 

2. Materi pembelajaran yang akan diteliti adalah bangun ruang 

dengan fokus penelitian pada pemahaman konsep bangun 

ruang.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas,maka peneliti 

merumuskan masalah yaitu: “Seberapa besar pengaruh model 

pembelajaran proyek berbantu media barang bekas terhadap 

pemahaman konsep matematika di kelas V?” 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah rata-rata 

pemahaman konsep pada materi bangun ruang yang diajarkan 

dengan model pembelajaran proyek (PjBL) adalah: 

1. H0=  tidak terdapat pengaruh pada model pembelajaran PjBL 

terhadap  
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        pemahaman konsep bangun ruang. 

2. H1= terdapat pengaruh pada model pembelajaran PjBL 

terhadap pemahaman 

       konsep bangun ruang. 

3. Hipotesis Statistik  

H0 = µ0= µ1:     Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan 

model pembelajaran proyek (project based 

learning) dengan bantuan media barang 

bekas terhadap pemahaman konsep 

matematika di kelas V MI Nurul Islam 2 

Karang Sari, Jati Agung, Lampung 

Selatan. 

 H1 = µ0 ≠ µ1:  Terdapat pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran proyek (project based 

learning) dengan bantuan media barang 

bekas terhadap pemahaman konsep 

matematika kelas di V MI Nurul Islam 2 

Karang Sari, Jati Agung, Lampung Selatan. 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti 

bertujuan dengan menerapkan model pembelajaran proyek 

berbantu media bahan bekas, dapat menjadi solusi masalah 

pemahaman konsep bangun ruang peserta didik kelas V MI Nurul 

Islam 2 Karang Sari, Jati Agung, Lampung Selatan.  

 Adapun manfaat dan kegunaan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat, antara 

lain: 

1. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya 

perolehan pengetahuan yang berhubungan dengan Model 

Pembelajaran Proyek (Project based learning). 

2. Bagi Peserta didik 

Dengan pembelajaran melalui Model Pembelajaran 

Proyek (Project based learning) dengan berbantu media 

barang bekas, diharapkan:  
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a. Dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis 

peserta didik terhadap mata pelajaran matematika 

sehingga pembelajaran matematika dapat meningkat. 

b. Dapat memberikan gambaran dan pengalaman baru bagi 

peserta didik tentang penggunaan pembelajaran melalui 

model pembelajaran proyek (project based learning). 

c. Dapat meningkatkan sikap yang positif terhadap 

pembelajaran matematika sehingga peserta didik lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Pendidik 

Peneliti berharap, dengan dilaksanakannya penelitian 

ini dapat menambah wawasan dalam memberikan model 

pembelajaran kepada peserta didik, khususnya pada materi 

bangun ruang dalam mata pelajaran matematika. 

 

G. Metodologi Peneltian 

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif. Dikarenakan peneliti ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh model pembelajaran proyek dengan 

berbantu media barang bekas terhadap pemahaman konsep 

matematika. Metode kuantitatif adalah metode yang penyajian 

datanya berbentuk angka atau bilangan dan data yang digunakan 

bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Jenis 

penelitiannya adalah kuantitatif dengan menggunakan metode 

eksperimen. Jenis eksperimen yang digunakan termasuk penelitian 

Quasi Eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan (treatment) tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.
11

 Penelitian 

eksperimen jenis quasi eksperimental design ini juga digunakan 

karena kenyataannya terdapat langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberikan pretest untuk mengetahui dan mengukur 

variabel terikat sebelum diberikan treatment. 

                                                             
11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 107. 
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b. Memberikan treatment kepada para subjek yaitu berupa 

model pembelajaran project based learning berbantu media 

barang bekas pada materi bangun ruang.  

c. Memberikan posttest untuk mengukur variabel terikat setelah 

diberikan treatment. 

 

Bagan 1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Peserta 

Didik 

Indikator Pemahaman 

Konsep Bangun ruang 

 

1. Belum paham dengan 

konsep bangun ruang.  

2. Belum mengenal media 

pembelajaran matematika 

yang dirancang 

menggunakan barang-

barang tak terpakai. 

3. Belum pernah diajak 

belajar dengan cara 

berbuat langsung. 

 

1. menyatakan ulang konsep dan 

mengklasifikasikan penyajian data 

menurut jenisnya. 

2. memberikan contoh pengumpulan data 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3. membaca penyajian data seperti daftar, 

tabel, maupun diagram. 

4. mengidentifikasi penyajian data pada 

jenisnya masing-masing seperti daftar, 

tabel, ataupun diagram. 

5. membuat penyajian data dalam bentuk 

diagram gambar dan diagram batang. 
Solusi  

 

Model pembelajaran project based learning berbantu media barang bekas: 

1. Dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada bangun ruang. 

2. Menarik minat dan perhatian peserta didik sehingga membangun motivasi 

belajar. 

3. Dengan membuat proyek, peserta didikakan lebih memahami materi dan 

suasana belajar menjadi bermakna. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS  

 

A. Teori Yang Digunakan  

1. Model Pembelajaran Proyek (Project Based Learning) 

Secara umum, istilah “model” diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan kegiatan. Menurut Dewey, model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

merancang tatap muka di kelas, atau pelajaran tambahan di 

luar kelas dan untuk menajamkan materi pembelajaran. 

Dengan demikian, model pembelajaran merupakan kerangka 

dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan 

mata pelajaran, sesuai dengan karakteristik kerangka 

dasarnya.
1
 

  

a. Pengertian Model Pembelajaran Proyek (Project Based 

Learning) 

Pembelajaran berbasis proyek (project based 

learning) merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada pendidik mengelola 

pembelajaran dikelas dengan melibatkan kerja proyek. 

Melalui pembelajaran kerja proyek, kreativitas dan 

motivasi peserta didikakan meningkat. Kerja proyek 

merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memberi 

penekanan kuat pada pemecahan masalah sebagai usaha 

kolaboratif, yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

pada periode tertentu.
2
Pembelajaran berbasis proyek 

(PjBL) dapat merupakan pendekatan, strategi, atau metode 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bersifat 

antara disiplin ilmu (integrasi mata pelajaran), dan 

berjangka panjang.PjBL dapat didefinisikan sebagai sebuah 

pembelajaran dengan aktivitas jangka panjang yang 

                                                             
1Abdul Majid, Strategi Pembelajaran  (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2017),  h. 13. 
2Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), h. 144. 
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melibatkan peserta didik dalam merancang, membuat dan 

menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan dunia 

nyata.
3
 

Menurut Isrok’atun dan Rosmala, model 

project based learning merupakan salah satu model 

pembelajaran aktif yang berorientasi pada project.Dalam 

dunia kerja, istilah project terkait dengan rencana suatu 

pekerjaan dengan sasaran tertentu sehingga menghasilkan 

sebuah karya.Dengan demikian, dalam dunia pendidikan 

terutama pembelajaran menggunakan project sebagai 

desain pembelajaran untuk mengkonstruksi materi 

pelajaran.Pembelajaran dilakukan dengan penugasan 

proyek yang harus diselesaikan oleh peserta didik sehingga 

menghasilkan produk hasil kegiatan belajar.
4
Selanjutnya 

menurut Rusman, pembelajaran berbasis proyek (project 

based learning) adalah model pembelajaran yang 

menggunakan  proyek atau kegiatan sebagai media.  

Peserta didik melakukan eksplorasi, elaborasi, 

penilaian, interpretasi, sintesis dan informasi untuk 

menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selebihnya 

Rusman mengatakan, mengingat bahwa masing-masing 

peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka 

pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan 

kepada para peserta didik untuk menggali konten (materi) 

dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi 

dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. 

Pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi 

mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan 

berharga bagi atensi dan usaha peserta didik.
5
 Berdasarkan 

beberapa pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran berbasis proyek merupakan 

                                                             
3Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi 

Kurikulum 2013 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 171. 
4Isrok’atun dan Amelia Rosmala, Model-Model Pembelajaran Matematika  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 106. 
5Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 196. 
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model pembelajaran yang mendukung dan melatih peserta 

didik untuk mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-

hari.Model pembelajaran berbasis proyek juga 

menekankan pada hasil produk karya peserta didik yang 

memungkinkan peserta didik untuk membuat media 

pembelajarannya sendiri. 

Pembelajaran berbasis proyek mempunyai prinsip 

yaitu sebagai berikut:
6
 

1) Prinsip sentralis, menegaskan bahwa model ini 

merupakan pusat strategi pembelajaran, yaitu peserta 

didik belajar konsep utama suatu pengetahuan melalui 

kerja proyek, maka dari itu, kerja proyek bukan 

merupakan praktik tambahan, melainkan menjadi 

sentral kegiatan pembelajaran dikelas.  

2) Prinsip pertanyaan pendorong, berarti bahwa kerja 

proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan 

yang dapat mendorong peserta didik untuk memperoleh 

konsep tertentu. Kaitan antara pengetahuan dengan 

aktivitas nyata dapat diperoleh dari pengajuan 

pertanyaan ataupun dengan cara memberikan masalah. 

3) Prinsip investigasi konstruktif, proses yang mengarah 

kepada pencapaian tujuan, yang mengandung kegiatan 

inkuiri, pembangunan konsep, dan resolusi.  

4) Prinsip otonomi, diartikan sebagai kemandirian peserta 

didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu 

bebas menentukan pilihannya sendiri.  

5) Prinsip realistis, pembelajaran proyek harus 

memberikankesan realistis untuk peserta didik.  

 

b. Karakteristik Model Pembelajaran Proyek  

Pembelajaran berbasis proyek memiliki 

karakteristik sebagai berikut:
7
 

                                                             
6Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), h. 145. 
7Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 199. 
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1) Peserta didik membuat keputusan tentang kerangka 

kerja. 

2) Adanya permasalahan yang diajukan kepada peserta 

didik. 

3) Peserta didik mendesain proses untuk menentukan 

solusi dari permasalahan yang diajukan. 

4) Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab 

untuk mengakses dan mengelola informasi untuk 

memecahkan masalah. 

5) Proses evaluasi dilaksanakan secara terus menerus. 

6) Peserta didik secara berkala melakukan refleksi. 

7) Produk akhir aktivitas belajar akan dinilai secara 

kualitatif. 

8) Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap 

kesalahan dan perubahan.  

Sementara itu, pendapat lain dari J.W. Thomas 

mengemukakan karakteristik Model Pembelajaran Proyek 

yaitu sebagai berikut:
8
 

1) Fokus pada permasalahan untuk penguasaan konsep 

penting dalam pembelajaran.  

2) Pembuatan proyek melibatkan peserta didik dalam 

melakukan investigasi konstruktif. 

3) Proyek harus realistis. 

4) Proyek direncanakan oleh peserta didik. 

 

c. Sintak Model Pembelajaran Proyek  

  Berikut ini 3 (tiga) sintak model project based 

learning sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran:
9
 

1) Planning (Perencanaan) 

    Tahap planning merupakan tahap merancang 

proyek. Kegiatan ini meliputi penyampaian fenomena 

nyata sebagai topik masalah, merencanakan proyek, 

membuat prediksi, dan  membuat desain investigasi.  

                                                             
8Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi 

Kurikulum 2013 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 173. 
 9Isrok’atun dan Amelia Rosmala, Model-Model Pembelajaran Matematika  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 108. 
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2) Creating (Implementasi)  

 Dalam tahap ini peserta didik mengembangkan 

gagasan proyek yang telah direncanakan, 

menghubungkan berbagai ide dalam satu kelompok, 

sehingga mampu membangun suatu proyek dan 

menghasilkan produk. 

3) Processing (Pengolahan)  

Tahap terakhir yakni tahap presentasi proyek dan 

evaluasi.Kegiatan presentasi dilakukan dengan 

mengungkapkan hasil proyek yang ditemukan dalam 

kegiatan investigasi kelompok.Kegiatan evaluasi 

dilakukan dengan melakukan kegiatan refleksi 

terhadap proyek yang dihasilkan. 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran 

Proyek 

1) Kelebihan  

Berikut adalah keuntungan menggunakan 

model pembelajaran proyek, antara lain:
10

 

a) Meningkatkan motivasi peserta didik untuk 

mendorong mereka melakukan pekerjaan penting. 

b) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah. 

c) Membuat peserta didik lebih aktif dalam 

menyelesaikan masalah yang kompleks. 

d) Meningkatkan kemampuan kerjasama 

antarpeserta didik. 

e) Mendorong peserta didik untuk mempunyai 

keterampilan berkomunikasi. 

f) Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam 

mengolah sumber daya. 

g) Memberikan pengalaman peserta didik dalam 

mengorganisasi proyek, mengalokasi waktu, dan 

                                                             
 10Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk  Implementasi 

Kurikulum 2013 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 177. 



22 
 

mengolah sumber daya seperti peralatan dan 

bahan untuk menyelesaikan tugas. 

h) Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 

i) Melibatkan peserta didik untuk belajar 

mengumpulkan informasi dan menerapkan 

pengetahuan. 

j) Membuat suasana belajar lebih menyenangkan. 

2) Kekurangan  

 Selain memiliki kelebihan, model project based 

learning memiliki kelemahan yaitu sebagai berikut:
11

 

1) Sebagian besar permasalahan “dunia nyata” tidak 

terpisah dari masalah kedisiplinan, sehingga 

disarankan untuk mengajarkannya dengan cara 

melatih dan memfasilitasi peserta didik dalam 

menghadapi permasalahan.  

2) Perlu banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 

Kegiatan belajar dilakukan dengan merancang, 

mengaplikasikan, serta membuat sehingga 

menghasilkan suatu produk. Seluruh kegiatan ini 

memerlukan waktu yang panjang agar mampu 

sampai pada tahap akhir menyelesaikan masalah 

dalam menghasilkan produk.  

3) Banyak pendidik yang nyaman dengan kelas 

tradisional. Kendala ini menjadi kendala yang sering 

dialami selama pembelajaran. Pendidik terbiasa 

dengan pembelajaran tradisional melalui metode 

ceramah. Dengan demikian, diperlukan motivasi, 

peningkatan kemampuan mengajar pendidik, dan 

pembiasaan melakukan pembelajaran aktif seperti 

model project based learning.  

4) Pembelajaran memerlukan peralatan yang 

mendukung dalam kegiatan proyek. Peralatan ini 

                                                             
 11Isrok’atun dan Amelia Rosmala, Model-Model Pembelajaran Matematika  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 110.  
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sebagai sarana menghasilkan suatu produk dari 

proyek yang sedang dikerjakan.  

e.  Penilaian Model Pembelajaran Proyek 

1) Penilaian Proyek  

    Pada penilaian proyek, tiga hal yang harus 

dipertimbangkan yaitu:
12

 

a) Kemampuan pengelolaan, kemampuan peserta 

didik dalam memilih topik, informasi dan 

mengelola waktu mengumpulkan data  dan 

menulis laporan.  

b) Relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran, 

dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan dalam 

pembelajaran.  

c) Keaslian, proyek yang dilakukan peserta didik 

harus merupakan hasil karya mereka sendiri, 

dengan mempertimbangkan kontribusi pendidik 

berupa arahan dan dukungan terhadap proyek 

peserta didik.  

 

2) Teknik Penilaian Proyek 

 Penilaian proyek dilakukan mulai dari tahap 

perencanaan, proses pengerjaan hingga hasil akhir 

proyek.Pelaksanaan penilaian bisa menggunakan 

instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala 

penilaian. 

 

3) Penilaian Produk 

Berikut adalah tiga tahapan penilaian terhadap 

proses pembuatan dan kualitas suatu produk:
13

 

a) Tahap Persiapan, meliputi kemampuan peserta 

didik dalam merencanakan, menggali dan 

                                                             
 12Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 206. 

 13Ibid, h. 207. 
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mengembangkan ide serta gagasan dan mendesain 

produk. 

b) Tahap pembuatan produk (proses), meliputi 

penilaian kemampuan peserta didik dalam 

memilih dan menggunakan alat, bahan dan teknik. 

c) Tahap penilaian produk, penilaian produk yang 

dihasilkan peserta didik sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan.  

4) Teknik Penilaian Produk 

a) Cara holistik, berdasarkan kesan keseluruhan dari 

produk. 

b) Cara analitik, berdasarkan aspek-aspek produk 

dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat 

pada semua tahap pengembangan produk.  

 

2. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media 

   Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan pesan, dapat menstimulus pikiran, 

perasaan, dan keinginan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta 

didik. Dikarenakan proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi, maka media pembelajaran sangat penting 

dalam komponen proses pembelajaran. Tanpa media, 

komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran 

sebagai proses komunikasi juga tidak akan berlangsung.
14

 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang 

berarti tengah, perantara, atau pengantar.Dalam pengertian 

ini, pendidik, buku, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

fotografis, atau elektronis untuk menangkap dan 

                                                             
 14Siarni, Marungkil Pasaribu, Amran Rede, “Pemanfaatan Barang Bekas 

Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV 
SDN 07 Salule Mamuju Utara”. Jurnal Kreatif Tadulako, Vol. 3 No.2 (September 

2017), h. 97. 
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memproses kembali informasi visual atau verbal.
15

 

Perkembangan teknologi dalam era revolusi industri 

menghendaki adanya inovasi pengembangan media 

pembelajaran, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk 

proses pembelajaran.
16

 

b. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

  Gerlach dan Ely mengemukakan ada tiga ciri media 

pembelajaran:
17

 

1) Ciri fiksatif, menggambarkan kemampuan merekam, 

menyimpan, memanfaatkan, dan mengkonstruksi suatu 

peristiwa atau objek. Suatu peristiwa dapat disusun 

kembali dengan media seperti foto, video, dan rekaman 

audio. Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan 

suatu rekaman peristiwa yang terjadi pada satu waktu 

tertentu.  

2) Ciri manipulatif, transformasi suatu kejadian 

dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. 

Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat 

disajikan kepada peserta didik dalam waktu beberapa 

menit saja dengan teknik pengambilan gambar. 

Misalnya bagaimana proses larva menjadi kupu-kupu 

dapat dipercepat dengan teknik rekaman.  

3) Ciri distributif, media memungkinkan suatu kejadian 

ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan 

kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah peserta 

didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama 

mengenai kejadian itu.  

 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

   Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar 

peserta didik antara lain:
18

 

                                                             
 15Azhar Arsyad, Media Pembelajaran  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 3. 

 16Teguh Yunianto, Hasan Sastra Negara, “Flip Builder: Pengembangannya 
Pada Media Pembelajaran Matematika”. Jurnal Terampil,  Vol. 6 No. 2 (Desember 

2019), h. 115. 

 17Ibid, h. 15. 
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1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta 

didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.  

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga lebih mudah dipahami peserta didik. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi. 

4) Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian pendidik, 

tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.  

 

d. Pemilihan Media Pembelajaran  

 Ketepatan dalam pemilihan media merupakan 

relevansi antara karakteristik materi dan karakteristik 

peserta didik baik secara psikis maupun fisik. Untuk itu 

perluketelitian pendidik dan keterampilan dalam 

mendiagnosa dan menentukan strategi, metode dan media 

yang akan digunakan.
19

 

 Dalam memilih media pembelajaran, pendidik 

hendaknya memperhatikan kriteria sebagai berikut:
20

 

1) Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. 

2) Dukungan terhadap isi materi pelajaran. 

3) Kemudahan memperoleh media. 

4) Keterampilan pendidik dalam menggunakannya. 

5) Tersedia waktu untuk menggunakannya. 

6) Sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. 

 Mengacu pada kriteria pemilihan media yaitu 

kemudahan memperoleh media, peniliti memilih untuk 

memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan 

sekitar peserta didik.Pemilihan lingkungan sekitar 

sebagai media pembelajaran untuk sumber belajar bagi 

                                                                                                                                   
 18Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Bandung: 

SBAlgesindo, 2019), h. 2. 

 19Lusia Endang Rahayuningsih, “Peningkatan Pretasi Belajar IPA Melalui 

Pemanfaatan Barang Bekas Sebagai Sumber Belajar”.Jurnal Penelitian Pendidikan, 

Vol. 2 No. 2 (Februari 2015),   h. 137. 
 20Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Bandung: 

SBAlgesindo, 2019), h. 4. 
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peserta didik dengan mengacu pada karakteristik 

perkembangan peserta didik. Agar memperoleh hasil 

optimal dalam pembelajaran, media sangat mambantu 

dan mempermudah proses pembelajaran, diantaranya:
21

 

1) Pengalaman langsung, peserta didik akan 

berhubungan langsung dengan objek yang dipelajari. 

2) Observasi, pengalaman meninjau secara cermat yang 

dilakukan sendiri oleh peserta didik. 

3) Partisipasi pengalaman yang diperoleh melalui 

kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

3. Media Pembelajaran dari Barang Bekas  

Sebagian besar masyarakat memiliki anggapan 

bahwa barang bekas merupakan barang yang harus dijauhkan 

dari lingkungan, karena barang bekas merupakan sumber 

penyakit. Namun pada kenyataannya, tidak semua barang 

bekas merupakan sumber penyakit. Bermodalkan kemauan, 

barang bekas dapat diolah menjadi barang yang lebih bernilai 

bahkan menjadi barang yang memiliki banyak manfaat. 

Pemanfaatan barang bekas sebagai media pembelajaran, 

secara tidak langsung menunjukkan kepedulian terhadap 

lingkungan, diantaranya mengurangi pencemaran. 

Membangkitkan motivasi belajar peserta didik diperlukan 

media pembelajaran yang menarik, kreatif dan inovatif. 

Penggunaan media pembelajaran di sekolah yang masih 

kurang variatif dan inovatif, dapat mengakibatkan peserta 

didik menjadi kurang berminat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan berakibat pada kurang maksimalnya 

pemahaman yang diterima oleh peserta didik.
22

 

Pada saat ini, sudah banyak pemanfaatan barang 

bekas yang menghasilkan barang yang memiliki nilai, bahkan 

                                                             
 21Syofnidah Ifrianti, “Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Media 

Pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Aktivitas Peserta didik Kelas III MIN 10 

Bandar Lampung”. Jurnal Terampil, Vol. 3 No. 2 (Desember 2016), h. 4. 
 22Muhammad Rifa’i, Sri Suciati, Siti Fatimah, “Wayang Kardus Sebagai 

Media Pembelajaran Mengonversi Naskah Drama Untuk SMP”. Jurnal Penelitian 

Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, Vol. 3 No. 1 (Februari 2018), h. 35. 
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dalam pemasaranpun memiliki harga jual yang cukup 

tinggi.Selain itu, pemanfaatan barang bekas juga bisa 

digunakan sebagai media pembelajaran. Sebagai calon 

pendidikakan mudah dalam menemukan media pembelajaran, 

karena media pembelajaran tidak harus menggunakan alat-alat 

yang mahal dan sulit didapat namun proses pembelajaran 

tetap akan berlangsung dengan efektif dan tidak memberatkan 

pada satu pihak.
23

 Pemanfaatan barang bekas sebagai media 

pembelajaran bukan hal yang baru dalam dunia 

pendidikan.Sebelum adanya teknologi yang canggih, para 

pendidik dengan segala keterbatasannya pada waktu itu, telah 

menggunakan secara kreatif berbagai media dan alat peraga 

buatannya sendiri untuk membantu dalam penyampaian 

materi.
24

 

 Banyak sekali barang bekas yang masih bisa 

dimanfaatkan dan dialihfungsikan sebagai media 

pembelajaran, contohnya kertas koran, botol plastik bekas dan 

kardus. Dalam penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan 

kardus sebagai media pembelajaran, dengan tujuan 

meningkatkan pemahaman konsep peserta didik tentang 

bangun ruang. Sumber belajar untuk peserta didik tidak harus 

berupa benda-benda yang mahal.Sumber belajar itu 

sebenarnya sudah ada di lingkungan hidup kita sehari-hari. 

Benda-benda tak terpakai yang sering dianggap limbah 

padahal sesungguhnya dapat digunakan untuk sumber belajar 

yang dapat menunjang proses pembelajaran. Bahan yang 

dapat digunakan untuk sumber belajar adalah: 

a. Kotak dengan berbagai ukuran. 

b. Botol plastik dari berbagai bentuk dan ukuran. 

c. Kancing yang sudah tak terpakai. 

                                                             
 23Alfi Laila, Sutrisno Sahari, “Peningkatan Kreativitas Mahasiswa Dalam 

Pemanfaatan Barang-Barang Bekas Pada Mata Kuliah Media Pembelajaran”. Jurnal 

Pendidikan Dasar Nusantara, Vol. 1 No. 2 (Januari 2017),  h. 2. 

 24Siska Rizkiani, Gartika Pandu Bhuana, Rissa San Rizqiya, “Pemanfaatan 
Barang Bekas Sebagai Media Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Inggris”. Jurnal 

Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 2 No. 1 (Desember 2019), h. 58. 
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d. Kardus bekas dari kardus susu, kardus makanan, dan 

kardus minuman. 

e. Potongan perca dari berbagai ukuran. 

f. Kalender bekas yang tak terpakai. 

g. Segala macam kertas, surat kabar, kertas gambar, karton, 

kertas warna. 

h. Rafia. 

 Limbah yang digunakan sebagai sumber belajar anak 

pada dasarnya tidak perlu mahal.Limbah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kardus.Kita semua pasti tidak 

asing dengan benda bernama kardus.Sebuah benda yang biasa 

digunakan pada perindustrian sebagai kemasan barang untuk 

didistribusikan. Kardus atau corrugated paper merupakan 

bahan dasar kemasan produk industri yang didistribusikan dari 

produsen ke konsumen. Kardus merupakan olahan dari kayu 

sehingga memiliki kandungan selulosa yang tinggi dan lignin 

yang sulit terurai.
25

 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kertas 

merupakan barang lembaran dibuat dari bubur lumpur, jerami, 

dan kayu. Limbah kardus ini sering kali hanya untuk tempat 

pembungkus makanan dan minuman jika sudah tidak terpakai 

hanya dibiarkan saja, dibuang dan mengotori lingkungan 

sekitar namun ternyata kardus bisa dimanfaatkan kembali 

untuk pembelajaran matematika. Pengelolaan limbah kertas 

dan kardus yang sering dijumpai pada saat ini yaitu 

dimanfaatkan menjadi Art Paper dan sering juga digunakan 

menjadi kerajinan seperti keranjang sampah, tempat pensil, 

tas, kartu ucapan, vas bunga dan lain-lain.
26

 Macam-macam 

limbah kardus yang bisa dimanfaatkan kembali: 

a. Kardus susu. 

                                                             
 25Suparti, Aninda Ayu Kartika, Devi Ernawati, “Pengaruh Penambahan Leri 

dan Eceng Gondok, Klaras, Serta Kardus Terhadap Produktivitas Jamur Merang 

(Volvariella volvacea) Pada Media Baglog”.Jurnal Penelitian Biologi, Vol. 2 No. 2 

(September 2017), h. 135. 
 26Dicky Seprianto, “Analisis Pemanfaatan Limbah Kertas dan Kardus Untuk 

Penyerapan Sisa Fluida Cair pada Industri”.Jurnal Austenit, Vol. 10 No. 1 (Oktober 

2018), h. 1. 
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b. Kardus cokelat. 

c. Kardus wafer. 

d. Kardus obat nyamuk. 

e. Kardus roti. 

f. Kardus minuman. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

limbah kardus adalah bahan dasar kemasan yang memiliki 

daur hidup singkat dan bermanfaat untuk proses distribusi 

barang ke konsumen, namun setelah itu sudah tidak terpakai 

lagi dan bisa dimanfaatkan kembali untuk media 

pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan 

kardus untuk membuat alat bantu sebagai media penyampaian 

materi bangun ruang dengan menggunakan model 

pembelajaran proyek. 

 

4. Pemahaman Konsep  

Pemahaman Konsep merupakan tingkatan hasil belajar 

sehingga dapat mendefinisikan atau menjelaskan sebagian 

atau keseluruhan dengan menggunakan kalimat 

sendiri.
27

Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang 

sangat penting dalam pembelajaran, karena dengan 

memahami konsep peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam setiap materi pelajaran.Pemahaman 

konsep terdiri dari dua kata yaitu pemahaman dan 

konsep.Menurut Nana Sudjana, Tipe hasil belajar yang lebih 

tinggi dari tingkat pengetahuan adalah pemahaman. Misalnya 

menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang 

dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain yang telah 

dicontohkan atau menggunakan petunjuk penerapan pada 

kasus lain.
28

 

Pemahaman dapat dibedakan ke dalam 3 kategori:
29

 

                                                             
 27Fransina Thresiana, Theodora Sariota, “Pengembangan Media Audio 

Visual dan Alat Peraga Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Pemecahan 

Masalah”. Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 8 No. 3 (September 2018), h. 222. 

 28Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar  (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2017), h. 24. 

 29Ibid, h. 24. 
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a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai 

terjemaham dalam arti yang sebenarnya, misalnya dari 

bahasa Inggris  ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan 

Bhineka Tunggal Ika, mengartikan Merah Putih.  

b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni 

menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang 

diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa 

bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang 

pokok dan yang bukan pokok.  

c. Pemahaman tingkat ketiga atau tertinggi adalah 

pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan 

seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat 

membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat 

memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, 

ataupun masalahnya.  

   Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat 

disimpulkan pemahaman  adalah proses penyerapan arti suatu 

materi yang dipelajari, sedangkan konsep adalah ide atau 

rancangan abstrak yang memungkinkan seseorang 

menggolongkan suatu objek. Dengan demikian, pemahaman 

konsep memiliki arti terserapnya ide atau rancangan dari suatu 

materi yang dipelajari. 

    Pemahaman konsep matematis diukur menggunakan 

indikator diantaranya yaitu:
30

 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep. 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya. 

c. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis. 

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu 

konsep. 

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

                                                             
 30Pramitha Sari, “Pemahaman Konsep Matematika Siswa Pada Materi Besar 

Sudut Melalui Pendekatan PMRI”. Jurnal Gantang, Vol. 2 No. 1 (Maret 2017), h. 44. 
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g. Mengaplikasikan konsep. 

Dari beberapa indikator di atas, peneliti memilih 

beberapa indikator untuk mengukur pemahaman konsep 

bangun ruang: 

a. menyatakan ulang konsep dan mengklasifikasikan 

penyajian data menurut jenisnya. 

b. memberikan contoh pengumpulan data dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. membaca penyajian data seperti daftar, tabel, maupun 

diagram. 

d. mengidentifikasi penyajian data pada jenisnya masing-

masing seperti daftar, tabel, ataupun diagram. 

e. membuat penyajian data dalam bentuk diagram batang. 

 

5. Matematika MI/SD 

Matematika sekolah adalah unsur-unsur dari 

matematika yang dipilih berdasarkan kepada kepentingan 

pendidikan dan perkembangan IPTEK.Pembelajaran 

matematika di SD adalah pembelajaran yang sedemikian rupa 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir logis dan kritis dalam menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan khusus matematika Sekolah Dasar yaitu:
31

 

a. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan 

berhitung sebagai latihan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Menumbuhkan kemampuan peserta didik yang dapat 

dilakukan dengan kegiatan matematika. 

c. Mengembangkan kemampuan dasar matematika. 

d. Membentuk sikap kritis, cermat, logis, kreatif dan disiplin.  

Pada umumnya, anak usia SD sedang mengalami 

perkembangan pada tingkat berpikirnya. Dari lingkungan 

sekitar menuju lingkungan yang lebih luas sebelum dapat 

berfikir umum. Tahap berpikir anak usia SD masih bersifat 

konkret. Dalam hal ini berarti tingkat berfikir mereka 

                                                             
 31Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika untuk PGSD (Bandar 

Lampung: Aura Publishing, 2017), h. 12. 
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seringkali sesuai dengan apa yang baru saja dilihat. Mereka 

masih sulit membayangkan sesuatu yang tidak ada di 

hadapannya, yaitu hanya dengan menggunakan imajinasi. 

Secara garis besar, Piaget mengelompokkan tahap-

tahap perkembangan kognitif anak sebagai berikut:
32

 

a. Tahap Sensorimotor, tahap ini terjadi sejak anak lahir 

hingga berumur 2 tahun. 

b. Tahap Praoperasi, tahap ini ketika anak berusia 2 hingga 7 

tahun. 

c. Tahap operasi konkret, yaitu dimulai ketika anak berumur 

7 hingga 11 tahun.  

d. Tahap operasi formal, yaitu usia 11 tahun ke atas.  

Anak yang berada pada tahap operasional konkret 

belum bisa berpikir secara deduktif (umum ke khusus).Dalam 

mempelajari matematika, peserta didik harus memahami 

konsep matematis dahulu, agar dapat menyelesaikan soal-soal 

dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dunia 

nyata.
33

 

6. Materi Bangun ruang di MI/SD 

Pada kehidupan sehari-hari, sering dijumpai bentuk-

bentuk bangun ruang seperti kotak pensil, penghapus, ruang 

kelas, lemari pakaian, dan lain-lain. Setelah mempelajari 

bangun ruang, peserta didik akan dihadapkan dengan materi 

bangun ruang, serta permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari yang berkaitan dengan materi bangun ruang. Pada 

pembahasan ini, peneliti akan membahas materi bangun ruang 

sederhana di kelas V yaitu kubus dan balok. 

 

a. Kubus  

Kubus merupakan bangun ruang yang paling 

banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita 

akan memberi hadiah kepada seseorang, kita 

                                                             
32Esti Ismawati, Faraz Umaya,  Belajar Bahasa di Kelas Awal (Yogyakarta: 

Ombak, 2017), h. 27. 
33Nirmalasari Yulianty, “Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa 

Dengan Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik”, Jurnal Pendidikan 

Matematika Raflesia, Vol. 04 No. 01 (Juni 2019), h. 61. 
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memasukannya dalam sebuah kotak berbentuk kubus atau 

balok. Kotak tersebut akan terlihat indah dan rapih jika 

dibalut dengan kertas kado. Tanpa disadari, kita telah 

memperkirakan luas kertas kado yang akan menutupi kotak 

kado tersebut.
34

 

 
Gambar 1 Contoh Benda Kubus 

Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 

enam daerah persegi yang kongruen. Sifat-sifat kubus 

yaitu:
35

 

1) Rusuknya berjumlah 12 buah dan sama panjang. 

2) Jumlah sisi kubus ada 6 (enam). 

3) Sisi kubus berbentuk persegi. 

4) Semua diagonal bidangnya sama panjang. 

5) Semua diagonal ruangnya sama panjang. 

6) Bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. 

7) Rangkaian 6 persegi yang kongruen merupakan jaring-

jaring kubus. 

                                                             
34Kiki Nia Sania Effendi, “Pemahaman Konsep Siswa Kelas VIII Pada Materi 

Kubus dan Balok”, Jurnal Pasundan, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017), h. 88. 
35Purnomosidi, Wiyanto, Safiroh, Senang Belajar Matematika (Jakarta: Pusat 

Kurikulum, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h. 132. 
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Gambar 2 Jaring-Jaring Kubus  

 Macam-Macam Jaring-Jaring Kubus 

 
Gambar 3 Jaring-Jaring Kubus 

  Menentukan Volume Kubus   

 
Volume Kubus (V) = s x s x s atau V = s

2
 

s menyatakan panjang rusuk kubus. 

 Satuan yang digunakan dalam menuliskan 

volume adalah kubik atau pangkat 3 (
3
). Misalnya, dari 

perhitungan menggunakan rumus didapatkan hasil volume 

kubus yaitu 15 dengan satuan cm, maka dalam 

penulisannya yaitu 15 cm
3
. 
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b. Balok  

Balok memiliki unsur yang hampir sama dengan 

kubus. Yang membedakannya adalah bidang pada balok. 

Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 (enam) 

sisi persegi panjang dan sepasang-sepasang yang 

kongruen. 

Sifat-sifat balok:
 36

 

1) Jumlah sisi ada 6 (enam). 

2) Memiliki 12 rusuk dengan tiga pasang rusuk 

berbeda panjangnya. 

3) Sisi balok berbentuk persegi panjang.
 
 

4) Bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang.  

5) Rangkaian 6 (enam) persegi panjang merupakan 

jaring-jaring balok. 

 
Gambar 4 Jaring-Jaring Balok 

 

  Macam-Macam Jaring-Jaring Balok 

 

Gambar 5 Jaring-Jaring Balok 

 

                                                             
36Ibid, h. 132. 
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  Menentukan Volume Balok 

 

 

Volume Balok (V) = p x l x t 

atau 

V = AB x BC x CG  

Satuan yang digunakan dalam menuliskan 

volume adalah kubik atau pangkat 3 (
3
). Misalnya, dari 

perhitungan menggunakan rumus didapatkan hasil 

volume balok yaitu 8000 dengan satuan cm, maka 

dalam penulisannya yaitu 8000 cm
3
. 

 

 

 

B. Pengajuan Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah rata-rata 

pemahaman konsep pada materi bangun ruang yang diajarkan 

dengan model pembelajaran proyek (PjBL) adalah: 

1.  H0=  tidak terdapat pengaruh pada model pembelajaran PjBL 

terhadap pemahaman  

konsep bangun ruang. 

2. H1=    terdapat pengaruh pada model pembelajaran PjBL 

terhadap pemahaman 

konsep bangun ruang. 

3. Hipotesis Statistik  
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H0 = µ0= µ1:   Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan 

model pembelajaran proyek (project 

based learning) dengan bantuan media 

barang bekas terhadap pemahaman 

konsep matematika di kelas V MI Nurul 

Islam 2 Karang Sari, Jati Agung, 

Lampung Selatan. 

 H1 = µ0 ≠ µ1:   Terdapat pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran proyek (project based 

learning) dengan bantuan media barang 

bekas terhadap pemahaman konsep 

matematika kelas di V MI Nurul Islam 2 

Karang Sari, Jati Agung, Lampung 

Selatan. 
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