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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Hasil Belajar 
a) Pengertian Belajar 

Banyak orang yang beranggapan bahwa yang dimaksud belajar adalah 
mencari ilmu atau menuntut ilmu. Ada lagi yang secara khusus mengartikan belajar 
adalah menyerap pengetahuan. Ini berarti bahwa belajar mesti mengumpulkan fakta-
fakta sebanyak-banyaknya. Jika konsep ini dipakai orang, maka orang tersebut perlu 
dipertanyakan, apakah dengan belajar semacam itu orang menjadi tumbuh dan 
berkembang? Terkadang belajar dimaknai dengan latihan semata seperti yang tampak 
pada latihan menulis dan membaca. Biasanya, orang yang memiliki paradigma 
semacam ini, akan merasa puas manakala anak-anak mereka telah mampu menulis 
dan membaca walaupun prestasi yang dicapai itu kosong dari arti, hakikat dan tujuan 
dari belajar.  

Tidak sedikit para pakar yang memformulasikan definisi belajar dengan 
perspektif yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat tentang arti belajar itu disebabkan 
karena adanya kenyataan bahwa perbuatan belajar itu sendiri bermacam-macam. 
Banyak jenis kegiatan yang oleh mereka dapat disepakati sebagai perbuatan belajar 
misalnya, menirukan ucapan kalimat, mengumpulkan pembendaharan kata, fakta, 
menghafal, menghitung, dan seterusnya. Namun demikian, jenis tadi adalah 
pengertian belajar perspektif tradisional. Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati 
mendefinisikan belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku atau kecakapan 
(kognitif, afektif, psikomotor) manusia yang bukan disebabkan oleh pertumbuhan 
fisiologis atau proses kematangan. Perubahan tingkah laku atau pengalaman itu 
berkat adanya pengalaman dan latihan.James O. Wittaker, sebagaimana dikutip oleh 
Wasty Soemanto mengatakan bahwa learning may be defined as the process by 

which behavior originates or is altered through training or experience.  
Belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui 

latihan dan pengalaman.Tabrani Rusyan dkk., mengatakan belajar adalah 
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memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar adalah suatu 
proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini 
berbeda dengan pengertian lama tentang belajar. Perubahan yang terjadi pada 
individu bisa berupa penambahan informasi, pengembangan atau peningkatan 
pengertian, penerimaan sikap-sikap baru,  perolehan penghargaan baru, pengerjaan 
sesuatu dengan mempergunakan apa yang telah dipelajari. 

Nana Sudjana mengatakan bahwa belajar adalah proses yang ditandai 
dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses 
belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, 
pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, serta perubahan lainnya. 

Bertolak dari beberapa definisi tentang belajar, secara umum belajar dapat 
dipahami sebagai tahapan perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang terjadi 
sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 
kognitif. Itu artinya bahwa dalam belajar terdapat tingkah laku yang mengalami 
perubahan sebagai akibat dari interaksi dan pengalaman serta latihan, dan karena itu, 
perubahan tingkah laku yang disebabkan bukan oleh latihan dan pengalaman tidak 
digolongkan sebagai belajar. Pun, belajar menyangkut perubahan dalam suatu 
organisme sebagai hasil pengalaman. Keberhasilan yang dicapai peserta didik dalam 
belajar hendaknya dapat dibuktikan di sekolah yang dilakukan melalui penilaian. 
Penilaian bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi perencanaan, pelaksanaan 
dan pengajaran sehingga mereka mengetahui kemajuan belajarnya. Mengenai 
prestasi belajar yang dicapai siswa di sekolah pada umumnya dilukiskan pada buku 
raport yang berupa nilainilai atau angka. 

Dalam menentukan arah dan gerak langkah perbaikan pembelajaran di 
Sekolah Dasar (SD), mengacu pada pendapat para ahli/pakar dalam bidang ilmu. Hal 
tersebut bertujuan agar dalam membuat dan menyusun hasil penelitian mempunyai 
landasan. belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang yang merupakan 
hasil interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ciri-
ciri perubahan dalam perbuatan belajar adalah sebagai berikut : 
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1) Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari belajar. Perubahan tersebut 
dapat menghasilkan tingkah laku yang lebih baik atau lebih buruk. 
Perubahan hasil belajar itu secara disadari. 

2) Perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman, artinya apabila 
situasi yang dihadapi hanya ditemui satu kali bukan merupakan perubahan 
hasil belajar. 

3) Perubahan merupakan suatu proses artinya belajar merupakan serangkaian 
kegiatan yang dilakukan dengan aktif. 

Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar, meliputi seluruh 
aspek kepribadian mencakup fisik dan psikis.  

b) Pengertian Hasil Belajar 
Masalah belajar adalah masalah bagi setiap manusia, dengan belajar manusia 

memperoleh keterampilan, kemampuan sehingga terbentuklah sikap dan 
bertambahlah ilmu pengetahuan. Jadi hasil belajar itu adalah suatu hasil nyata yang 
dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah 
yang diwujudkan dalam bentuk rapot pada setiap semester. 

Untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang telah dicapai 
oleh seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan 
kemajuan yang dicapai maka harus ada kriteria (patokan) yang mengacu pada tujuan 
yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi 
belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Keberhasilan dalam belajar 
menurut W. Winkel (dalam buku Psikologi Pengajaran 1989:82  adalah keberhasilan 
yang dicapai oleh siswa, yakni adalah prestasi belajar siswa di sekolah yang 
mewujudkan dalam bentuk angka. 

Menurut Winarno Surakhmad (dalam buku, Interaksi Belajar Mengajar, 

(Bandung: Jemmars, 1980:25)  mengemukakan, bahwa keberhasilan dalam belajar 
yang dilakukan oleh siswa bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian atau tes. 
Maksud ulangan tersebut ialah untuk memperoleh suatu indek dalam menentukan 
keberhasilan siswa. 

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan 
belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar 



 8

mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku 
seseorang. Hasil belajar adalah informasi tentang pengetahuan, sikap dan perilaku 
serta ketrampilan yang dicapai oleh siswa setelah berpartisipasi dalam kegiatan 
belajar mengajar selama kurun waktu tertentu. Hasil belajar yang dicapai siswa 
merupakan tingkat kemampuan siswa dalam menerima dan memahami berbagai 
konsep yang telah dipelajari.Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil yang 
diperoleh siswa setelahmengikuti proses pembelajaran setelah diadakan penelitian. 
Hasil belajar tersebut meliputi kemampuan kognitif, efektif dan psikomotor. 

Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, 
setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun 
untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku 
saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar 
tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan intruksional 
khususnya dapat dicapai.  

Untuk mengetahui tercapai tidaknya KKM, guru perlu mengadakan tes formatif 
pada setiap menyajikan suatu bahasan kepada siswa. Penilaian formatif ini untuk 
mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai tujuan intruksional khusus yang ingin 
dicapai. Fungsi penelitian ini adalah untuk memberikan umpan balik pada guru dalam 
rangka memperbaiki proses belajar mengajar dan melaksanakan program remedial 
bagi siswa yang belum berhasil. Karena itulah, suatu proses belajar mengajar 
dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan intruksional khusus dari bahan 
tersebut.   

c) Indikator Keberhasilan Belajar 
Hasil belajar merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar 

karena kegiatan belajar merupakan proses sedangkan hasil belajar adalah sebagian 
hasil yang  dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih 
dahulu mengandakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan. Untuk memahami 
pengertian hasil belajar maka harus bertitik tolak dari pengertian belajar itu sendiri. 

Djamarah  (2002: 13) mengemukakan bahwa belajar adalah serangkaian 
kegiatan jiwa raga  untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 
pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya menyangkut kognitif, 
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afektif, dan psikomotorik. Menurut Winkel dalam Darsono (2002 4) belajar adalah 
suatu aktivitas mental/psikis dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 
menghasilkan  perubahan dalam pengetahuan pemahaman, keterampilan dan nilai 
sikap. 

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 
oleh seseorang secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 
interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003: 3). 

Menurut Sardiman (2004: 21) belajar akan membawa suatu perubahan pada 
individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan berkaitan dengan 
penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, 
sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. Moh.Uzer Usman 
dan Lilis Setiawati (2002: 4) mengartikan “Belajar sebagai perubahan tingkah laku 
pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu 
dengan lingkungan sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan 
lingkungannya”. 

Sudjana (2000: 5) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang 
ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari 
proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 
pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, 
kebiasaan serta perubahan-perubahan aspek lain yang ada pada individu belajar. 
Whittaker dalam Djamarah (2002: 12) merumuskan belajar sebagai proses di mana 
tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.  

Percival dan Ellington dalam Daryanto (2010: 59), mengungkapkan “Belajar 
adalah perubahan yang terjadi karena hubungan yang stabil antara stimulus yang 
diterima oleh organisme secara individual dengan respon yang tersamar, dimana 
rendah, besar, kecil, dan intensitas respon tersebut tergantung pada tingkat 
kematangan fisik, mental dan tendensi yang belajar”. Belajar merupakan proses dasar 
dari perkembangan hidup manusia. Belajar bukan hanya sekedar pengalaman, belajar 
adalah suatu proses bukan suatu hasil. Oleh karena itu, belajar berlangsung secara 
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aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai 
tujuan (Soemanto, 2006: 112). 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 
tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yaitu memahami 
(Hamalik, 2001: 27). Suhaenah (2001: 2), ”Belajar merupakan suatu aktivitas yang 
menimbulkan perubahan yang relatif permanen sebagai akibat dari upaya-upaya yang 
dilakukannya”. 

Menurut Hamalik (2004: 27), belajar adalah modifikasi atau memperteguh 
kelakuan melalui pengalaman. Belajar juga merupakan suatu bentuk pertumbuhan dan 
perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara tingkah laku yang 
baru sebagai hasil dari pengalaman. Belajar adalah suatu usaha sungguh-sungguh, 
dengan sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki baik fisik, mental, 
panca indra, otak atau anggota tubuh lainnya, demikian pula aspek-aspek kejiwaan 
seperti intelegensi, bakat, minat, dan sebagainya. 

Setiap individu pasti mengalamai proses belajar. Belajar dapat dilakukan oleh 
siapapun, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang tua, dan akan 
berlangsung seumur hidup. Dalam pendidikan disekolah belajar merupakan kegiatan 
yang pokok yang harus dilaksanakan. Tujuan pendidikan akan tercapai apabila proses 
belajar dalam suatu sekolah dapat berlangsung dengan baik, yaitu proses belajar yang 
melibatkan siswa secara aktif dalam prosses pembelajaran. Djamarah (2002: 15-16) 
menjelaskan bahwa ciri-ciri belajar sebagai berikut. 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar. 
2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 
3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 
4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 
5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 
6. Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. 

Slameto (2010: 2) mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha 
yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya.  Berikut ini ciri-ciri perubahan tingkah laku menurut Slameto (2010: 2). 
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a. Perubahan terjadi secara sadar. 
b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 
c.  Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.  
d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara.  
e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah.  
f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku pada diri 
seseorang dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar 
memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 
tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Di dalam belajar terdapat prinsip-
prinsip belajar yang harus diperhatikan, Dalyono (2005: 51-54) mengemukakan 
prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. 

a. Kematangan jasmani dan rohani 
Salah satu prinsip utama belajara dalah harus mencapai kematangan 

jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan yang dipelajarinya. Kematangan 
jasmani yaitu setelah sampai pada batas minimal umur serta kondisi fisiknya 
telah kuat untuk melakukan kegiatan belajar. Sedangkan kematangan rohani 
artinya telah memiliki kemampuan secara psikologis untuk melakukan kegiatan 
belajar. 

b. Memiliki kesiapan 
Setiap orang yang hendak belajar harus memiliki kesiapan yakni dengan 

kemampuan yang cukup, baik fisik, mental maupun perlengkapan belajar. 
c. Memahami tujuan 

Setiap orang yang belajar harus memahami tujuannya, kemana arah 
tujuan itu dan apa manfaat bagi dirinya. Prinsip ini sangat penting dimiliki oleh 
orang belajar agar proses yang dilakukannya dapat selesai dan berhasil 

d. Memiliki kesungguhan 
Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan untuk 

melaksanakannya. Belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh hasil yang 
kurang memuaskan. 
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e. Ulangan dan latihan 
Prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah ulangan dan latihan. Sesuatu 

yang dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak, sehingga dikuasai 
sepenuhnya dan sukar dilupakan. 

Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah 
dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar merupakan 
cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan dari proses belajar yang telah 
dilaksanakan yang pada puncaknya diakhiri dengan suatu evaluasi. Hasil belajar 
diartikan sebagai hasil ahir pengambilan keputusan tentang tinggi rendahnya nilai 
siswa selama mengikuti proses belajar mengajar, pembelajaran dikatakan berhasil jika 
tingkat pengetahuan siswa bertambah dari hasil sebelumnya (Djamarah, 2000: 25).  

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh murid dalam 
mengikuti program belajar mengajar, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut 
Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 
tindak belajar dan tindak mengajar. 

Sukmadinata (2007: 102) mengatakan hasil belajar merupakan realisasi atau 
pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 
seseorang. Sedangkan hasil belajar menurut Arikunto (2001:63) sebagai hasil yang 
telah dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu 
mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan.  

Hasil belajar dapat dikatakan tuntas apabila telah memenuhi kriteria 
ketuntasan minimum yang ditetapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Hasil 
belajar sering dipergunakan dalam arti yang sangat luas yakni untuk bermacam-
macam aturan terdapat apa yang telah dicapai oleh murid, misalnya ulangan harian, 
tugas-tugas pekerjaan rumah, tes lisan yang dilakukan selama pelajaran berlangsung, 
tes ahir catur wulan dan sebagainya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil 
pembelajaran. Ada faktor yang dapat diubah (seperti cara mengajar, mutu rancangan, 
metode  evaluasi, dan lain-lain), adapula faktor yang harus diterima apa adanya 
(seperti: latar belakang siswa, gaji, lingkungan sekolah, dan lain-lain) Suhardjono 
dalam Arikunto (2006: 55). Menurut Slameto (2003: 54-60) faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain. 
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a. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa). Faktor yang berasal dari dalam diri 
siswa sendiri meliputi tiga faktor, yakni: 
1. Faktor jasmaniah 

a) Faktor kesehatan 
b) Faktor cacat tubuh 

2. Faktor psikologis 
a) Intelegensi 
b) Bakat 
c)  Motif 
d) Kematangan. 

3. Kesiapan. Faktor kelelahan 
a) Faktor kelelahan jasmani 
b) Faktor kelelehan rohani 

b. Faktor ekstern (faktor dari luar diri siswa). Faktor yang berasal dari luar diri siswa 
sendiri terdiri dari tiga faktor, yakni: 
1. Faktor keluarga 

a) Cara orang tua mendidik.  
b) Relasi antar anggota keluarga 
c) Suasana rumah 
d) Keadaan ekonomi keluarga 

2. Faktor sekolah 
a) Metode mengaja 
b) Kurikulum 
c) Relasi guru dengan siswa 
d) Relasi siswa dengan siswa 
e) Disiplin sekolah 
f) Alat pelajaran 
g) Waktu sekolah 
h) Standar pelajaran di atas ukuran 
i) Keadaan gedung 
j) Metode belajar 



 14

k) Tugas rumah 
3. Faktor masyarakat 

a) Kesiapan siswa dalam masyarakat 
b)  Mass media 
c) Teman bergaul 
d) Bentuk kehidupan masyarakat 

Hasil belajar adalah suatu pencapaian yang diperoleh oleh siswa dalam 
proses pembelajaran yang dituangkan dengan angka maupun dalam pengaplikasian 
pada kehidupan sehari-hari atas ilmu yang didapat. Hasil belajar  yang tinggi atau 
rendah  menunjukkan keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dalam 
proses pembelajaran.  

Suparno dalam Sardiman (2004: 38) mengatakan bahwa hasil belajar 
dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. 
Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si subjek belajar, 
tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang sedang 
dipelajari. Djaali (2008: 99) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan siswa dalam belajar antara lain sebagai berikut. 

a. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri) 
1) Kesehatan 
2)   Intelegensi 
3) Minat dan motivasi 
4) Cara belajar 

b. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri) 
a) Keluarga 
b) Sekolah  
c) Masyarakat 
d) Lingkungan  

Untuk mengukur  keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa 
tingkatan taraf sebagai berikut. 

a. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh siswa. 
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b. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat dikuasai 76%-
99%. 

c. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%. 
d. Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%.  

Sehubungan dengan hal di atas, adapun hasil pengajaran dikatakan betul-
betul baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa. 
b. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik.  

Pengetahuan hasil proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah 
merupakan bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat 
mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan. Sebab 
pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya (Sardiman,  2008: 49). 

Penilaian hasil belajar pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan untuk 
mengukur perubahan  prilaku yang telah terjadi pada diri peserta didik. Pada 
umumnya hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk yaitu peserta 
didik akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya atas prilaku 
yang diinginkan dan mereka mendapatkan bahwa prilaku yang diinginkan itu telah 
meningkat baik setahap atau dua tahap sehingga timbul lagi kesenjangan antara 
penampilan prilaku yang sekarang dengan yang diinginkan. 

Penilaian hasil bertujuan untuk mengetahui hasil belajar atau pembentukan 
kompetensi peserta didik. Standar nasional pendidikan mengungkapkan bahwa 
penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk 
memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk penilaian harian, 
penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian kenaikan kelas. 

Hasil belajar pada satu sisi adalah berkat tindakan guru, suatu pencapaian 
tujuan pembelajaran. Pada sisi lain, merupakan peningkatan mental siswa. Hasil 
belajar dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua 
dampak tersebut sangat berguna bagi guru dan juga siswa. Dampak pengajaran 
adalah hasil yang dapat diukur, seperti tertuang dalam angka rapot, sedangkan 
dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan dibidang lain, suatu 
transfer belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 4). 
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Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar itu dianggap 
berhasil, adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, 
baik secara individual maupun kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan intruksional khusus (TIK) telah dicapai 
oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

d) Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Belajar Siswa 
Keberhasilan dalam belajar yang dicapai oleh siswa di sekolah merupakan 

salah satu ukuran terhadap penguasaan materi pelajaran yang disampaikan. Peran 
guru dalam menyampaikan materi pelajaran dapat mempengaruhi keberhasilan belajar 
siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa penting sekali 
untuk diketahui, artinya dalam rangka membantu siswa mencapai hasil belajar yang 
seoptimal mungkin. 

Keberhasilan belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, 
yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa, terutama 
kamampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya 
terhadap keberhasilan belajar siswa yang dicapai. 

Di samping faktor kemampuan yang dimiliki oleh siswa, juga ada faktor lain 
seperti motivasi belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Adapun 
pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang logis dan wajar, sebab hakekat 
perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati dan disadarinya, 
siswa harus merasakan adanya suatu kebutuhan untuk belajar dan berprestasi. Ia 
harus mengerahkan daya dan upaya untuk mencapainya. 

Sungguh pun demikian, keberhasilan yang dapat diraih masih juga 
bergantung dari lingkungan, artinya ada faktor-faktor yang berada di luar dirinya yang 
dapat menentukan dan mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu 
lingkungan pelajaran yang dominan mempengaruhi keberhasilan belajar di sekolah 
adalah kualitas pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran ialah tinggi 
rendahnya atau pun efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 
pengajaran. Oleh sebab itu, keberhasilan belajar siswa di sekolah dipengaruhi oleh 
kamampuan siswa dan kualitas pengajaran. 
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e) Penilaian Hasil Belajar 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (hal 120-121) 

mengungkapkan, bahwa untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan 
belajar tersebut dapat dilakukan melalui ter prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan 
ruang lingkunya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian, 
sebagai berikut: 
1) Tes Formatif, penilaian ini dapat mengukur satu atau beberapa pokok bahasan 

tertentu dan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa 
terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki 
proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. 

2) Tes Subsumatif, tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah 
diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran 
daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Hasil tes 
subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan 
diperhitungkan dalam menentukan nilai rapor. 

3) Tes Sumatif, tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan 
pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, satu atau dua 
bahan pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan tarap atau tingkat 
keberhasilan belajar siswa dalam satu periode belajar tertentu. Hasil dari tes 
sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat (rangking) 
atau sebagai ukuran mutu sekolah. 

f) Strategi Pembelajaran 
Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan digunakan berbagai 

strategi pembelajaran. Pembelajaran mempunyai dua sisi, dilihat dari segi guru 
disebut pengajaran, tetapi dilihat dari sisi siswa adalah belajar. Keduanya tidak dapat 
dipisahkan.  

Ausubel dan Robinson dalam Sri Esti Jiwandono (2004) membagi 
keseluruhan kegiatan belajar mengajar dalam empat kutub dari dua kontinum, yaitu 
kutub  Reception Discovery Learning  pada satu kontinum dan kutub  Rote-Meaningful 

Learning pada kontinum yang lain, yang bersilangan.  Dalam Reception  Learning 
peran siswa relatif pasif, ia lebih banyak menerima bahan yang diberikan guru melalui 
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ceramah dan demonstrasi yang mungkin dilengkapi dengan peragaan.  Discovery 

Learning  dari pihak guru disebut pengajaran discovery atau pengajaran inkuiri, 
merupakan strategi pengajaran yang banyak mengaktifkan siswa. 

Beberapa metode pembelajaran yang termasuk dalam strategi  Discovery 

diantaranya : pembelajaran yang menggunakan lingkungan, pengamatan, percobaan 
dan pemecahan masalah. Rote Learning merupakan kegiatan belajar yang bersifat 
menghafal atau menerima bahan tanpa disertai arti. Siswa dapat menguasai sejumlah 
informasi atau pengetahuan dengan menggunakan ingatannya. Dalam 
 Meaningful  Learning  yang merupakan lawan dari  Rote Learning , makna atau arti 
dari bahan ajar sangat dipentingkan. Suatu pengetahuan mempunyai makna karena 
ada hubungan dengan pengetahuan lain yang telah dikuasainya.  

Membuka Pelajaran atau Apersepsi (Set Induction) Membuka pelajaran atau 
set induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran 
untuk menciptakan pra kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat 
pada pengalaman yang disajikan sehingga materi dan bahan pembelajaran mudah 
dikuasai. 

Dengan kata lain membuka pelajaran itu adalah mempersiapkan mental 
dan perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari.Tujuan dan 
teknik membuka pelajaran. Secara khusus tujuan membuka pelajaran adalah :1. 
Menaruh perhatian siswa 2. Menumbuhkan motivasi belajar siswa 3. Memberikan 
acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. 

g) Metode Mengajar  
Matematikan merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek anstrak dan 

dibangun melalui proses penalaran dedukatif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh 
sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sudah diterima, sehingga keterkaitan 
antar konsep dalam matematika bersifat sangat kuat dan jelas. 

Dalam pembelajaran matematika agar mudah dipahami oleh siswa, proses 
penalaran induksi dapat dilakukan pada awal pembelajaran dan kemudian dilanjutkan 
dengan proses penalaran dedukatif untuk menguatkan pemahaman yang sudah 
dimiliki oleh siswa.  
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Matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bernalar melalui 
kegiatan penyeledikan, eksplorasi dan eksperimen, sebagai alat pemecahan masalah 
malalui pola piker dan metode  matematika serta sebagai alat komunikasi melalui 
symbol, tabel, grafik, diagram, dalam menjelaskan gagasan. Tujuan pembelajaran 
matematika adalah melatih cara berfikir secara sistematis, logis, kritis, kreatif dan 
konsisten.  

Kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai 
dalam belajar matematika mulai SD dan MI sampai SMA, adalah sebagai berikut:  

1) Menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari, menjelaskan 
keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 
luwes, akurat, efesien dan tepat dalam pemecahan masalah.  

2) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, grafik 
atau diagram untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

3) Menggunakan penalaran pada pola, sifat atau melakukan manipulasi matematika 
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 
pernyataan matematika.  

4) Menunjukkan kemampuan strategi dalam membuat (merumuskan), menafsirkan, 
dan menyelesaikan metode  matematika dalam penyelesaian masalah.  

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 
Kemampuan matematika yang dipilih dalam Standar Kompetensi ini dirancang 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa dengan memperhatikan 
perkembangan pendidikan matematika di dunia sekarang ini. Untuk mencapai 
kompetensi tersebut dipilih materi-materi matematika dengan memperhatikan struktur 
keilmuan, tingkat kedalaman materi, serta sifat esensial materi, dan keterpakainya 
dalam kehidupan sehari-hari secara rinci, standar kompetensi tersebut adalah sebagai 
berikut: : 

1. Bilangan-Melakukan penjumlahan dang pengurangan sampai 500. 
2. Geometri dan Pengukuran  

Menggunakan pengukuran waktu, panjang, dan berat dalam pemecahan 
masalah. Keberhasilan siswa dalam belajar matematika dipengaruhi banyak factor, 
baik itu dalam diri siswa sendiri (intern) maupun dari luar (ekstern).Salah satu factor 
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yang berasal dari luar adalah metode yang digunakan oleh guru dalam proses belajar 
mengajar. Ditinjau dari fungsinya, metode mengajar matematika merupakan suatu 
cara tersendiri yang dipergunakan oleh guru dalam menyapaikan materi pelajaran 
tertentu kepada siswa. Apalagi materi pelajaran matematika merupakan perpaduan 
antara materi yang bersifat abstrak dan konkrit atau benda nyata.Ketepatan atau 
efektifitas penggunaan metode mengajar disamping dipengaruhi oleh karakter pribadi 
seorang guru itu sendiri, juga dipengaruhi oleh jenis materi yang diajarkan. Jadi 
penggunaan metode mengajar, harus disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan 
diberikan kepada siswa. Dan metode yang baik dipergunakan oleh guru A, belum tentu 
baik pula dipergunakan oleh guru B, oleh karena itu, penggunaan metode harus 
disesuaikan pula dengan karakter pribadi guru itu sendiri.  

Semua metode mengajar, mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri, 
sehingga guru harus pandai-pandai memilih dan menggunakannya.Jika memang 
diperlukan seorang guru dapat mengkombinasikan beberapa metode yang memang 
diperlukan. Seorang guru hanya menggunakan metode yang monoton (tida bervariasi) 
tanpa memperhatikan jenis materi yang sedang diajarkannya, biasanya akan 
membosankan, sehingga dapat mengurangi kegairahan belajar siswanya. Dengan 
sendirinya akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajarnya.  

Seorang guru yang mau memperhatikan perubahan jaman dewasa ini, dia 
akan mengembangkan dirinya dengan menyesuaikan metode mengajarnya dengan 
keberadaan siswa pada jamannya dia akan dianggap sosok guru idola, hal ini 
memang penting.  

2.1.2 Belajar Matematika 
a. Hakekat Matematika 

Berbicara mengenai hakekat matematika artinya menguraikan tentang 
matematika itu sebenarnya, apakah matematika itu ilmu induktif, ilmu deduktif, ilmu 
yang abstrak dan sebagainya. Kita sebagai guru yang mengajarkan matematika sudah 
sewajarnya mengetahui mengenai apa matematika itu, apa gunanya matematika, dan 
mengapa matematika itu diajarkan di sekolah. Tanpa mengetahui hakekat matematika 
kita tidak mungkin dapat memilih strategi untuk pengajaran matematika dengan benar. 
Dengan mengetahui hakekat matematika pula, akan membantu kita dalam memilih 
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metode pengajaran yang sesuai. Dengan kata lain, penerapan strategi dan metode 
mengajar akan banyak artinya bila kita mengetahui hakekat matematika. 

Belajar matematika merupakan tentang konsep-konsep dan struktur abstrak 
yang terdapat dalam matematika serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan 
struktur matematika. Belajar matematika harus melalui proses yang bertahan dari 
konsep yang sederhana ke konsep yang lebih kompleks. Setiap konsep matematika 
dapat dipahami dengan baik jika pertama-tama disajikan dalam bentuk konkrit 
(Muhsetya, Gatot. 2007). 

Salah satu dari Standar Kompetensi Lulusan SD pada mata pelajaran 
matematika yaitu, memahami konsep bilangan pecahan, perbandingan dalam 
pemecahan masalah, serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari Depdiknas 
2006. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman guru tentang 
hakekat pembelajaran matematika di SD dapat merancang pelaksanaan proses 
pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan perkembanagan kognitif siswa, 
penggunaan media, metode dan pendekatan yang sesuai pula. Sehingga guru dapat 
menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif serta terselenggaranya kegiatan 
pembelajaran yang efektif. 

Tujuan pembelajaran matematika di SD dapat dilihat di dalam kurikulum 
tingkat satuan pendidikan 2006 SD. Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta 
didik memiliki kemampuan sebagai berikut, (1) memahami konsep matematika, 
menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algortima, 
secara luwes, akurat, efesien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) 
menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 
pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 
memahami masalah, merancang metode matematika, menyelesaikan metode dan 
menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 
tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (5) memiliki 
sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin 
tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika sifat-sifat ulet dan percaya 
diri dalam pemecahan masalah. 
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b. Hakekat belajar Matematika 
Hakekat Belajar Matematika Hudojo (1988:1) mengemukakan bahwa 

seseorang dikatakan belajar bila diasumsikan dalam diri orang itu terjadi suatu proses 
kegiatan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku. Selanjutnya Winkel (1989:36) 
mendifinisikan belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 
interaktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 
pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. 

Slameto (1980:2) mengemukakan bahwa secara psikologis belajar merupakan 
suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 
lingkungannya lebih jauh dikatakan bahwa perubahan tingkah laku dalam belajar 
adalah:(1) perubahan ini terjadi secara sadar, (2) perubahan dalam belajar bersifat 
kontinu dan fungsional, (3) perubahan dalam belajar bersifat/bernilai positif dan aktif, 
(4) perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, dan (5) perubahan belajar 
bertujuan dan terarah.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa belajar adalah 
suatu proses perubahan tingkah laku yang bersifat positif dalam diri seseorang. 
Perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh belajar dapat ditunjukkan dalam 
berbagai bentuk, misalnya bertambahnya pengetahuan, pemahaman, keterampilan 
dan perubahan sikap. Salah satu contoh hasil dari usaha belajar Bilangan Pecahan 
adalah dari belum memiliki pengetahuan tentang Bilangan Pecahan menjadi memiliki 
pengetahuan tentang Bilangan Pecahan. 

 Soedjadi (2000:1) mengemukakan bahwa ada beberapa definisi atau 
pengertian matematika berdasarkan sudut pandang pembuatnya, yaitu sebagai 
berikut: 

1) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisisr secara 
sistematik 

2) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi     
3) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan 

dengan bilangan. 
4) Matematika adalah pengetahuan fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang 

ruang dan bentuk. 
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5) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik 
6) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

Meskipun terdapat beraneka ragam definisi matematika, namun jika 
diperhatikan secara seksama, dapat terlihat adanya ciri-ciri khusus yang dapat 
merangkum pengertian matematika secara umum. Selanjutnya Soedjadi (2000:13) 
mengemukakan beberapa ciri-ciri khusus dari matematika adalah: 

1) Memiliki objek kajian yang abstrak. 
2) Bertumpu pada kesepakatan. 
3) Berpola pikir deduktif. 
4) Memiliki simbol yang kosong dari arti. 
5) Memperhatikan semesta pembicaraan. 
6) Konsisten dalam sistemnya. 

Belajar matematika tidak ada artinya jika hanya dihafalkan saja. Dia baru 
mempunyai makna bila dimengerti. Orton (1991:154) mengemukakan bahwa 
hendaknya siswa tidak belajar matematika hanya dengan menerima dan 
menghafalkan saja, tetapi harus belajar secara bermakna, belajar bermakna 
merupakan suatu cara belajar dengan pengertian dari pada hafalan. 

Soedjadi (1985) menyatakan bahwa untuk menguasai matematika diperlukan 
cara belajar yang berurutan, setapak demi setapak dan bersinambungan. Hal ini juga 
sejalan dengan pendapat Hudojo (1988:4) yang mengatakan bahwa untuk 
mempelajari matematika haruslah bertahap, berurutan, serta mendasarkan kepada 
pengalaman belajar yang lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa proses belajar 
matematika akan terjadi dengan lancar bila belajar itu dilakukan secara kontinu. Uraian 
di atas menunjukkan bahwa belajar matematika memerlukan pengertian dan dalam 
mempelajari proses pembelajarannya haruslah dilakukan secara bertahap, berurutan 
dan berkesinambungan. 

c. Karakteristik Matematika Sekolah 
Agar dalam penyampaian materi matematika dapat mudah diterima dan 

dipahami oleh siswa, guru harus memahami tentang karakteristik matematika sekolah. 
Menurut Soedjadi (2000:13) matematika memiliki karakteristik : (1) memiliki obyek 
kajian abstrak, (2). Bertumpu pada kesepakatan, (3) berpola piker deduktif, 4). 
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Memiliki symbol yang kosong dari arti, (5). Memperhatikan semesta pembicaraan, dan 
(6). Konsisten dalam sistemnya. Sedang menurut Depdikbud (1993:1) matematika 
memiliki ciri-ciri, yaitu (1). Memiliki obyek yang abstrak, (2). Memiliki pola piker deduktif 
dan konsisten, dan (3) tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK). 

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam pembelajaran matematika perlu 
disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa, dimulai dari yang konkrit menuju 
abstrak. Namun demikian meskipun obyek pembelajaran matematika adalah abstark, 
tetapi mengingat kemampuan berpikir siswa Sekolah Dasar yang masih dalam tahap 
operasional konkrit, maka untuk memahami konsep dan prinsip masih diperlukan 
pengalaman melalui obyek konkrit (Soedjadi, 1995:1). Suatu konsep diangkat melalui 
manipulasi dan observasi terhadap obyek konkrit, kemudian dilakukan proses 
abstraksi dan idealisasi. Jadi dalam proses pembelajaran matematika di SD peranan 
media/alat peraga sangat penting untuk pemahaman suatu konsep atau prinsip. 
Heinich., et al. (1996:21) Hal tersebut mengandung maksud bahwa media yang sesuai 
dan dirancang khusus akan dapat memberikan dukungan yang sangat besar terhadap 
efektifitas pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika juga dimulai dari yang sederhana ke 
kompleks. Menurut Karso (1993:124) matematika mempelajari tentang pola 
keteraturan, tentang struktur yang terorganisasikan. Konsep-konsep matematika 
tersusun secara hirarkis, terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang 
paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. 

Skemp (1971:36) menyatakan bahwa dalam belajar matematika meskipun kita 
telah membuat semua konsep itu menjadi baru dalam pikiran kita sendiri, kita hanya 
bisa melakukan semua ini dengan menggunakan konsep yang kita capai sebelumnya. 
Berdasarkan hal tersebut dalam matematika terdapat topic atau konsep prasyarat 
sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya. Dengan demikian 
dalam mempelajari matematika, konsep sebelumnya harus benar-benar dikuasai agar 
dapat memahami konsep-konsep selanjutnya. Hal ini tentu saja membawa akibat 
kepada bagaimana terjadinya proses belajar mengajar atau pembelajaran matematika. 
Oleh karena itu dalam pembelajaran matematika tidak dapat dilakukan secara 
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melompat-lompat tetapi harus tahap demi tahap, dimulai dengan pemahaman ide dan 
konsep yang sederhana sampai kejenjang yang lebih kompleks. Seseorang tidak 
mungkin mempelajari konsep lebih tinggi sebelum ia menguasai atau memahami 
konsep yang lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan pembelajaran 
berkembang dari yang mudah ke yang sukar, sehingga dalam memberikan contoh 
guru juga harus memperhatikan tentang tingkat kesukaran dari materi yang 
disampaikan, dengan demikian dalam pembelajaran matematika contoh-contoh yang 
diberikan harus bervariasi dan tidak cukup hanya satu contoh. 

Pembelajaran matematika hendaknya menganut kebenaran konsistensi yang 
didasarkan kepada kebenaran-kebnaran terdahulu yang telah diterima, atau setiap 
struktur dalam matematika tidak boleh terdapat kontradiksi. Matematika sebagai ilmu 
yang deduktif aksiomatis, dimana dalil-dalil atau prinsip-prinsip harus dibuktikan 
secara deduktif. Tetapi mengingat kemampuan berpikir siswa SD, penerapan pola 
deduktif tidak dilakukan secara ketat. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh 
Soedjadi (1995:1) bahwa struktur sajian matematika tidak harus menggunakan pola 
pikir deduktif semata, tetapi dapat juga digunakan pola pikir induktif. 

d. Tujuan Pembelajaran Matematika 
Di dalam GBPP mata pelajaran matematika SD disebutkan bahwa tujuan yang 

hendak dicapai dari pembelajaran matematika sekolah adalah: 
1. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung (menggunakan 

bilangan) sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat dialihgunakan, melalui kegiatan 

matematika. 
3. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal lanjut di Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 
4. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. (Depdikbud, 1993:40) 

Sedangkan tujuan mata pelajaran matematika yang tercantum dalam KTSP 
pada SD/MI adalah sebagai berikut: 
1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, 
dalam pemecahan masalah. 
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 
pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang metode matematika, menyelesaikan metode dan menafsirkan solusi 
yang diperoleh. 

4. Mengkomunkasikan gagasan dengan simbol, table, diagram, atau media lain 
untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki 
rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 
ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 2006 : 417). 

Pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang artinya proses perubahan  
tingkah  laku  individu  melalui  interaksi  dengan  lingkungan (Rusyan. 1989 :7). 
Pembelajaran  adalah  suatu  kombinasi  yang  tersusun  meliputi unsure  manusiawi,  
material  fasilitas  perlengkapan  dan  prosedur  yang saling mempengaruhi mencapai 
tujuan pembelajaran (Hamalik, 1995:57).  

Pembelajaran  adalah  upaya  menciptakan  iklim  dan  pelayanan terhadap  
kemampuan. Potensi, minat, bakat dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar  
terjadi interaksi optimal antara guru   dengan peserta didik serta antara peserta didik  
dengan peserta didik (Suyitno A, 2005 :28). Metode  pembelajaran  adalah  suatu  pola  
atau  langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau 
kompetensi dari hasil yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif 
dan efisien. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelemahan dan kekuatan 
sehingga kita dapat memilih salah satu metode pembelajaran yang kita anggap  
sesuai dengan materi pembelajaran yang kita laksanakan untuk  mencapai  tujuan  
pembelajaran  yang  sudah  kita  tentukan  secara efektif dan efisien. Karena itu di 
dalam pelaksanaan proses pembelajaran kita tidak boleh mendewakan salah satu  
metode pembelajaran tertentu guna mencapai hasil pembelajaran yang optimal. 

Metode pembelajaran kerja kelompok adalah metode pembelajaran yang  
dilaksanakan dengan cara membentuk kelompok-kelompok belajar peserta  didik  
pada   saat  proses  pembelajaran  berlangsung.  Di  dalam kelompok inilah para 
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peserta didik  mempelajari atau mengerjakan tugas yang berisi materi pembelajaran 
yang disajikan oleh guru. Para peserta didik  beraktifitas di dalam kelompoknya sesuai 
dengan bimbingan dan arahan guru. Unsur pembelajaran  minimal  yang  harus  
dipenuhi  ialah  siswa, tujuan dan prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Dalam 
pembelajaran matematika ada 3 ciri khas, yaitu : 

a) Sistem pembelajaran dalam rencana khusus yaitu keterangan, material dan 
prosedur. 

b) Sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan yaitu saling 
ketergantungan. 

c) Sistem pembelajaran yang mempunyai tujuan tertentu. 
Pembelajar matematika dengan pembelajaran pada umumya berbeda 

pelajaran matematika bertitik berat pada peserta didik, tujuan dari prosedur kerja pada 
tujuan yang dicapai. Pembelajaran  matematika  peran  guru  sangat  memberi  
motivasi pada siswa sebab beberapa siswa beranggapan bahwa pelajaran  
matematika merupakan pelajaran menakutkan dan membosankan. 

Berdasarkan uraian tersebut guru matematika harus dapat memberi motivasi  
terhadap  siswa  serta  melakukan  usaha  dalam  menyampaikan materi di kelas 
sehingga siswa termotivasi untuk belajar matematika tanpa ada rasa takut dan bosan. 

2.1.3 Pembelajaran Kooperatif  tipe Group Investigation 
a. Sejarah Group Investigation (GI) 

Salah satu metode pembelajaran yang mendukung keterlibatan siswa dalam 
kegiatan belajar adalah metode pembelajaran GI (Krismanto,2003:6). Sudjana 
(Mudrika, 2007:15) mengemukakan bahwa GI dikembangkan oleh Herbert Thelen 
sebagai upaya untuk mengkombinasikan strategi mengajar yang berorientasi pada 
pengembangan proses pengkajian akademis. Kemudian Joyce dan Weil (1980:230) 
menambahkan bahwa metode pembelajaran GI yang dikembangkan oleh Thelen yang 
bertolak dari pandangan John Dewey dan Michaelis yang memberikan pernyataan 
bahwa pendidikan dalam masyarakat demokrasi seyogyanya mengajarkan demokrasi 
langsung. 

Selanjutnya Aisyah (2006:15) mengutarakan bahwa metode pembelajaran GI 
kemudian dikembangkan oleh Sharan dan sharen pada tahun 1970 di Israel. 
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Sementara itu Tsoi, Goh, dan Chia (Aisyah, 2006:11) menambahkan bahwa metode 
pembelajaran GI secara filosofis beranjak dari faradigma konstruktivis. Di mana belajar 
menurut pandangan konstruktivis merupakan hasil konstruksi kognitif melalui kegiatan 
seseorang. Pandangan penekanan bahwa pengetahuan kita adalah hasil 
pembentukan kita sendiri (Suparno, dalam Trianto, 2007:28) 

b. Metode Pembelajaran Group Investigation (GI) 
Menurut Anwar (Aisyah, 2006:14) secara harfiah investigasi diartikan sebagai 

penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta, melakukan peninjauan 
dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang suatu 
peristiwa atau sifat. Selanjutnya Krismanto (2003:7) mendefinisikan investigasi atau 
penyelidikan sebagai kegiatan pembelajaran yang memberikan kemungkinan siswa 
untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan dan hasil yang 
benar sesuai pengembangan yang dilalui siswa. Height (Krismanto, 2003:7) 
menyatakan to investigation berkaitan dengan kegiatan mengobservasi secara rinci 
dan menilai secara sistematis. Jadi investigasi adalah proses penyelidikan yang 
dilakukan seseorang, dan selanjutnya orang tersebut mengkomunikasikan hasil 
perolehannya, dapat membandingkannya dengan perolehan orang lain, karena dalam 
suatu investigasi dapat diperoleh satu atau lebih hasil.  

Dengan demikian akan dapat dibiasakan untuk lebih mengembangkan rasa 
ingin tahu. Hal ini akan membuat siswa untuk lebih aktif berpikir dan mencetuskan ide-
ide atau gagasan, serta dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil diskusinya di 
kelas. Metode investigasi kelompok merupakan metode pembelajaran yang melatih 
para siswa berpartisipasi dalam pengembangan sistem sosial dan melalui 
pengalaman, secara bertahap belajar bagaimana menerapkan metode ilmiah untuk 
meningkatkan kualitas masyarakat. metode ini merupakan bentuk pembelajaran yang 
mengkombinasikan dinamika proses demokrasi dengan proses inquiry akademik. 
melalui negosiasi siswa-siswa belajar pengetahuan akademik dan mereka terlibat 
dalam pemecahan masalah sosial. dengan demikian kelas harus menjadi sebuah 
miniatur demokrasi yang menghadapi masalah-masalah dan melalui pemecahan 
masalah, memperoleh pengetahuan dan menjadi sebuah kelompok sosial yang lebih 
efektif.  
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Sementara itu Setiawan (2006:10) mendeskripsikan fase-fase dalam 
pembelajaran GI yaitu sebagai berikut: 

1) Fase membaca, menerjemahkan, dan memahami masalah 
Pada fase ini siswa harus memahami permasalahnnya dengan jelas. 

Apabila dipandang perlu membuat rencana apa yang harus dikerjakan, 
mengartikan persoalan menurut bahasa mereka sendiri dengan jalan berdiskusi 
dalam kelompoknya, yang kemudian didiskusikan dengan kelompok lain. Jadi 
pada fase ini siswa memperlihatkan kecakapan bagaimana ia memulai 
pemecahan suatu masalah, dengan: a)Menginterpretasikan soal berdasarkan 
pengertiannya, b)Membuat suatu kesimpulan tentang apa yang harus 
dikerjakannya. 

2) Fase pemecahan masalah 
Pada fase ini mungkin siswa menjadi bingung apa yang harus dikerjakan 

pertama kali, maka peran guru sangat diperlukan, misalnya memberikan saran 
untuk memulai dengan suatu cara, hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
tantangan atau menggali pengetahuan siswa, sehingga mereka terangsang 
untuk mecoba mencari cara-cara yang mungkin untuk digunakan dalam 
pemecahan soal tersebut, misalnya dengan membuat gambar, mengamati pola 
atau membuat catatan-catatan penting. Pada fase ini siswa diharapkan 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a) Mendiskusikan dan memilih cara atau strategi untuk menangani 

permasalahan 
b) Memilih dengan tepat materi yang diperlukan 
c) Menggunakan berbagai macam strategi yang mungkin 
d) Mencoba ide-ide yang mereka dapatkan pada fase a. 
e) Memilih cara-cara yang sistematis 
f) Mencatat hal-hal penting 
g) Bekerja secara bebas atau bekerja bersama-sama (atau kedua-duanya) 
h) Bertanya kepada guru untuk mendapatkan gambaran strategi untuk 

penyelesaian 
i) Membuat kesimpulan sementara 
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j) Mengecek kesimpulan sementara yang didapat sehingga yakin akan 
kebenarannya 

3) Fase menjawab dan mengkomunikasikan jawaban 
Setelah memecahkan masalah, siswa harus diberikan pengertian untuk 

mengecek kembali hasilnya, apakah jawaban yang diperoleh itu cukup 
komunikatif atau dapat dipahami oleh orang lain, baik tulisan, gambar, ataupun 
penjelasannya. Pada intinya fase ini siswa diharapkan berhasil: 
a) Mengecek hasil yang diperoleh 
b) Mengevaluasi pekerjannya 
c) Mencatat dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh dengan berbagai 

cara 
d) Mentransfer keterampilan untuk diterapkan pada persoalan yang lebih 

kompleks 
Sejalan dengan pendapat Setiawan di atas, Sharen et al (Krismanto, 2003:8) 

mendisain metode pembelajaran GI menjadi enam tahapan, yaitu: 
1. Tahap mengidentifikasi topik dan pengelompokan 

Para siswa memilih berbagai sub topik dalam suatu wilayah masalah 
umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. Para siswa 
selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi pada 
tugas (task oriented groups) yang beranggotakan 2 hingga 6 orang. Komposisi 
kelompok pada pembelajaran ini heterogen baik dalam jenis kelamin, etnik, 
maupun kemampuan akademik. 

2. Tahap merencakan penyelidikan kelompok 
Para siswa beserta guru merencakan berbagai prosedur belajar khusus, 

tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan topik dan subtopik yang telah 
dipilih dari langkah a. di atas 

3. Tahap melaksakan penyelidikan 
Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah 

b. Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan dengan 
variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan berbagai 
sumber, baik yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah. Guru secara terus-
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menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika 
deperlukan. 

4. Tahap menyiapkan laporan akhir 
Para siswa menganalisis dan mengsintesis berbagai informasi yang 

diperoleh pada langkah c. dan merencakan agar dapat diringkaskan dalam suatu 
penyajian yan menarik di depan kelas. 

5. Tahap menyajikan laporan 
Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari 

berbagai topik yang telah dipelajari agar siswa dalam kelas saling terlibat dan 
mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. 

6. Tahap evaluasi 
Guru beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap 

kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi dapat 
mencakup tiap siswa secara individu atau kelompok dan bahkan kedua-duanya. 

c. Peran guru dalam metode pembelajaran GI 
Setiawan (2006:12) mendeskripsikan peranan guru dalam pembelajaran GI 

sebagai berikut: 
1) Memberikan informasi dan instruksi yang jelas 
2) Memberikan bimbingan seperlunya dengan menggali pengetahuan siswa yang 

menunjang pada pemecahan masalah (bukan menunjukan cara penyelesaianya) 
3) Memberikan dorongan sehingga siswa lebih termotivasi 
4) Menyiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa 
5) Memimpin diskusi pada pengambilan kesimpulan akhir 

d. Kelebihan Pembelajaran GI 
Setiawan (2006:9) mendeskripsikan beberapa kelebihan dari pembelajaran 

GI, yaitu sebagai berikut: 
1) Secara Pribadi 

a) dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas 
b) memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif 
c) rasa percaya diri dapat lebih meningkat 
d) dapat belajar untuk memecahkan, menangani suatu masalah 
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2) Secara Sosial / Kelompok 
a) meningkatkan belajar bekerja sama 
b) belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru 
c) belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis 
d) belajar menghargai pendapat orang lain 
e) meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan 

e. Kekurangan metode belajar GI 
1. Sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan 
2. Sulitnya memberikan penilaian secara personal 
3. Tidak semua topik cocok dengan metode pembelajaran GI, meodel pembelajran 

GI cocok untuk diterapkan pada suatu topik yang menuntut siswa untuk 
memahami suatu bahasan dari pengalaman yang dialami sendiri 

4. Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif 
Berdasarkan pemaparan mengenai metode pembelajaran GI tersebut, jelas 

bahwa metode pembelajaran GI mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dan lebih 
bermakna. Artinya siswa dituntut selalu berfikir tentang suatu persoalan dan mereka 
mencari sendiri cara penyelesaiannya. Dengan demikian mereka akan lebih terlatih 
untuk selalu menggunakan keterampilan pengetahuannya, sehingga pengetahuan dan 
pengalaman belajar mereka akan tertanam untuk jangka waktu yang cukup lama 
(Setiawan, 2006:9). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Pieget (Sagala, 2007:24) bahwa dalam 
proses perkembangan dan pertumbuhan kognitif anak terjadi proses asimilasi dan 
akomodasi. Proses asimilasi merupakan penyesuaian atau mencocokan informasi 
yang baru dengan apa yang telah ia ketahui. Sedangkan proses akomodasi adalah 
anak menyusun dan membangun kembali atau mengubah apa yang telah diketahui 
sebelumnya sehingga informasi yang baru itu dapat disesuaikan dengan lebih baik. 
Sementara itu menurut Suherman (2003:36) bahwa proses asimilasi dan akomodasi 
merupakan perkembangan skemata.  

Skemata tersebut membentuk suatu pola penalaran tertentu dalam pikiran 
anak. Kemudian jika dilihat dari fase-fse pembelajaran GI, terlihat adanya proses 
interaksi antara siswa dalam pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa 
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untuk terlibat secara berkelompok dalam menyelidiki, menemukan, dan memecahkan 
masalah. Dengan demikian diharapkan kompetensi penalaran siswa dapat lebih baik. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Pieget (Sagala, 2007:190) bahwa pertukaran 
gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. walaupun 
penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung, perkembangannya dapat distimulasi 
oleh konfrontasi kritis, khususnya dengan teman-teman setingkat. Oleh karena itu 
diharapkan dengan menggunakan metode pembelajaran GI ini, kompetensi penalaran 
siswa dapat lebih baik daripada pembelajaran secara ekspositori. 

Berdasarkan pemaparan mengenai metode pembelajaran GI tersebut, dapat 
dismpulkan bahwa metode pembelajaran GI mendorong siswa untuk belajar lebih aktif 
dan lebih bermakna. Artinya siswa dituntut selalu berfikir tentang suatu persoalan dan 
mereka mencari sendiri cara penyelesaiannya. Dengan demikian mereka akan lebih 
terlatih untuk selalu menggunakan keterampilan pengetahuannya, sehingga 
pengetahuan dan pengalaman belajar mereka akan tertanam untuk jangka waktu yang 
cukup lama. 

2.1.4 Bilangan  
Bilangan adalah suatu ide yang sifatnya abstrak, bilangan bukan symbol atau 

lambang dan bukan pula lambang bilangan ( Mulyana,2001:25 ). 
a. Macam-macam bilangan 

1. Bilangan rasional terdiri atas : 

a. Himpunan pecahan negatif, yaitu : - 
4
3  

b. Himpunan pecahan positif, yaitu : 
5
2  

c. Bilangan nol, yaitu ( 0 ) 
d. Himpunan bilangan bulat negatif, yaitu: { …, -4, -3, -2, -1 } 
e. Himpunan bilangan bulat positif, yaitu: {1, 2, 3, 4, … } 

2. Bilangan bulat  
Bilangan bulat terdiri atas : 

a. Bilangan bulat negatif, yaitu : { …, -4, -3, -2, -1 } 
b. Bilangan nol, yaitu: { 0 } 
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c. Bilangan bulat positif, yaitu : { 1, 2, 3, 4, … } 
3. Bilangan cacah, yaitu : { 0, 1, 2, 3, … } 
4. Bilangan asli, yaitu : { 1, 2, 3, 4, … } 
5. Bilangan genap, yaitu : { 2, 4, 6, 8, … } 
6. Bilangan ganjil, yaitu : { 1, 3, 5, 7, … } 
7. Bilangan prima, yaitu bilangan yang mempunyai tepat dua factor bilangan,  
8. yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri : { 2, 3, 5, 7, 11, 13, … } 
9. Bilangan komposit, yaitu bilangan yang bukan bilangan prima : { 1, 4, 6, 8, 9,..} 

 
b. Operasi Hitung Bilangan Cacah 

Operasi hitung bilangan cacah ini meliputi penjumlahan, pengurangan, 
perkalian dan pembagian. 

1. Penjumlahan 
Penjumlahan adalah suatu operasi hitung yang menggunakan tanda ( + ). 

   Contoh: 
5 + 7 

   8 + 6 
   3 + 9 

2. Pengurangan 
Pengurangan adalah suatu operasi hitung yang menggunakan tanda ( - ). 

Contoh : 
9 - 7 

   8 – 5 
   7 – 2 

3. Perkalian 
Perkalian adalah suatu operasi hitung yang menggunakan tanda ( X ). 

      Contoh : 
   5 x 3 
   4 x 7 
   9 x 6 
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4. Pembagian 
Pembagian adalah suatu operasi hitung yang menggunakan tanda ( : ) 

   Contoh: 42 : 7 
     36 : 4 
     28 : 7 
2.1.5 Media Alat Peraga Kartu Bilangan 

Dalam garis-garis besar program pengajaran (GBPP) SD Tahun 2004  
mengatakan  bahwa  sekolah  dapat  menggunakan  teknologi  seperti komputer,  
alat  peraga,  atau  media  lainnya  untuk  meningkatkan  efektifitas 
pembelajaran.Hal   ini   berkaitan   dengan   matematika   sebagai   ilmu   yang 
memiliki objek abstrak dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman. 

Menurut (Darhim,1995:5) menyimpulkan bahwa media pendidikan adalah  
perangkat yang berfungsi alat peraga dan alat bantu mengajar. Alat peraga  
matematika  didefinisikan  sebagai  alat  peraga  yang  penggunaannya 
diintograsikan dengan tujuan dan  isi  pembelajaran yang telah dituangkan ke 
dalam Garis-Garis besar Program Pengajaran (GBPP) bidang studi matematika 
dan   bertujuan   untuk   mempertinggi   mutu   kegiatan   belajar mengajar. Alat 
peraga yang digunakan adalah alat  peraga yang sederhana yaitu Kartu Bilangan. 
Metode permainan kartu bilangan adalah suatu bentuk permainan mencari dan 
mencocokkan hasil kali suatu bilangan yang tepat dimana siswa diberikan 
beberapa alternatif jawaban pada kartu bilangan. Metode permainan kartu 
bilangan dapat dilakukan  sebagai berkut : 

1. Siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil masing-masing   
beranggotakan 4-6 siswa. Setiap putaran permainan diikuti oleh semua 
kelompok. 

2. Waktu setiap putaran lebih kurang 20 menit. 
3. Guru menunjukkan salah satu kartu yang merupakan hasil dari suatu 

perkalian. 
4. Siswa mencari dan memilih kartu siswa yang berupa perkalian dua bilangan 

satu angka yang sesuai dan cocok dengan kartu guru. 
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Dalam permainan ini terdapat dua jenis kartu yang digunakan yaitu Kartu 
Bilangan tuntuk guru dan untuk siswa terdiri dari : 

1. Kartu untuk guru 
Kartu untuk guru dibuat dari kertas cukup tebal, misalnya kertas 

duplek atau kertas marga dengan ukuran lebih kurang setengah folio. Kartu 
untuk guru bertuliskan hasil perkalian dari fakta dasar yang dipilih. 

Lomba ini dilakukan 6 kali permainan dalam satu putaran, maka 
kartu guru harus berjumlah enam kartu terdiri atas hasil kali perkalian yang 
mempunyai beberapa alternatif jawaban, misal : 12, 24, 36, 48, 63, 72. Kartu 
cadangan yang digunakan untuk siklus II yang bentuknya sama hanya isi 
bilangan yang berbeda.  

2. Kartu untuk siswa 
Kartu untuk siswa dibuat dari kertas manila atau kertas buffalo, dan 

untuk setiap kelompok, kartu yang diberikan berbeda warna agar 
memudahkan dalam pensekoran. Kartu untuk siswa berukuran lebih kecil 
dari kartu untuk guru misalnya seperempat kertas folio dan berisi perkalian 
dari dua bilangan satu angka. Banyak kartu siswa lebih kurang 30 kartu yang 
terdiri dari jawaban yang mungkin dari kartu guru ditambah beberapa kartu, 
agar siswa tetap memilih kartu-kartunya sampai kartu guru yang terakhir 
dimainkan. Kartu siswa tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Jawaban untuk kartu 12, yaitu: 2x6, 3x4, 6x2, 4x3 
b. Jawaban untuk kartu 24, yaitu: 4x6, 6x4, 3x8, 8x3 
c. Jawaban untuk kartu 36, yaitu: 6x6, 9x4, 4x9 
d. Jawaban untuk kartu 48, yaitu: 6x8, 8x6 
e. Jawaban untuk kartu 63, yaitu: 7x9, 9x7 
f. Jawaban untuk kartu 72, yaitu: 8x9, 9x8 
g. Kartu lain yang berguna untuk melengkapi kartu lain sebanyak 20 kartu 

yaitu: 2x5, 4x7, 2x9, 3x9, 7x4, 9x2, 9x3, 4x5, 5x4, 4x8, 8x4, 6x7, 7x6, 
8x8, 7x8, 8x7, 9x6, 6x9, 5x6, 6x5. 

h. Pada pertemuan siklus II isi kartu diganti dengan bilangan yang 
menyesuaikan pertanyaan dari kartu bilangan guru. 
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Cara penggunaan dalam dalam permainan kartu bilangan adalah sebagai 
berikut : 

1. Sebelum permainan dimulai,masing-masing kelompok diberi 1 set kartu. 
2. Guru menjelaskan  aturan  permainan  yaitu  siswa  diminta  untuk  mencari 

sebanyak – banyaknya  kartu  yang  merupakan  perkalian  dari dua bilangan 
yang hasilnya ditunjukkan oleh guru dengan kartu guru. Waktu pencarian 
kartu siswa dibatasi. Guru memberi tanda saat pencarian kartu dimulai dan 
mengatakan stop yang menandakan waktu pencarian habis, kemudian wakil 
kelompok mengumpulkan kartu yang diperolehnya kedepan pada tempat 
yang telah ditentukan. Penjelasan ini disertai contoh. 

3. Guru mengucapkan kalimat berikut sambil mengangkat kartu 12. “Carilah 
kartu sebanyak – banyaknya yang berisi perkalian dua bilangan yang 
hasilnya 12”. Siswa dibiarkan mencari beberapa detik untuk mencari kartu. 
Bila dirasa waktu sudah cukup, guru mengatakan “stop” sambil mengetuk 
Meja sebagai tanda waktu pencarian kartu berakhir. Wakil kelompok diminta 
untuk mengumpulkan kartu pada tempat yang telah disediakan, ada 
kemungkinan banyak kartu yang dikumpulkan berbeda dan belum tentu 
semuanya benar. 

4. Masing-masing perwakilan kelompok yang ditunjuk guru diminta untuk 
menunjukan jawabanya didepan kelas. 

5. Langkah d diulang untuk kartu guru yang lain, misal untuk kartu guru 24 
pada putaran II, kartu guru 36 pada putaran III dan seterusnya. 

Untuk mengetahui hasil, maka permainan perlu diadakan penilaian 
dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Setelah  permainan  selesai,  dilakukan   penilaian   terhadap   kartu   yang 
dikumpulkan oleh setiap kelompok. Kartu yang dinilai adalah kartu jawaban  
yang benar. Banyaknya kartu yang benar yang telah terkumpul  kemudian 
dicatat pada papan penilaian. 

2. Pemenang permainan didasarkan pada banyaknya kartu jawaban yang 
benar yang dikumpulkan. Pemenang I adalah kelompok pengumpul kartu 
jawaban benar terbanyak. Pemenang bisa bisa dicari sampai dua atau tiga 
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pemenang. Dari tiga urutan pemenang, jika terjadi seri bisa ditambah satu 
putaran lagi sampai diperoleh urutan I, II dan III.  

Penggunaan kartu bilangan dalam metode pembelajaran kooperatif 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kelebihan Kartu Bilangan 

1) Dengan  bentuk  dan  warna  yang  menarik  dapat  menambah  minat 
belajar siswa, sehingga proses belajar mengajar lebih menyenangkan. 

2) Membuat siswa lebih aktif. 
3) Menambah rasa percaya diri. 
4) Meningkatkan kemampuan mengingat. 
5) Harga  lebih  murah,  bahan  mudah  didapat  serta  dapat  digunakan 

berulang kali. 
 

2.2 Penelitian yang relevan 

Suziyana Binti Suyatno“Upaya meningkatkan pemahaman konsep 
matematika menggunakan metode pembelajaran kooperatif Tipe group investigation  

dalam pembelajaran matematika siswa kelas VIII  SMP N 3 Pengasih, Kulon Progo” 
menunjukkan hubungan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
dalam skripsi ini. 

Dalam penelitian tersebut Suziyana berdasarkan pengalaman mengajar guru 
kelas , siswa kelas kelas VIII SMP N 3 Pengasih, Kulon Progo masih belum dapat 
memahami konsep pelajaran matematika dengan baik. Hal ini  disebabkan kurang 
terlibat siswa dalam proses pembelajaran. Berbagai upaya  telah  dilakukan  tetapi  
hasilnya  belum  optimal.  Melalui  penelitian  ini diimplementasi  pembelajaran  
kooperatif. 

Pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII SMP N 3 Pengasih, Kulon 
Progo mengalami peningkatan pada setiap aspeknya, yaitu (1) aspek menyatakan 
sebuah konsep mengalami peningkatan dari 57,24% pada siklus I menjadi 70,05% 
pada siklus II, (2) aspek menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematis 
meningkat dari  60,09% pada siklus I dan 68,60% pada siklus II, (3) aspek 
mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan mengalami peningkatan dari  
64,27% pada siklus I menjadi 68,60% pada siklus II, (4) aspek menggunakan, 
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memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu meningkat dari 56,36% 
pada siklus I menjadi 66,67% pada siklus II, (5) aspek memberi contoh dan bukan 
contoh dari suatu konsep mengalami peningkatan dari 74,69% pada siklus I dan 
81,56% pada siklus II. 

Dari penelitian ini diperoleh simpulan: melalui implementasi pembelajaran 
kooperatif dengan memanfaatkan kartu bilangan dapat meningkatkan pemahaman 
konsep siswa kelas kelas VIII SMP N 3 Pengasih, Kulon Progo pada pelajaran 
matematika. 

2.3 Kerangka Berpikir 
Pada umumnya pengajaran matematika di sekolah sampai saat ini masih 

konvensional yaitu guru aktif menjelaskan materi pelajaran sedangkan siswa hanya 
mendengar, mencatat, dan mengerjakan latihan yang diberikan guru. Tentunya 
pendekatan seperti ini tidak sesuai dengan tuntutan zaman karena dimungkinkan 
akan berpengaruh pada rendahnya tingkat kemampuan bernalar siswa. Padahal 
pelajaran matematika dari tahun ke tahun semakin kompleks dan lebih berkembang. 

Dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation (GI) maka prestasi belajar siswa khususnya di bidang mata pelajaran 
matematika dapat ditingkatkan, karena metode pembelajaran ini merupakan suatu 
metode pembelajaran yang membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman 
dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dengan 
bekerja secara bersama-sama diantara sesama anggota kelompok akan 
meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan belajar dan pembelajaran akan 
semakin memberikan prestasi belajar yang baik. 

Kemampuan siswa dalam pelajaran matematika pada dengan metode 
pembelajaran yang bersifat menyenangkan dan tidak membosankan akan lebih 
menarik perhatian siswa. Metode pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 
(GI) merupakan tindakan yang dipilih untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam pelajaran Matematika. Penelitian ini akan membuktikan adanya peningkatan 
hasil belajar matematika dengan menggunakan metode metode pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation (GI) di Kelas 3 semester I SD Negeri Jatiroto 01 
Kayen Pati Pati tahun 2012/2013. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan  kerangka  berpikir  di  atas  dapat  dirumuskan  hipotesis 

tindakan sebagai berikut. Diduga melalui implementasi pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation dengan memanfaatkan kartu bilangan dapat meningkatkan  
keterampilan  berhitung siswa  Kelas 3   SD  Jatiroto 01  Kayen Tahun  Ajaran  
2012/2013. 
 

 
 
 
 


