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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 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 
metode pengajaran yang sesuai. Dengan kata lain, penerapan strategi dan metode 
mengajar akan banyak artinya bila kita mengetahui hakekat matematika. 

Kata matamatika sudah tidak asing lagi bagi kita, matematika merupakan ratu 
dari ilmu pengetahuan dimana materi matematika di perlukan di semua jurusan yang 
di pelajarai oleh semua orang, disini saya memberikan sebuah pengertian matematika 
disertai fungsinya serta ruang lingkup pembelajarannya  

Berhitung merupakan aktifitas sehari-hari tiada aktifitas tanpa menggunakan 
matematika, akan tetapi banyak yang tidak tahu apa pengertian matematika, apa  
istilah matematika dari berbagai negara, ruang lingkupnya dan masih banyak lagi. 

Istilah mathematics (Inggris), mathematik (Jerman), mathematique (Perancis), 
matematico (Itali), matematiceski (Rusia), atau mathematick (Belanda) berasal dari 
perkataan latin mathematica, yang mulanya diambil dari perkataan Yunani, 
mathematike, yang berarti “relating to learning”. Perkataan mathematike berhubungan 
sangat erat dengan sebuah kata lainnya yang serupa, yaitu mathanein yang 
mengandung arti belajar (berpikir). Jadi berdasarkan etimologis (Elea Tinggih dalam 
Erman Suherman, 2003:16), perkataan matematika berarti “ilmu pengetahuan yang 
diperoleh dengan bernalar”. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, 
susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya 
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dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis 
dan geometri. 

Johnson dan Rising (1972) dalam bukunya mengatakan bahwa matematika 
adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik, matematika itu 
adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan 
akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol 
mengenai ide dari pada mengenai bunyi. Sementara Reys, dkk. (1984) mengatakan 
bahwa matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola 
pikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa ciri yang sangat 
penting dalam matematika adalah disiplin berpikir yang didasarkan pada berpikir logis, 
konsisten, inovatif dan kreatif. 

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, 
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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. 
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. 

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     
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3) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan 
dengan bilangan. 

4) Matematika adalah pengetahuan fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang 
ruang dan bentuk. 

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. 

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. 
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2.1.2 Hasil Belajar  
Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan. 

Beajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek dalam 
belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan 
seseorang guru sebagai pengajar. 

Dua konsep belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru terpadu 
dalam satu kegiatan. Diantara keduannya itu terjadi interaksi dengan guru. 
Kemampuan yang dimiliki siswa dari proses belajar mengajar saja harus bisa 
mendapatkan hasil bisa juga melalui kreatifitas seseorang itu tanpa adanya 
intervensi orang lain sebagai pengajar.  

Oleh karena itu hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 
dimiliki seorang siswa setelah ia menerima perlakukan dari pengajar (guru),  
seperti yang dikemukakan oleh Sudjana. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Sedangkan menurut 
Horwart Kingsley dalam bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar 
mengajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan dan pengarahan, 
(3). Sikap dan cita-cita (Sudjana, 2004 : 22). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 
kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah ia 
menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan 
pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Munandar (dalam Azizah, 2007) perwujudan dari bakat dan 
kemampuan adalah prestasi. Bakat dan kemampuan menentukan prestasi 
seseorang. Orang yang memiliki bakat matematika dapat diperkirakan atau 
diharapkan untuk mencapai prestasi menonjol di bidang matematika, dan prestasi 
yang menonjol di suatu bidang dapat merupakan cerminan dari bakat yang dimiliki 
untuk bidang tersebut. Tetapi karena bakat masih merupakan potensi, orang yang 
berbakat belum tentu mampu mencapai prestasi yang tinggi dalam bidangnya. 

Demikian halnya orang yang menunjukkan prestasi menonjol dalam 
bidang tertentu, selalu merupakan perwujudan dari bakat khusus  yang dimiliki. 
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Hanya bakat khusus yang memperoleh kesempatan untuk berkembang sejak dini 
melalui latihan, didukung oleh fasilitas dan disertai minat yang tinggi sehingga 
akan terealisasikan dalam kemampuan dan menghasilkan prestasi yang unggul. 
Robert M. Gagne (2004) mengemukakan bahwa: Learning is a change in human 

disposition or capacity, which persist over a period time, and which is not simply 

ascribable to process of growth. Belajar adalah perubahan terus-menerus, bukan 
hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja (tersedia dalam : 
http://artikel.us/art05-65.html). Sedangkan menurut Adrian, belajar adalah 
segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh 
seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan 
pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalaman. 

Dengan demikian prestasi belajar dapat diartikan kemampuan dan bakat 
seseorang yang menonjol di bidang tertentu, sehingga diperoleh perubahan dalam 
berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan prestasi belajar akan diperoleh 
pengetahuan baru yaitu penguasaan, penggunaan, maupun penilaian mengenai 
sikap dan kecakapan yang merupakan perilaku dari berbagai keadaan 
sebelumnya.  

2.1.3 Teori Perkembangan Anak 
Piaget mengemukakan dalam teorinya bahwa kemampuan kognitif 

manusia berkembang menurut empat tahap, dari lahir sampai  dewasa. Tahap-
tahap tersebut beserta urutannya berlaku untuk semua orang, akan tetapi usia 
pada saat seseorang mulai memasuki sesuatu tahapan tidak selalu sama untuk 
setiap orang. Keempat tahapan tersebut  meliputi : tahap sensomotorik (instingtif), 
tahap pra-operasional (intuitif), tahap konkrit operasional (concrete-oparasional 

stage), tahap formal operasional ( formal operasional stage) (Soeparwoto, 2005: 
83).  

1. Tahap sensomotorik (instingtif) 
Tahap sensomotorik berlangsung saat manusia lahir hingga berumur 2 
tahun. Pada tahap ini pemahaman anak mengenai berbagai hal terutama 
bergantung pada kegiatan (gerakan) tubuh beserta alat-alat indera. Sebagai 
contoh pada tahap ini anak tahu bahwa didekatnya ada  suatu barang 

http://artikel.us/art05-65.html
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mainan kalau ia menyentuh barang itu.  
2. Tahap pra-operasional ( intuitif )  

Tahap pra-operasional berlangsung saat anak berusia 2 tahun sampai 7 
tahun. Pada tahap ini, dalam memahami segala sesuatu anak tidak lagi 
tergantung pada kegiatan (gerakan) tubuh atau inderanya, dalam arti anak 
sudah menggunakan pemikirannya dalam berbagai hal. Cara belajar yang 
memegang peran dalam tahap ini adalah intuisi (gerak hati). Akan tetapi, 
pada tahap ini pemikiran anak masih bersifat egosentris artinya 
pemahamannya mengenai berbagai hal masih terpusat pada dirinya sendiri. 
Pada tahap ini anak berpikir orang lain mempunyai pemikiran dan perasaan 
seperti yang ia alami. Intuisi  membebaskan anak dan semaunya berbicara, 
tanpa menghiraukan pengalaman konkret dan paksaan dari luar. Piaget 
menyebut tahapan ini sebagai tahap “ collective monolog “.  

3. Tahap kongkrit operasional ( concrete-operational stage)  
Tahap ini berlangsung kira-kira dari usia  7 tahun sampai 11 tahun. Pada 
tahap ini, sifat egosentris anak mulai berkurang dan mulai memahami 
hubungan fungsional. Anak sudah mulai memahami bahwa orang lain 
mungkin memiliki pikiran atau perasaan yang berbeda  dari dirinya. Akan 
tetapi cara berpikir anak masih konkret belum bisa menangkap yang abstrak.  

4. Tahap formal operasional ( formal operasional stage )  
Tahap ini berlangsung kira-kira sejak usia 11 tahun keatas. Pada tahap ini 
anak sudah mampu berpikir secara logis tanpa kehadiran  benda-benda 
konkret. Dengan kata lain anak sudah mampu melakukan abstraksi. Akan 
tetapi, perkembangan dari tahap konkret ke tahap ini tidak terjadi secara 
mendadak, ataupun berlangsung sempurna. Tetapi terjadi secara gradual, 
sehingga bisa terjadi pada tahun-tahun pertama ketika si anak berada pada 
tahap ini. Kemampuan anak dalam berpikir secara abstrak masih belum 
berkembang sepenuhnya, sehingga dalam berbagai hal si anak mungkin 
masih memerlukan bantuan alat peraga.  

Menurut Brunner bahwa perkembangan seseorang melalui tiga tahap yang 
ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, meliputi:  
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a. Tahap enaktif, yaitu tahap dimana anak (pelajar) melakukan aktivitas-
aktivitasnya dalam usahanya memahami lingkungan. 

b. Tahap koniktif, yaitu tahap dimana anak (pelajar) melihat dunia melalui 
gambar-gambar dan visualisasi verbal. 

c. Tahap simbolik, yaitu tahap dimana anak (pelajar) sudah mempunyai 
gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika. 
Komunikasi dilakukan dengan sistem simbol. Semakin dewasa sistem simbol 
semakin dominan (Suherman, 2003).  
Menurut Brunner untuk mengajar sesuatu tidak usah ditunggu sampai anak 

mencapai tahap perkembangan tertentu, yang penting bahan pengajaran harus 
ditata dengan baik, maka dapat diberikan kepadanya. Dengan kata lain 
perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur 
bahan yang akan dipelajari dan dalam menyajikan harus sesuai dengan tingkat 
perkembangannya. Cara belajar yang  tepat adalah dengan memahami konsep, 
arti dan hubungan melalui proses intuitif kemudian dapat dihasilkan suatu 
kesimpulan (discovery learning). 

2.1.4 Pembelajaran  Matematika 
Pembelajaran adalah upaya untuk menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan peserta didik yang 
beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dan siswa (Suyitno,2004:1). 

Tidak dipungkiri lagi  bahwa matematika banyak memiliki kegunaan dan 
kegunaan matematika tidak hanya tertuju pada peningkatan kemampuan 
perhitungan campuran kuantitatif saja tetapi juga untuk penataan cara berpikir, 
khususnya dalam pembentukan kemampuan analisis, membuat sintesis dan 
evaluasi hingga mampu memecahkan masalah. 

Tidaklah mengherankan bila dikatakan bahwa matematika berperan 
ganda, yaitu sebagai ibunya ilmu dan sebagai pelayan. Yang disebut sebagai 
ibunya ilmu adalah matematika merupakan sumber ilmu dari ilmu yang lain, 
sedangkan sebagai pelayan adalah matematika banyak digunakan pada ilmu yang 
lain ( Suherman, 2003). Menurut Zoltan P. Diennes (dalam Azizah, 2007) ada 
enam tahap yang berurutan dalam belajar matematika, antara lain:  
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a. Permainan Bebas ( Free Play )  
Dalam permainan bebas tahap belajar konsep yang terdiri dari aktivitas yang 
tidak terstruktur dan tidak terarahkan yang memungkinkan  siswa mengadakan 
eksperimen dan manipulasi benda-benda konkrit dan abstrak dan unsur-unsur 
konsep yang dipelajari. Pada tahap ini adalah tahap  yang terpenting  karena 
pengalaman pertama.  

b. Permainan yang Menggunakan Aturan ( Games)  
Pada tahap ini merupakan tahap belajar konsep setelah di dalam periode 
tertentu permainan bebas terlaksana. Siswa mulai meneliti pola-pola dan 
keteraturan yang terdapat di dalam konsep itu. Siswa memperhatikan aturan-
aturan tertentu yang terdapat di dalam konsep, aturan-aturan itu ada kalanya 
berlaku untuk suatu konsep, namun tidak berlaku untuk konsep yang lain.  

c. Permainan Mencari Kesamaan Sifat ( Searching for Comunalities )  
Tahap ini berlangsung setelah siswa memainkan permainan yang disertai aturan 
yang telah disebutkan diatas. Siswa dibantu untuk dapat melihat kesamaan 
struktur yang mentranslasikan dari suatu permainan yang lain, sedang sifat-sifat 
abstrak yang diwujudkan dalam permainan itu tetap tidak berubah dengan 
translasi.  

d. Permainan Representasi  
Dalam permainan reprentasi siswa mencari kesaman sifat dari situasi yang 
serupa dan mencari gambaran konsep tersebut, tentu saja biasanya menjadi 
lebih abstrak daripada situasi yang disajikan  

e. Permainan dengan Simbolisasi  
Dalam tahap ini permainannya menggunakan simbol-simbol yang merupakan 
tahap belajar konsep dimana siswa perlu merumuskan representasi dari setiap 
konsep yang menggunakan simbol matematika atau perumusan verbal yang 
sesuai.  

f. Permainan Formalitas  
Pada tahap permainan ini merupakan tahap belajar konsep akhir. Setelah siswa 
mempelajari suatu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan, 
siswa harus mengurutkan sifat-sifat itu untuk dapat merumuskan sifat-sifat baru.   
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2.1.5 Alat Peraga 
1. Pengertian Alat Peraga  

Alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga 
dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif 
dan efisien (Sudjana, 2002 :59 ). Alat peraga dalam mengajar memegang peranan 
penting sebagai alat Bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang 
efektif. Proses belajar mengajar ditandai dengan adanya beberapa unsur antara 
lain tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi. Unsur metode dan alat 
merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi 
sebagai cara atau tehnik untuk mengantarkan sebagai bahan pelajaran agar 
sampai tujuan. Dalam pencapain tersebut, peranan alat Bantu atau alat peraga. 

memegang peranan yang penting sebab dengan adanya alat peraga ini 
bahan dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Alat peraga sering disebut 
audio visual, dari pengertian alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga. Alat 
tersebut berguna agar pelajaran yang disampaikan guru lebih mudah dipahami 
oleh siswa. Dalam proses belajar mengajar alat peraga dipergunakan dengan 
tujuan membantu guru agar proses belajar siswa lebih efektif dan efisien. 

 
2. Tujuan Penggunaan Alat Peraga 

Adapun tujuan dari alat peraga untuk: 
a. Memperkenalkan, membentuk, memperkaya, serta memperjelas. 
b. Mengembangkan sikap yang dikehendaki. 
c. Mendorong kegiatan siswa lebih lanjut. 

Pemakaian alat peraga merangsang imajinasi anak dan memberikan 
kesan yang mendalam dalam mengajar, panca indra dan seluruh kesanggupan 
seorang anak perlu  dirangsang, digunakan dan libatkan, sehingga tak hanya 
mengetahui, melainkan dapat memakai dan melakukan apa yang dipelajari. Panca 
indera yang paling umum dipakai dalam mengajar adalah “ mendengar” melalui 
pendengaran, anak mengikuti peristiwa-peristiwa dan ikut merasakan apa yang 
disampaikan. Seolah-olah telinga mendapatkan mata. Anak melihat sesuatu dari 
apa yang diceritakan. Namun ilmu pendidikan berpendapat, bahwa hanya 20% 
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dari apa yang didengar dapat diingat kemudian hari. Kesan yang lebih dalam 
dapat dihasilkan jikalau apa yang diceritakan “dilihat melalui sebuah gambar “. 
Dengan demikian, melalui” mendengar “ dan “ melihat” akan diperoleh kesan yang 
jauh lebih mendalam. 

 
3. Jenis-jenis alat peraga. 

Adapun beberapa contoh alat peraga yang dapat digunakan dalam 
mengajar yaitu: 
a. Gambar 

Gambar adalah suatu bentuk alat peraga yang nampaknya saling 
dikenal dan saling dipakai, karena gambar disenangi oleh anak berbagai 
unur, diperoleh dalam keadaan siap pakai, dan tidak mengita waktu 
persiapan. 

b. Peta 
Peta bisa menolong mereka mempelajari bentuk dan letak negara-

negara serta kota-kota yang disebut Al-kitab. Salah satu yang harus 
diperhatikan, penggunaan peta sebagai alat peraga hanya cocok bagi anak 
besar/kelas besar. 

c. Papan tulis. 
Peranan papan tulis tidak kalah pentingnya sebagai sarana 

mengajar. Papan tulis dapat dirima dimana-mana sebagai alat peraga yang 
efektif. Tidak perlu menjadi seorang seniman untuk memakai papan tulis. 
Kalimat yang pendek, beberapa gambaran orang yang sederhana sekali, 
sebuah diagram, atau empat persegi panjang dapat menggambarkan orang, 
kota atau kejadian. 

Selain alat peraga yang disebutkan di atas, media mengajar yang paling 
dikenal di dalam pelayanan anak sering disebut dengan istilah singkat, alat peraga 
berbentuk fleschard, wayang, boneka jari, rumah plastisin, bambu, kelereng, 
kancing baju, kartu bilangan  dan sebagainya. 
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4. Kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga 
Adapun kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga dalam 

pengajaran yaitu: 
a. Kelebihan Alat Peraga 

1) Menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih 
menarik 

2) Memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah 
memahaminya 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan 
mudah bosan  

4) Membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti :mengamati, 
melakukan dan mendemonstrasikan dan sebagainya. 

b. Kekurangan alat peraga yaitu:  
1) Mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntuk guru. 
2) Banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan  
3) Perlu kesediaan berkorban secara materiil 

Ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran alat 
peraga itu, antara lain terlalu menekankan bahan-bahan peraganya sendiri 
dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan 
desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan itu. 
Kelemahan lain adalah alat peraga dipandang sebagai “alat Bantu “ semata-mata 
bagi guru dalam melaksanakan kegiatan mengajarnya sehingga keterpaduan 
antara bahan pelajaran dan alat peraga tersebut diabaikan. Disamping itu terlalu 
menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap 
memandang materi audiovisual sebagai alat Bantu guru dalam mengajar. 

Alat peraga yang digunakan hendaknya memiliki karakteristik tertentu. 
Ruseffendi (dalam darhim,19986:14 ) menyatakan bahwa alat peraga yang di 
gunakan harus memiliki sifat sebagai berikut: 
1) Tahan lama (terbuat dari bahan yang cukup kuat ). 
2) Bentuk dan warnanya menarik. 
3) Sederhana dan mudah di kelola (tidak rumit ). 
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4) Ukurannya sesuai (seimbang )dengan ukuran fisik anak. 
5) Dapat mengajikan konsep matematika (tidak mempersulit pemahaman) 
6) Sesuai dengan konsep pembelajaran. 
7) Dapat memperjelas konsep (tidak mempersulit pemahaman ) 

Peragaan itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir yang 
abstrak bagi siswa. Bila kita mengharap siswa belajar aktif (sendiri atau 
berkelompok ) alat peraga itu supaya dapat di manipulasikan , yaitu: dapat diraba, 
dipegang, dipindahkan, dimainkan, dipasangkan, dicopot, (diambil dari 
susunannya ) dan lain-lain.  Bila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah 
lipat (banyak ). 

Proses pembelajaran dengan menggunakan bantuan alat peraga tidak 
selamanya dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. 
Bahkan tidak tertutup kemungkinan digunakannya alat peraga justru bukannya 
membantu memperjelas konsep, akan tetapi sebaliknya misalnya membuat siswa 
menjadi bingung. 

Dalam memilih alat peraga secara tepat terdapat lima hal yang harus di 
perhatikan oleh guru yakni:tujuan, materi pelajaran, strategi belajar mengajar, 
kondisi dan siswa yang belajar serta perlu waspada, sehingga tidak memakai 
media mengajar yang tidak begitu kecil, sehingga anak sulit melihat dan menjadi 
ribut. Serta gambar yang terlalu asing pada perasaan anak, umpanya gambar 
tertentu dari luar negeri yang kurang cocok di Indonesia. Perasaan aneh atau lucu 
tidak menguntungkan dalam proses belajar mengajar ini. Karena itu guru 
sebaiknya memakai alat peraga yang tepat dan bermutu sebagai alat Bantu 
mengajar. 

Supaya sumber belajar dapat mempengaruhi proses belajar dengan 
efektif dan efisien, perlu ada yang mengatur. Yang bertugas mengatur adalah 
instruction. Tujuannya dalam hal ini ialah mengusahakan agar terjadi interaksi 
antara siswa dengan sumber belajar yang relevan dengan tujuan instruksional 
yang akan dicapai. Agar alat dapat berfungsi dengan efektif dalam menunjang 
proses belajar perlu dikembangkan dengan memperhatikan tujuan instruksional 
yang akan dicapai. Kecuali itu, penggunaannya dalam program intruksional harus 
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direncanakan secara sistematis seksama melalui serangkaian kegiatan yang 
disebut pengembangan instruksional. 

AECT, mendefinisikan teknologi sebagai suatu proses yang kompleks dan 
terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi untuk 
menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi 
dan mengelola pemecahan masalah yang mengangkut semua aspek belajar 
manusia. 

Tekologi instruksional adalah suatu proses yang kompleks dan 
terintegrasi, meliputi orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk 
menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan dan menilai, serta 
mengelola pemecahan terhadap masalah tersebut dalam situasi-situasi dimana 
proses belajar dilakukan secara sengaja, bertujuan dan terkontrol. 

Dari defenisi tersebut ciri-ciri teknologi pembelajaran, tampak bahwa 
dalam memecahkan masalah belajar yang bertujuan dan terkontrol, teknologi 
pembelajaran menggunakan komponen sistem pembelajaran. Kegiatan 
insturksional yang direncanakan secara integral dan sistematis dalam suatu 
komponen pembelajaran merupakan ujud dari pemecahan masalah belajar 
menurut teknologi pembelajaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa alat adalah merupakan salah 
satu komponen dalam sumber belajar, sekaligus merupakan salah satu bentuk 
pemecahan belajar menurut teknologi penididkan, dengan melalui suatu 
perancangan yang sistematis. Hubungan antara alat dan teknologi pendidikan ini 
ditegaskan lagi oleh Yusuf hadi miarso, dkk bahwa membicarakan media tentu 
saja tak dapat terlepas dari membicarakan. 

2.1.6 Media Pengajaran  
a. Pengertian Media Pengajaran 

Penggunaan suatu media dalam pelaksanaan pengajaran bagaimanapun 
akanmembantu kelancaran, efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Media 
merupakan salah satu komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan 
sistem pengajaran yang sukses.Seorang guru harus dapat menetapkan media apa 
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yang paling tepat dan sesuai tujuan tertentu, penyampaian bahan tertentu, suatu 
kondisi belajar peserta didik dan untuk suatu penggunaan strategi yang dipilih.  

Berbagai media pengajaran adalah penting dilakukan gurudan lebih 
penting lagi jika guru memiliki kemampuan untuk membuatnya, Menurut Higgins 
dan Suyden (1976) yang menyimpulkan bahwa pemakaian alat peraga itu berhasil 
efektif dan banyak keberhasilannya dalam pembelajaran yangmenggunakan alat 
peraga daripada yang tidak menggunakan alat peraga. Menurut B. Suryo Subroto 
(1984) pengertian media pengajaran yaitu alat pengajaran, alat peraga dan media 
pengajaran.Menurut Bringgs (1970) media adalah segala alat fisik yang dapat 
menyajikan pesan serta perangsang peserta didik untuk belajar. 

Media pendidikan atau pengajaran didefinisikan Gagae dan Raisen 
(1983:3)sebagai alat-alat fisik dimana pesan-pesan intruksional 
dikomunikasikan.Tujuan penggunaan media pengajaran : 

1. Memberikan kemudahan peserta didik untuk lebih memahami konsep, 
prinsip, sikapdan ketrampilan tertentu menggunakan media yang paling 
tepat menurut karakteristik. 

2. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga 
lebihmerangsang minat peserta didik untuk belajar. 

3. Menumbuhkan sikap dan ketrampilan tertentu dalam teknologi karena 
pesertadidik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media 
tertentu. 

4. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilepaskan peserta didik. 
b. Fungsi Media Pengajaran 

1. Alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 
2. Bagian integral dan keseluruhan situasi mengajar. 
3. Meletakkan dasar-dasar yang kongkrit dan konsep yang abstrak 

sehingga dapatmengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. 
4. Membangkitkan motivasi belajar peserta didik. 
5. Mempertinggi mutu belajar mengajar. 

c. Macam-macam jenis media pembelajaran 
1. Media Sederhana 
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Media pembelajaran sederhana dalam hal ini sebagai jenis media yang 
mudah dibuat, bahan-bahannya mudah diperoleh, mudah digunakan, 
serta harganya relatif tidak terlalu mahal. Jenis media yang termasuk 
media sederhana yaitu media visual. 

2. Media Visual 
Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan 
menggunakan indera penglihatan. Media yang termasuk dalam media 
visual diantaranya adalah media gambar diam/mati dan media realia. 
a. Media gambar diam/mati ( still picture) 

Media gambar diam adalah gambar-gambar yang disajikan secara 
fotografi Keunggulan Media Gambar adalah : 

1. Menjelaskan suatu faktor yang berupa peristiwa kejadian, 
keadaan 

2. Menunjukkan peristiwa dan keadaan secara realistik dan 
kongkrit 

3. Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu 
4. Murah dan gampang digunakan 

Kelemahan Media Gambar : 
1. Tidak dapat dirasakan secara nyata suasana sebenarnya 
2. Menekankan kemampuan indera penglihatan 
3. Untuk kelas yang jumlah peserta besar sangat sulit karena 

terbatasukurannya 
4. Dapat hilang, mudah rusak, bila tidak dirawat dengan baik. 

b. Media Realita 
Media realia merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran yang 
berfungsimemberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. 
Hal-hal yang perludiperhatikan penggunaan media realia dalam 
pembelajaran adalah : 

1. Gunakan objek tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai 

2. Gunakan hanya objek-objek yang tepat/cocok. 
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3. Apabila menggunakan banyak objek, hendaknya objek 
tersebut satu sama lain berhubungan. 

4. Perhatikan bentuk dan ukuran objek yang digunakan agar 
bisa dilihat oleh kelassecara keseluruhan. 

5. Jangan terlalu banyak penjelasan sebab biasanya perhatian 
siswa tertuju padaobjek yang ada bukan pada penjelasan. 

6. Doronglah para siswa tertuju untuk bertanya dan memberikan 
tanggapan 

7.  
2.1.7 Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan 
barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung 
maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau 
materi yang sedang disajikan. (Muhibbin Syah, 2000). Metode demonstrasi adalah metode 
yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang 
berkenaan dengan bahan pelajaran. (Syaiful Bahri Djamarah 2000). Metode Demonstrasi 
ialah metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu 
pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan 
tertentu pada siswa. 

Untuk memperjelas pengertian tersebut dalam prakteknya dapat di lakukan oleh 
guru atau anak didik itu sendiri. Metode Demonstran cukup baik apabila di gunakan dalam 
penyampaian bahan pelajaran geografi, misalnya bagaiamana cara membuat peta 
menggunakan kompas dan meteran, bagaimana proses kerja pengindraan jauh sehingga 
menghasilkan data, dan yang lainnya. Menurut Moh. Uzer Usman (1993:130) tujuan dan 
manfaat metode demonstrasi Membina rasa tanggung jawab yang dibebaskan kepadanya, 
karena pada akhirnya tugas tersebut harus dipertanggungjawabkan (direstasi) dengan 
cara: 

a) laporan tertulis atau lisan b)membuat ringkasanc)menyerahkan hasil kerja dan 
sebagainya  

b) Menemukan sendiri informasi yang diperlukan atau memantapkaninformasi yang 
telah diperolehnya. 
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c) Menjalin kerja sama dan sikap menghargai hasil kerja orang lain. 
Beberapa aspek yang penting dalam menggunakan metode demonstrasi diantaranya: 

a) Demonstrasi akan menjadi metode yang tidak wajar apabila alat yang di 
Demonstrasikan tidak bisa di amati dengan seksama oleh siswa. Misalnya 
alatnya terlalu kecil atau penjelasannya tidak jelas.  

b) Demonstrasi menjadi kurang efektif bila tidak di ikuti oleh aktivitas di mana siswa 
sendiri dapat ikut memperhatikan dan menjadi aktivitas mereka sebagai 
pengalaman yang berharga.  

c) Tidak semua hal dapat di demonstrasikan di kelas karna sebab alat-alat yang 
terlalu besar atau yang berada di tempat lain yang tempatnya jauh dari kelas.  

d) Hendaknya dilakukan dalam hal-hal yang bersifat praktis  
e) Sebagai pendahuluan, berilah pengertian dan landasan teori dari apa yang akan 

di demonstrasikan.  
Adapun sebaiknya dalam mendemonstrasikan pelajaran tersebut guru harus terlebih 

dulu mendemonstrasikan dengan sebaik-baiknya, baru di ikuti oleh murid-muridnya yang 
sesuai dengan petunjuk.  

a) Perhatian anak didik dapat di pusatkan, dan titik berat yang di anggap penting 
oleh guru dapat di amati. 

b) Perhatian anak didik akan lebih terpusat pada apa yang di demonstrasikan, jadi 
proses anak didik akan lebih terarah dan akan mengurangi perhatian anak didik 
kepada masalah lain. 

c) Dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti proses belajar. 
d) Dapat menambah pengalaman anak didik. 
e) Bisa membantu siswa ingat lebih lama tentang materi yang di sampaikan. 
f) Dapat mengurangi kesalah pahaman karna pengajaran lebih jelas dan kongkrit. 
g) Dapat menjawab semua masalah yang timbul di dalam pikiran setiap siswa karna 

ikut serta berperan secara langsung.  
Setelah melihat beberapa keuntungan dari metode demonstransi tersebut, 

maka dalam bidang setudi geografi, banyak hal-hal yang dapat di demonstrasikan 
seperti pembuatan peta menggunakan kompas dan meteran. Apabila teori pembuatan 
peta menggunakan kompas dan meteran yang betul dan baik telah di miliki oleh anak 
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didik, maka guru harus mencoba mendemonstrasikan di depan para murit. Dan 
apabila anak didik sedang mendemonstrasikan ibadah, guru harus mengamati langkah 
dari langkah dari setiap gera-gerik murid tersebut, sehingga apabila ada kesalahan 
atau kekurangannya guru berkewajiban memperbaikinya. Tindakan mengamati segi-
segi yang kurang baik lalu memperbaikinya akan memberikan kesan yang dalam pada 
diri anak didik, karna guru telah memberi pengalaman kepada anak didik baik bagi 
anak didik yang menjalankan Demonstrasi ataupun bagi yang menyaksikannya. Dalam 
pelaksanaanya metode demonstrasi memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun 
kekurangan dari metode demontrasi adalah : 

a) Memerlukan waktu yang cukup banyak  
b) Apabila terjadi kekurangan media, metode demonstrasi menjadi kurang efesien. 
c) Memerlukan biaya yang cukup mahal, terutama untuk membeli bahan-bahannya. 
d) Memerlukan tenaga yang tidak sedikit. 
e) Apabila siswa tidak aktif maka metode demonstran menjadi tidak efektif.  

Dengan mempertunjukkan atau memperagakan suatu tindakan, proses, atau 
prosedur, maka metode demonstrasi memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut:  

a. Memperkecil kemungkinan salah bila dibandingkan kalau siswa hanya membaca 
atau mendengar penjelasan saja, karena demonstrasi memberikan gambaran 
konkret yang memperjelas perolehan belajar siswa dari hasil pengamatannya.  

b. Memungkinkan para siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan demonstrasi, 
sehingga memberi kemungkinan yang besar bagi para siswa memperoleh 
pengalaman-pengalaman langsung. Peluang keterlibatan siswa memberikan 
kesempatan siswa mengembangkan kecakapannya dan memperoleh pengakuan 
dan penghargaan dari teman-temannya.  

c. Memudahkan pemusatan perhatian siswa kepada hal-hal yang dianggap penting, 
sehingga para siswa akan benar-benar memberikan perhatian khusus kepda hal 
tersebut. Dengan kata lain, perhatian siswa lebih mudah dipusatkan kepada 
proses belajar dan tidak tertuju kepada yang lain.  

Memungkinkan para siswa mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang 
belum mereka ketahui selama demonstrasi berjalan, jawaban dari pertanyaan dapat 
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disampaikan oleh guru ada saat itu pula Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam 
penggunaan metode demonstrasi tersebut adalah: 

a) Rumuskan secara spesific yang dapat di capai oleh siswa. 
b) Susun langkah-langkah yag akan dilakukan dengan demontrasi secara teratur 

sesuai dengan skenario yang telah di rencanakan. 
c) Menyiapkan peralatan yang di butuhkan sebelum demonstrasi dimulai. 
d) Usahakan dalam melakukan demonstrasi tersebut sesuai dengan kenyataan 

sebenarnya. 
Penggunaan metode demonstrasi mampu mengkomunikasikan sesuatu yang 

ingin disampaikan oleh pemberi kepada penerima. Oleh karena itu dalam merancang 
proses belajar hendaknya dipilih metode yang benar-benar efektif dan efisien atau 
merancang metode sendiri sehingga dapat menyampaikan pesan pembelajaran, yang 
akhirnya terbentuk kompetensi tertentu dari siswa. Metode yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi mempunyai 
kemampuan atau potensi mengatasi kekurangan-kekurangan guru, metode 
demonstrasi mampu menyampaikan meteri secara jelas dan mudah di pahami siswa. 
Dengan demikian penggunan metode demonstrasi dapat menyalurkan pesan yang 
dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan. Dari hal tersebut maka proses 
belajar akan efektif dan prestasi belajar siswa akan meningkat 

 
2.2 Penelitian Yang Relevan 

Sri Mulyati dalam skripsinya berjudul “Usaha Meningkatkan Hasil Belajar dan 
Aktivitas Belajar Siswa Kelas 1 Semester I Tahun Ajaran 2006/2007 Pokok Bahasan 
Menggunakan Nilai Tempat Dalam Penjumlahan Dan Pengurangan Dengan 
Menggunakan Metode Demonstrasi Di SD Perumnas Banyumanik 14 Kecamatan 
Banyumanik Kota Semarang”. Menunjukkan hubungan yang relevan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini.  Penelitian yang dilakukan oleh Sri 
Mulyati mengungkapkan beberapa gambaran mengenai situasi belajar di SDN 
Perumnas yaitu antusias siswa untuk belajar masih sangat rendah sehingga hasil 
belajarnya kurang memuaskan. Metode pembelajaran aktif tampaknya merupakan 
salah satu jawaban atas permasalahan tentang rendahnya mutu atau kualitas 



 26 

pembelajaran di SDN Perumnas Banyumanik  Penerapan metode Demontrasi pada 
pelajaran ini, diharapkan prestasi belajar siswa terus meningkat dan hasil belajarnya 
akan memuaskan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan metode demontrasi 
mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan hasil observasi yang dilakukan 
terdapat peningkatan prestasi belajar siswa yang semula nilai rata-rata dan pre test 
sebesar 6,55 pada siklus I ini meningkat menjadi 7,93. Siklus 2 yang semula nilai rata-
rata pre test sebesar 6,55 meningkat menjadi 8,66. Hal ini menunjukkan bahwa 90% 
siswa berhasil meningkatkan prestasi belajar matematika dengan hasil belajar yang 
baik. Keberhasilan penerapan metode demonstrasi dalam pelajaran Matematika pada 
siswa kelas 1 di SDN Perumnas Banyumanik telah menunjukkan hasilnya yaitu 
kegairahan dan kesenangan.  

 
2.3 Kerangka Pikir 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai karakteristik tertentu 
dibandingkan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Karena obyek matematika bersifat  
abstrak, maka dalam pembelajaran matematika untuk peserta didik di Sekolah Dasar 
diharapkan menggunakan alat bantu untuk membantu memahami materi yang 
diajarkan. Dengan alat bantu yang tepat, diharapkan peserta didik akan lebih mudah 
dalam mempelajari materi yang diajarkan. Alat bantu kancing dapat digunakan dalam 
penyampaian materi  pengurangan dengan teknik meminjam pada peserta didik kelas 
1 Sekolah Dasar. Sehingga setelah selesai penelitian ini dapat diduga hasil belajar 
dan  aktivitas peserta didik akan lebih meningkat dibanding dengan hasil belajar tanpa 
alat peraga, pada pembelajaran sebelumnya. Dari kondisi awal yang belum 
menggunakan metode pembelajaran kreatifitas siswa dikelas dalam pembelajaran 
matematika rendah. Kemudian peneliti berupaya dalam proses pembelajaran 
menggunakan metode pembelajaran demonstrasi dalam pembelajaran matematika 
agar hasil belajar siswa meningkat.  
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Guru belum menerapkan 
pendekatan model 

pembelajaran metode 
Demontrasi  

Hasil belajar 
siswa rendah Kondisi Awal 

Gambar 1.1 
Skema Kerangka berfikir 

 
2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah 
diduga dengan menggunakan metode demonstrasi memanfaatkan alat peraga 
Kancing dapat meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan 
mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada siswa kelas 1 semester I  SDN 
Trangkil 04 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tahun 2012/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tindakan 

Kondisi Akhir 

Guru menerapkan 
model pembelajaran 
Metode Demonstrasi 
memanfaatkan alat 

peraga kancing 

Siklus I 
Penjumlahan dan 

Pengurangan Secara 
berkelompok 

Siklus II 
Penjumlahan dan 

Pengurangan Secara 
individu model pembelajaran 

Demonstrasi  memanfaatkan 
media kancing dapat 

meningkatkan hasil belajar 
matematika 


