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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1 Tujuan Pembelajaran Matematika 

1) Tujuan Umum 

a. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan dan keadaan dalam 

kehidupan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar 

pemikiran secara logis, rasional, kritis, kreatif, dan konsisten. 

b. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola piker 

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu 

pengetahuan. 

2) Tujuan Khusus 

a. Menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat dialigunakan melalui kegiatan 

matematika. 

b. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut 

di SMP. 

c. Mampu menggunakan matematika untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

d. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin (Mulyadi: 2003). 

 

2.1.1.2.  Pengertian Media Pembelajaran 

  Di dalam pengajaran dikenal beberapa istilah seperti peragaan atau keperagaan. 

Tetapi dewasa ini istilah keperagaan telah mulai dipopulerkan dengan istilah media. 

Kata media berasal dari bahasa latin dan secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepenerima 

pesan.  

  Sadiman (2007:9) yang mengutip pendapat Gagne menyebut media “berbagai 

jenis komponwn dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar”. 

National Education Association (NEA), mendefinisikan media sebagai benda yang 

dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan dan dipergunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar. 
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 Senada dengan itu Rahmanelli (2005: 96) menyatakan bahwa, “Media merupakan 

alat bantu untuk mempermudah siswa memahami konsep matematika. Alat bantu itu 

dapat berujud benda konkrit, seperti: batu-batuan, dan kacang-kacangan. Untuk 

menerapkan konsep bilangan, kubus (bendanya) untuk memperjelas konsep titik , 

ruas garis, daerah bujur sangkar dan wujud dari kubus itu sendiri, serta benda-benda 

bidang beraturan untuk menerangkan konsep bangun datar dan bangun ruang. 

 Jenis-jenis media 

 Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika pada tingkat sekolah 

dasar meliputi berbagai macam bentuk. Adapun jenis-jenis dari media adalah sebagai 

berikut: 

 (a) benda asli yang berada dilingkungan siswa, (b) papan planel, (c) lambang 

bilangan, (d) dekak-dekak, (e) model bangun datar, (f) papan berpaku, (g) model 

bangun ruang. Menurut Wina Sanjaya (2006: 171) media yang digunakan harus 

sesuai dengan materi pembelajaran. 

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

sebagai berikut: (a) kubus yaitu sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang 

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

kongruen, yang mempunyai 6 sisi 12 rusuk dan 8 titik sudut serta diagonalnya sama 

panjang, (b) balok yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 sisi datar yang 

masing-masing berbentuk persegi panjang yang terdiri dari mempunyai 6 sisi dan 12 

rusuk dan 8 titik sudut 

Pengertian Media Bangun Ruang 

   Bangun ruang adalah sejenis benda ruang beraturan yang memiliki rusuk, 

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

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

IV adalah kubus, balok, tabung, prisma, kerucut, limas, dan bola. Bentuk-bentuk 

tersebut akan dipelajari kembali di kelas IV dengan pembahasannya dititik beratkan 

pada sifat-sifat bangun ruang, seperti: kubus, balok, dan tabung. 

 Peranan media bangun ruang dalam pembelajaran matematika 

  Selain untuk mengkonkritkan konsep yang terdapat dalam pembelajaran, media 

bangun ruang dapat berperan untuk memudahkan siswa dalam menerima materi 
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pelajaran sifat-sifat bangun ruang. Penggunaan media bangun ruang ini diharapkan 

dapat membangkitkan motivasi siswa dalam dalam belajar. Dengan kata lain, 

penggunaan media bangun ruang dalam pembelajaran matematika dapat 

memperbesar minat dan perhatian siswa. 

Amis Kamar (Sunarto, 2002: 18) fungsi media bangun ruang dalam pembelajaran 

matematika adalah sebagai berikut: 

(a) Dengan adanya media siswa akan lebih banyak mengikuti pembelajaran 

matematika dengan gembira sehingga minat dalam mempelajari matematika semakin 

besar. Anak akan senang, terangsang, tertarik dan bersikap positif terhadap 

pembelajaran matematika, (b) dengan menyajikan konsep abstrak matematika dalam 

bentuk konkrit, maka siswa pada tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah 

memahami dan mengerti, (c) media dapat membantu daya titik ruang, karena tidak 

membayangkan bentuk-bentuk geometri terutama bentuk geometri ruang, sehingga 

dengan melalui gambar dan benda-benda nyata akan terbantu daya pikirnya agar 

lebih berhasil dalam belajar, (d) siswa akan menyadari hubungan antara pengajaran 

dengan benda-benda yang ada disekitarnya, (e) konsep abstrak yang tersaji dalam 

bentuk konkrit berupa model matematika dapat dijadikan objek penilaian. 

 Berdasarkan kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

bangun ruang dalam pembelajaran matematika dapat membantu guru menjelaskan 

hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkrit sehingga siswa mudah belajar 

matematika. 

 

2.1.1.3. Pengertian metode  

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang berarti cara atau jalan yang 

ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah 

cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Pengetahuan tentang metode mengajar sangat diperlukan oleh para pendidik, sebab 

berhasil atau tidaknya siswa belajar sangat bergantung pada tepat/tidaknya metode 

mengajar yang digunakan oleh guru. 
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 Metode belajar yang mampu membangkitkan motivasi, minat, atau gairah belajar 

siswa dan menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa adalah metode kerja 

kelompok. 

 

2.1.1.4. Metode Kerja Kelompok 

Kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar dimana 

siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas 

kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan pengajaran tertentu.Sebagai 

metode mengajar, kerja kelompok dapat dipakai untuk mencapai bermacam-macam 

tujuan pengajaran. Pelaksanaannya tergantung pada beberapa faktor misalnya tujuan 

khusus yang akan dicapai, umur, kemampuan siswa, serta fasilitas pengajaran di 

dalam kelas. 

Penggunaan metode kerja kelompok: 

a. Pengelompokan untuk mengatasi kekurangan alat-alat pelajaran 

Dalam sebuah kelas, guru akan mengajarkan Sejarah Mesir kuno, Ia tidak 

mempunyai bahan bacaan yang cukupuntuk tiap siswa. Maka untuk memberi 

kesempatan yang sebesar-besarnya kepada siswa, kelas dibagi atas beberapa 

kelompok. Tiap kelompok diberi sebuah buku untuk dibaca dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan guru. 

b. Pengelompokan atas dasar perbedaan kemapuan belajar 

Di suatu kelas, guru dihadapkan pada persoalan bagaimana melaksanakan tugas 

sebaik-baiknya terhadap kelas yang sifatnya heterogen, yakni berbeda-beda 

dalam kemampuan belajar. Pada waktu pelajaran matematika, ia menemukan 

bahwa ada lima orang siswa tidak sanggup memecahkan soal seperti teman-

teman lainnya. Guru menyadari bahwa ia tidak mungkin mengajar kelas dengan 

menyamaratakan seluruh siswa, karena ada perbedaan dalam kesanggupan 

belajar. Maka ia membagi para siswa dalam beberapa kelompok dengan anggota 

yang mempunyai kemampuan setaraf kemudian diberi tugas sesuai dengan 

kemampuan mereka. Sekali-kali ia meninjau secara bergilir untuk melihat 

kelompok mana yang membutuhkan pertolongan atau perhatian sepenuhnya. 

c. Pengelompokan atas dasar perbedaan minat belajar 
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Pada suatu saat para siswa perlu mendapat kesempatan untuk memilih suatu 

pokok bahasan yang terdiri dari beberapa sub pokok bahasan. Siswa yang 

berminat sama dapat berkumpul pada suatu kelompok untuk mempelajari sub 

pokok bahasan yang dimaksud. 

d. Pengelompokan untuk memperbesar partisipasi tiap siswa 

 Di suatu kelas, guru sedang mengajarkan kesusastraan.Ia memilih suatu masalah 

tentang lahirnya sastra baru.Dikemukakanlah masalah-masalah khusus, satu 

diantaranya ialah mengapa ada pendapat yang mengatakan bahwa kesadaran 

kebangsaanlah yang menjadi perbedaan hakiki antara kesusastraan Melayu 

dengan kesusastraan Indonesia. Guru tidak mempunyai waktu yang berlebihan, 

akan tetapi ia menginginkan setiap siswa berpartisipasi secara penuh. Untuk 

setiap masalah diperlukan pendapat atau diskusi.Maka dipecahkan kesatuan kelas 

itu menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan tugas membahas 

permasalahan tersebut dalam waktu yang sangat terbatas.Selesai pembahasan 

kelompok, setiap kelompok mengemukakan pendapat yang dianggap pendapat 

kelompok tersebut.Cara mengajar ini dimaksudkan untuk merangsang tiap siswa 

agar ikut serta dalam setiap masalah secara intensif.  

e. Pengelompokan untuk pembagian pekerjaan 

Pengelompokan ini didasarkan pada luasnya masalah.Serta membutuhkan waktu 

untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat menunjang pemecahan 

masalah. Untuk keperluan ini pokok permasalahan harus diuraikan dahulu menjadi 

beberapa aspek yang akan dibagikan kepada tiap kelompok (tiap kelompok 

menyelesaikan satu aspek permasalahan). Siswa harus mengumpulkan data, baik 

dari lingkungan sekitar maupun melalui bahan kepustakaan. 

f. Pengelompokan untuk belajar bekerja sama secara efisien menuju ke suatu tujuan. 

 Langkah pertama adalah menjelaskan tujuan dari tugas yang harus dikerjakan 

siswa, kemudian membagi siswa menurut jenis atau sifat tugas, mengawasi 

jalannya kerja kelompok, dan menyimpulkan kemajuan kelompok. Di sini jelas 

walaupun siswa bekerja dalam kelompok masing-masing dan melaksanakan 

bagiannya sendiri-sendiri, namun mereka harus memusatkan perhatian pada tujuan 

yang akan dicapai, dan menjaga agar jangan sampai keluar dan persoalan pokok.  
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Kelebihan dan kelemahan kerja kelompok: 

Kelebihan: 

1) Dapat memupuk rasa kerjasama 

2) suatu tugas yang luas dapat segera diselesaikan 

3) Adanya persaingan yang sehat 

Kelemahan 

1) Adanya sifat-sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri atau sebaliknya, yang 

lemah merasa rendah diri dan selalu tergantung kepada orang lain. 

2) Bila kecakapan tiap anggota tidak seimbang, akan menghambat kelancaran 

tugas, atau didominasi oleh seseorang. 

 

2.1.1.5. Langkah-langkah metode kerja kelompok 

Dalam pelaksanaan kerja kelompok, dapat diambil langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Membentuk kelompok 

Guru bersama siswa membentuk kelompok-kelompok belajar. Pada kesempatan ini 

guru menjelaskan tujuan, kebutuhan dan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan 

yang harus dikerjakan oleh kelompok. 

2. Pemberian tugas-tugas kepada kelompok 

Guru memberikan tugas-tugas kepada siswa menurut kelompoknya masing-masing. 

Pada kesempatan ini guru memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaan 

tugas dan berbagai aspek kegiatan yang mungkin dilakukan oleh setiap kelompok 

dalam rangka mewujudkan hasil kerja kelompok sebagai satu kesatuan. 

3. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas-tugasnya 

Siswa bekerja sama secara gotong royong menyelesaikan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya dalam rangka mewujudkan hasil kerja kelompoknya masing-

masing. Guru mengawasi, mengerahkan atau mungkin juga menjawab beberapa 

pertanyaan dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran tugas kelompok. 

4. Melakukan penilaian 



11 
 

 
 

Guru dan siswa melakukan penilaian terhadap cara kerja sama dan aspek-aspek 

yang sesuai dengan tujuannya meliputi penilaian individual, kelompok maupun kelas 

sebagai satu kesatuan. 

 

2.1.1.6. Pengertian Hasil Belajar 

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

terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. Dari pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar adalah hasil 

penilaian terhadap kemampuan siswa setelah menjalani proses pembelajaran. Cece 

Rahmat (dalam Zaenal Abidin, 2004: 1) menyatakan bahwa hasil belajar adalah “ 

Penggunaan angka pada hasil tes atau prosedur penilaian sesuai dengan aturan 

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

menguasai materi pelajaran yang telah diberikan. Berdasarkan pengertian di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yaitu hasil yang dicapai oleh 

seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport. 

  Menurut Ridwan (2008: 16) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor Intern 

a. Kecerdasan atau intelegensi, adalah kemampuan belajar disertai kecakapan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. 

b. Bakat, adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai 

kecakapan pembawaan. 

c. Minat, adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenal beberapa kegiatan. 

d. Motivasi, dalam belajar merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa 

untuk melakukan belajar. 

 2. Faktor Ekstern 

a. Keadaan keluarga, merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat   

seseorang dilahirkan dan dibesarkan. 

b. Keadaan sekolah, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

yang sangat pentingnya dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Karena 
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itu lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih 

giat. 

c. Keadaan lingkungan, lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang tidak 

sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalam proses pelaksanaan 

pendidikan. 

2.2. Kajian Hasil Penelitian yang relevan 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Mukaromah mahasiswa UKSW 

tahun 2009, dengan tempat penelitian di kelas V SD di wilayah Kabupaten Blora. 

Dalam penelitian tersebut terbukti bahwa dengan menggunakan metode kerja 

kelompok dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian dengan metode kerja kelompok dan pemanfaatan alat peraga 

juga pernah dilakukan oleh Saifudin tahun 2009, dalam penelitian tersebut juga 

terbukti hasil belajar yang diperoleh siswa meningkat. 

 

2.3.  Kerangka Berfikir 

Pada dasarnya matematika itu merupakan ilmu yang sasarannya abstrak 

cenderung sulit untuk diterima dan dipahami siswa.Hal ini menyebabkan siswa 

enggan atau kurang berminat dalam mempelajari matematika. Oleh karena itu 

diperlukan suatu penyelenggaraan proses pembelajaran yang dapat menimbulkan 

minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Salah satunya adalah 

dengan pemanfaatan alat peraga dan metode kerja kelompok .Karena dengan 

memanfaatkan alat peraga dan metode kerja kelompok siswa dapat bekerja 

samadengan kelompoknya untuk menyelesaikan pekerjaan yang diterimanya.  

 

2.4. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis Tindakan dalam penelitian ini “Diduga melalui metode kerja 

kelompok dan penggunaan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas IV Semeseter II SD Negeri Pungangan 02 

Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

 


