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2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Belajar 
Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat 

orang belajar maka responnya menjadi lebih baik dan sebaliknya bila tidak 
belajar maka hasil belajar menjadi menurun. Sedangkan menurut Gagne 
belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi 
lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi kapasitas baru (Dimyati, 
2002: 10). Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, belajar 
diartikan berusaha (berlatih, dsb.) supaya mendapat suatu kepandaian 
(Purwadarminta: 109). 

Belajar dalam penelitian ini diartikan segala usaha yang diberikan oleh 
guru agar mendapat dan mampu menguasai apa yang telah diterimanya, 
dalam hal ini adalah pelajaran Matematika. 

Belajar merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari kehidupan 
manusia sejak lahir, manusia telah mulai melakukan kegiatan belajar untuk 
memenuhi kebutuhan dan mengembangkan dirinya. Slameto (1995) 
menegaskan, belajar sebagai suatau proses usaha yang dilakukan individu 
untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil 
pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkunganya. Di sisi lain, Moh. 
User Usman dan Lilis Setiawati (1993: 5) mengemukakan belajar adalah 
suaatu proses perubahan tingkah laku atau kecakapan manusia, dalam 
kebiasaan, kecakapan maupun kognitif, efektif dan psikomotor. 

Belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Belajar akan membawa 
perubahan pada individu yang belajar. Peruabahan itu tidak hanya berkaitan 
dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, 
ketrampilan, sikap, harga diri, kepribadian, serta penyesuaian diri. 
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2.1.2. Pembelajaran Matematika 

Pada dasarnya pembelajaran Matematika bermaksud menata nalar, 
membentuk sikap siswa dan menumbuhkan kemampuan menerapkan 
Matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran Matematika adalah proses pemberian pengalaman 
belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 
siswa memperoleh kompetensi tentang bahan Matematika yang dipelajari 
(Pembelajaran Matematika SD: 1.26). 

Ini berarti bahwa dalam proses pembelajaran tidaklah cukup bila hanya 
memberikan tekanan pada terampil berhitung, berhubung, dan dapat 
menyelesaikan soal. Perhatian secara khusus diberikan pada bagaimana 
nalar dan sikap yang telah terbentuk dan kemampuan menerapkan 
Matematika akan merupakan penopang penting terbentuknya kemampuan 
siswa untuk memecahkan masalah yang mungkin dihadapi kelak (Depdikbud, 
1995). 

Untuk mencapai pembelajaran Matematika dipakai suatu strategi yaitu 
mengaktifkan siswa untuk belajar. 

Pada dasarnya strategi tersebut bertumpu pada dua hal sebagai 
berikut: 
a. Optimalisasi interaksi antara semua elemen pembelajaran guru, siswa 

dan media.  
b. Optimalisasi keikutsertaan semua siswa (panca indera, nalar, rasa, dan 

karsa). 
Optimalisasi yang dikehendaki dapat dicapai dengan penerapan dan 

pemanduan berbagai metode secara tepat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa 
tidak ada suatu metode apapun yang tidak memiliki kelemahan kreatifitas 
guru tetap diperlukan untuk memiliki metode yang sekiranya cocok dengan 
bahan kajian dan kondisi yang dihadapi. Suatu metode yang saat ini cocok 
untuk pembelajaran topik tertentu belum cocok untuk merasa yang akan 
datang pada topik yang sama (Depdikbud, 1995). 
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Proses pembelajaran akan berjalan baik apabila sebagai guru memiliki 
kemampuan dalam menciptakan suasana belajar siswa yang menyenangkan. 

Apabila siswa berpendapat bahwa belajar itu menyenangkaan serta 
secara pribadi sangat bermakna dan relevan ditambah lingkungan yang 
mendorong siswa untuk mempunyai kendali terhadap proses dan hasil 
belajar, maka motivasi belajar dan kecenderungan untuk mengatur sendiri 
proses belajar (self-regulate) akan muncul sendirinyaa (Kidley, 1991). 

Berbagai metode dapat dikembangkan dan digunakan dalam suatu 
kegiatan pembelajaran. Tidak ada suaatu metode mengajar yang selalu 
sesuai untuk digunakan dalam setiap kegiatan pembelajaran, artinya tidak 
semua kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya satu metode 
saja, tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan variasi mengajar, metode 
ceramah yang dapat dikatakan tepat untuk kegiatan yang lebih memukai 
pada penyajian informasi tetapi metode diskusi akan lebih tepat digunakan 
untuk kegiatan pembelajaran yang lebih menekan pada kemampuan 
tenggang rasa sesama teman (Asep Herry Hermawan, 2003: 11.12). 

Jika dalam pembelajaran ada masalah yang menyebabkan ketidak-
berhasilan dalam proses belajar mengajar maka perlu diadakan perbaikan 
pembelajaran melalui PTK. PTK dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki 
pembelajaran yang dikelolanya karena sarana akhir PTK adalah perbaikan 
pembelajaran. 

Perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia sudah 
melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualittas pembelajaran yang 
dikelolanya. Disamping itu hasil PTK yang diperoleh dapat disebarkan kepada 
teman sejawat sehingga mereka barangkali tergerak untuk mencoba hasil 
tersebut atau paling tidak mencoba melakukan perbaikan bagi pembelajaran 
di kelasnya seperti pendapat berikut: 

PTK mempunyai manfaat yang sangat besar bagi pembelajaran 
kaarena tujuan PTK adalah memperbaiki praktek pembelajaran dengan 
sarana akhir memperbaiki belajar siswa (Raka, Joni, Kardiawan, Hadis 
Subroto, 1998). 
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Agar pembelajaran berhasil perlu adanya motivasi seperti yang 
diutarakan Rohmina (2002) bahwa “faktor yang paling berhasil dalam 
pembelajaran adalah motivasi”. 

2.1.3. Hasil Belajar 
Prestasi belajar berasal dari kataa “prestasi” dan “belajar”. Prestasi 

berarti hasil yang telah dicapai (Depdikbud, 1995: 787). Sedangkan 
pengertian belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu 
(Depdikbud, 1995: 14). Jadi prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan 
atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditujukan 
dengan nilai atau angka yang diberikan oleh guru. 

Prestasi dalam penelitian yang dimaksudkan adalah nilai yang 
diperoleh oleh siswa pada mata pelajaran Matematika dalam bentuk nilai 
berupa angka yang diberikan oleh guru kelasnya setelah melaksanakan tugas 
yang diberikan padanya. 

 
2.1.4. Media Pembelajaran 

Media adalah perantara. Media pembelajaran merupakan perantara 
untuk mengarahkan pemikiran siswa agar lebih jelas dalam memahami materi 
pembelajaran. Media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 726) 
artinya (sarana) perantara, penghubung. Jadi media pembelajaran artinya 
alat atau sarana yang menghubungkan konsep yang abstrak dengan sesuatu 
yang kongkrit sehingga bisa menghilangkan verbalisme. Terkait dengan hal 
itu, penulis menggunakan media gambar yang berbentuk kartu bilangan untuk 
menentukan KPK. 

Media pembelajaran menurut NEA (1969) sebagai sarana komunikasi 
baik berbentuk cetak maupun paandang termasuk perangkat kerasnya. 
Wibbur Schramm (1997) mengidentifikasi media pembelajaran sebagai 
teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
pembelajaran. Miarso (1980) menegaskan bahwa media pembelajaran 
adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, 
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perasaan, perhatiian dan kemauan anak didik sehingga dapat mendorong 
terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana 
untuk menyalurkan pesan atau informaasi dari guru ke siswa atau sebaliknya. 
Menggunakan media pembelajaran memungkinkaan terjadinya proses yang 
terlibat langsung siswa dalam pembelajaran sehingga media pembelajaran 
dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. 

Memperhatikan begitu banyak media yang dapat digunakan untuk 
kepentingan pembelajaran, beberapa ahli mencoba mengidentifikasi dan 
membuat klasifikasi media. Sebagai contoh Schramm mengklasifikasikan 
media menjadi dua jenis, yaitu media sederhana (papan tulis, gambar, poster, 
peta) dan media canggih (radio, film, TV, komputer). Dengan demikian 
peneliti akan menggunakan salah satu jenis media pembelajaran yaitu 
gambar kartu bilangan. 

 
2.1.5. Permainan Kartu Bilangan 

Permainan kartu bilangan adalah suatu bentuk media pembelajaran 
yang berbasis permainan, terdiri atas kartu-kartu untuk menyampaikan 
informasi berupa materi yang digunakan untuk membantu pembelajaran 
Matematika. 

Permainan kartu bilangan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
karena dalam permainan kartu siswa harus berfikir kartu apa yang akan 
diletakkan untuk menjawab atau mengisi jawabannya. 

Siswa dibentuk kelompok-kelompok, kemudian peneliti membagikan 
kartu bilangan yang ditempelkan pada soal KPK di papan tulis atau di kertas 
manila. Siswa secara aktif dan menyenangkan mencari kartu-kartu bilangan 
yang cocok untuk dijodohkan, peneliti membimbing siswa yang sedang 
berdiskusi, jadi siswa asyik sekali. 

Langkah demi langkah dalam permainan kartu bilangan akan 
mempengaruhi jawaban yang lain karena kartu yang disediakan terbatas, jika 
jawaban yang satu salah, maka jawaban yang lain juga ada yang salah, 



10 
 

karena saling berkaitan satu sama lain. Siswa akan berhati-hati dan benar-
benar berfikir dalam bermain permainan kartu bilangan. Dengan demikian 
hasil belajar siswa akan semakin meningkat. 

 
 
 
2.2. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti, Muhammad Irham 
yang berjudul “Permainan Kartu sebagai Media Peningkatan Pembelajaran 
Matematika” ada beberapa penelitian yang dapat digunakaan untuk mendukung 
penelitian ini. Hasil penelitiannya sebagai berikut: Kegiatan belajar dengan 
menggunakan permainan kartu bilangan memungkinkan anak untuk belajar mengatur 
dan membagi bilangan dengan pilihan yang berkaitan dengan yang lain. Siswa akan 
lebih aktif belajar untuk memasukkan kartu bilangan karena bersifat permainan. 

Untuk membuktikan bahwa melalui permainan kartu bilangan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa, peneliti pernah melakukan penelitian menggunakan 
lembar observasi yang diisi anak yang berupa pertanyaan yang berkaitan dengan 
penelitian, juga menggunakan hasil penelitian teman sejawat yang melakukan 
penelitiaan dengan check list. 

 
2.3. Kerangka Pikir 

Pada pelajaran awal guru belum menggunakan dan menerapkan permainan 
kartu bilangan pada pembelajaran Matematika, sehingga permainan siswa rendah. 
Pada siklus I guru menerapkan permainan kartu bilangan pada pembelajaran 
Matematika. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 
 

Menurunnya kualitas pembelajaran dalam menghitung 
Matematika tentang KPK di Kelas 5 SDN Kepoh. 

Guru kurang maksimal 
dalam mengondisikan 
kelas. 

Hasil belajar dalam menghitung 
Matematika tentang KPK terbukti hasil 
belajar siswa yang kurang dari KKM asp. 

Siswa kurang bekerja sama 
dengan teman lain, siswa 
bosan dan kelas ramai. 

Diterapi dengan pembelajaran menggunakan 
penerapan permainan kartu bilangan. 

Kelebihan penerapan kartu bilangan: 

1. Dapat meningkatkan kreativitas, sportivitas, dan rasa percaya diri. 
2. Siswa terlibatt aktif dalam proses belajar. 
3. Menumbuhkan kreativitas dalam ide dan pendapat dalam pemecahan. 

Aktivitas siswa dalam menghitung 
Matematika tentang KPK meningkat. 

Hasil belajar dalam menghitung 
Matematika tentang KPK. 

2.4. Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis tindakan dirumuskan sebagai 

berikut: 
Penggunaan permainan kartu bilangan dalam pembelajaran Matematika dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa Kelas 5 SD Negeri Kepoh Kecamatan Wedarijaksa 
Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013. 


