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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Belajar

Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan. Belajar 

merupakan proses yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek dalam belajar. 

Definisi tentang belajar banyak dikemukakan oleh para ahli dibidang pendidikan 

secara berbeda-beda tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Dalam 

belajar akan membawa dampak atau perubahan terhadap diri seseorang.

Gagne (dalam Purwanto, 1990: 84) menyatakan bahwa “belajar terjadi 

apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa 

sedemikian rupa sehingga perbuatannya (performance) berubah dari waktu 

sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi”. 

Dari pernyataan Gagne menggambarkan bahwa belajar merupakan perubahan 

tingkah laku melalui suatu stimulus yang dapat mempengaruhi siswa sehingga 

terjadi suatu proses perubahan tingkah laku, perubahan tingkah laku dapat 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik atau mengarah kepada tingkah 

laku yang lebih buruk. Dari proses kegiatan belajar yang telah dilakukan selain 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru juga akan membentuk sikap, 

keterampilan, minat dan penyesuaian diri.

Morgan (dalam Purwanto, 1990: 84) menyatakan bahwa “belajar adalah 

setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai 

suatu hasil dari latihan atau pengalaman”. Pernyataan tersebut dapat dikemukakan 

bahwa perubahan tingkah laku seseorang merupakan hasil belajar dari 

pengalaman dan latihan yang telah dilakukannya. Pengalaman dan latihan terjadi 

karena adanya interaksi antar individu dan lingkungan. Lingkungan merupakan 

tempat belajar seseorang untuk mendapatkan pengalaman yang akan membawa 

dampak atau perubahan tingkah laku seseorang.

Ciri-ciri tertentu dari suatu perubahan dalam arti belajar menurut Slameto 

(2003: 3) menyatakan :

1. Perubahan terjadi sadar
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2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara

5. Perubahan dalam belajar bertujuan terarah

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.

Dari pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa belajar merupakan 

proses perubahan yang terjadi secara sadar yang bersifat kontinu yang mencakup 

perubahan aspek tingkah laku, pengetahuan dan keterampilan seseorang. 

2.1.2 Pengertian Hasil Belajar

Sudjana (2004:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Siswa memiliki 

kemampuan baik dalam ilmu pengetahuan, pemahaman, keterampilan maupun 

adanya perubahan tingkah laku siswa diperoleh dari hasil pengalaman belajar 

yang telah diterima. Menurut Horwart Kingsley (dalam Sudjana, 2004: 22) 

membagi tiga macam hasil belajar mengajar : 1). Keterampilan dan kebiasaan ; 2). 

Pengetahuan dan pengarahan ; 3). Sikap dan cita-cita. Pendapat tersebut 

mengindikasikan bahwa keterampilan dan kebiasaan merupakan hubungan 

keterikatan. Keterampilan seseorang dapat diperoleh dari kebiasaan yang 

dilakukan untuk menggali keterampilan tersebut. Pengetahuan seseorang akan 

menjadi bertambah jika adanya kemauan belajar serta adanya pengarahan dari 

seseorang yang ahli dalam ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Adanya 

perubahan sikap pada seseorang didasari oleh ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh serta keterampilan yang dimiliki seseorang akan menumbuhkan suatu 

cita-cita.

Menurut Taksonomi Bloom hasil belajar mencakup tiga kategori yaitu sebagai 

berikut :

1. Ranah Kognitif

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian.
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2. Ranah Afektif

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang  

kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan 

karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.

3. Ranah Psikomotor

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati).

Menurut Taksonomi Bloom tersebut hasil belajar mencakup ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. Akan tetapi hasil belajar siswa tergantung dari 

kemampuan siswa dan kualitas pengajaran yang diberikan oleh guru. Kemampuan 

siswa akan menjadi lebih baik dari sebelumnya jika guru dapat kreatif dalam 

mengajar siswa.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Menurut Nana Sudjana (1989), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1) Faktor internal 

Adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik, minat, dan perhatian 

kebiasaan, usaha dan motivasi.

a) Aspek fisiologis, tingkat kesehatan indera pendengar dan indera penglihat, 

juga mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam menyerap informasi 

dan pengetahuan yang disajikan di kelas.

b) Aspek psikologis, yaitu faktor dari dalam yang dapat mempengaruhi 

kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran peserta didik, misalnya 

tingkat kecerdasan, sikap, bakat minat dan motivasi peserta didik.

2) Faktor  eksternal

Faktor eksternal dalam proses pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan 

menjadi tiga lingkungan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat. Diantara ketiga lingkungan itu yang paling besar 

pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar siswa dalam proses belajar 
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mengajar  adalah lingkungan sekolah seperti guru, sarana sekolah, kurikulum, 

teman-teman sekelas disiplin dan peraturan sekolah.

Dari uraian tersebut pengaruh yang besar pada hasil belajar siswa adalah 

lingkungan sekolah seperti guru, sarana sekolah, kurikulum, teman-teman sekelas 

dan peraturan sekolah. Guru merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam 

hasil belajar siswa, karena materi yang disampaikan oleh guru harus bisa diterima 

oleh siswa. Oleh karena itu, jika siswa bingung, kurang paham dan mengerti 

tentang materi yang diajarkan guru maka guru harus mempunyai kekreatifan 

dalam mengajar agar siswa dapat aktif dalam belajar. Kekreatifan guru dalam 

mengajar akan membawa dampak dalam hasil belajar siswa.

2.1.4 Pembelajaran Matematika

Robert M. Gagne(dalam Sumardjono, 2012: 13) mengartikan “pembelajaran

sebagai pengaturan peristiwa yang berada di luar diri siswa, yang dirancang guna 

memudahkan proses belajar dalam diri siswa”. Pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa proses belajar akan menjadi mudah diterima oleh siswa jika 

guru dapat merancang prosedur pembelajaran yang baik.

Pembelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada 

semua jenjang pendidikan. Sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP 2006), pembelajaran matematika diajarkan di sekolah dasar agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep dan mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, efisien dan 

tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan metematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh.
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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.

2.1.5 Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional merupakan aktifitas pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah. Pembelajaran konvensional suatu kegiatan 

pembelajaran yang berpusat pada guru, menekankan pentingnya aktifitas guru 

dalam membelajarkan siswa. Menurut Ruseeffendi (dalam FTK, 2011) dalam 

pembelajaran konvensional, guru merupakan atau dianggap sebagai gudang ilmu, 

guru bertindak otoriter, guru mendominasi kelas.

Dalam pembelajaran konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi 

dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan. Pembelajaran konvensional 

lebih mengutamakan hafalan, menekankan pada keterampilan berhitung, 

mengutamakan hasil belajar siswa daripada proses pembelajaran siswa, dan 

pembelajaran berpusat pada guru.

2.1.6 Pengertian Alat Peraga

Alat peraga merupakan alat bantu mengajar agar materi yang dipelajari 

mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Belajar matematika dapat 

menyelesaikan persoalan yang ada dalam kehidupan yaitu dalam berkomunikasi 

sehari-hari seperti berhitung, mengolah data dan menyajikan data dengan 

menggunakan alat. Dapat disimpulkan bahwa alat peraga dalam pembelajaran 

matematika mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Alat peraga bagi siswa dapat membangkitkan motivasi belajar 

siswa, membantu memudahkan siswa dalam memahami materi karena siswa 

terlibat langsung dan mempunyai pengalaman yang nyata, berkesan dan 

bermakna.



9

2.1.7 Fungsi Alat Peraga

Siswa dalam belajar pada dasarnya melalui sesuatu yang konkret. Konsep-

konsep abstrak dapat dipahami oleh siswa melalui contoh-contoh yang konkret. 

Menurut Sudjana (1989: 99) fungsi alat peraga dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut :

1. Penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar bukan merupakan 

fungsi tambahan tetapi mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat bantu 

untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.

2. Alat peraga dalam pengajaran penggunaannya integral dengan tujuan dan 

isi pelajaran .

3. Penggunaan alat peraga pengajaran untuk melengkapi proses belajar 

supaya lebih menarik perhatian siswa.

4. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian yang diberikan oleh guru.

5. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran diutamakan untuk 

mempertinggi mutu belajar mengajar.

6. Konsep abstrak dapat tersajikan dalam bentuk konkret sehingga lebih 

mudah dipahami dan dimengerti serta dapat ditanamkan pada tingkat 

yang lebih rendah.

2.1.8 Persyaratan Penggunaan Alat Peraga

Menurut E.T. Ruseffendi (dalam Darhim, 2007: 17) ada beberapa persyaratan 

yang harus dimiliki alat peraga agar fungsi dari alat peraga sesuai dengan yang 

diharapkan dalam pembelajaran, persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan konsep matematika.
2. Dapat memperjelas konsep matematika, baik dalam bentuk nyata, gambar 

atau diagram.
3. Tahan lama (dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat).
4. Bentuk dan warnanya menarik.
5. Dari bahan yang aman bagi kesehatan siswa.
6. Sederhana dan mudah dikelola.
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7. Ukuran sesuai atau seimbang dengan ukuran fisik dari siswa.
8. Alat peraga diharapkan menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir 

abstrak bagi siswa, karena alat peraga tersebut dapat dimanipulasi (dapat 
diraba, dipegang, dipindahkan, dipasangkan dan sebagainya) agar siswa 
dapat belajar secara aktif baik secara individual maupun kelompok.

Dari uraian tersebut, alat peraga yang akan digunakan harus sesuai dengan 

konsep matematika yang diajarkan serta harus disesuaikan dengan kondisi siswa. 

Adanya penggunaan alat peraga diharapkan siswa dapat memahami dengan 

mudah materi pelajaran matematika yang diajarkan. 

2.1.9 Kelebihan Penggunaan Alat Peraga Matematika

Menurut Anitah (2008) ada beberapa kelebihan dalam penggunaan alat 

peraga pembelajaran matematika yaitu:

a. Proses belajar termotivasi, baik guru maupun siswa dan 
terutama pada siswa, minat pembelajaran akan timbul. Siswa 
akan merasa senang, terangsang, tertarik, dan karena itu akan 
bersikap positif terhadap pembelajaran matematika.

b. Konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkret dan 
karena itu lebih dapat dipahami dan dimengerti dan dapat 
ditanamkan pada tingkat-tingkat yang lebih rendah.

c. Hubungan antara konsep-konsep abtrak matematika dan benda-
benda di alam sekitar akan lebih dapat dipahami.

d. Konsep-konsep abstrak yang tersajikan dalam bentuk konkret 
yaitu dalam bentuk model matematik yang dapat dipakai sebagai 
objek penelitian maupun sebagai alat untuk meneliti ide-ide baru 
dan relasi baru menjadi bertambah banyak.

Dari uraian kelebihan dalam menggunakan alat peraga matematika, 

pada dasarnya alat peraga digunakan agar siswa dapat memahami dengan 

mudah konsep-konsep matematika yang diajarkan. Alat peraga dapat 

menarik minat siswa dalam belajar, jika minat belajar siswa tumbuh maka 

pelajaran matematika akan menjadi pelajaran yang menarik, lebih bermakna 

dan siswa akan lebih dapat mengingat dengan yang dipelajari. 

2.1.10 Macam-Macam Alat Peraga Matematika

Dalam mata pelajaran matematika ada beberapa macam alat peraga, 

Menurut Darhim (2007) adalah sebagai berikut :



11

a. Alat Peraga Kekekalan Luas

Luas daerah persegi panjang, luas daerah bujursangkar, luas daerah jajaran 

genjang, luas daerah segitiga, luas daerah trapezium, luas daerah belah 

ketupat, luas daerah laying – laying, luas daerah laying – laying, luas 

daerah segienam beraturan, luas daerah lingkaran, dalil phytagoras, luas 

permukaan kubus, luas permukaan balok, luas permukaan limas luas 

permukaan prisma, luas permukaan kerucut, luas permukaan tabung, luas 

permukaan bola, uraian a(b+c), uraian (x + a) (x + b), uraian (a+b)2, uraian 

a2 – b2, jumlah ukuran sudut dalam segitiga, jumlah ukuran sudut dalam 

segiempat, jumlah ukuran sudut dalam segi-n, tanggram, linggram mini, 

pentamino, dan kartu nilai tempat.

b. Alat Peraga Kekekalan Panjang

Tangga garis bilangan, pita garis bilangan, neraca bilangan, penggaris 

bilangan, dan batang Cuisenaire.

c. Alat Peraga Kekekalan Volume

Uraian (a+b)3, blok dienes, volume kubus, volume balok, volume prisma 

segitiga, volume tabung, volume limas segiempat beraturan, volume 

kerucut, dan volume bola.

d. Alat Peraga Kekekalan Banyak

Abacus biji (Romawi, Rusia dan Cina/Jepang) lidi, dan kartu nilai tempat.

e. Alat Peraga untuk Percobaan dalam Teori Kemungkinan

Uang logam, dadu (bermata dan berwarna), bidang empat ( bermata dan 

berwarna) bidang delapan (bermata dan berwarna), gangsingan (segitiga, 

bujursangkar, segilima, segienam, dan segi – n), palu paying, kartu 

(domino dan bridge), bola berwarna dan distribusi Galton (sesatan 

Hexagon).

f. Alat Peraga untuk Pengukuran dalam Matekatika

Meteran, busur derajat, roda meteran, kapak tomahawk, jepit bola, 

sperometer, jangka sorong (segmat), hypsometer, dan klinometer.
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g. Bangun – Bangun Geometri

Macam – macam daerah segitiga, macam – macam daerah segiempat, 

pengubahan daerah segibanyak, daerah ellips, pengubinan daerah segitiga, 

pengubinan daerah segiempat, pengubinan daerah segi banyak, 

pengubinan daerah lingkaran, pengubinan daerah ellips, pengubinan huruf 

abjad latin, kerangka benda ruang, dan benda – benda ruang.

h. Alat Peraga untuk Permainan dalam Matematika

Mesin fungsi, saringan Eratosthenes, bujursangkar ajaib, menara Hanoi, 

mobiles, perkalian tulang Napier (bermacam – macam basis) nomograf, 

kartu domino, pita mobius, aritmetika jam, blok logic, kode rahasia, 

menyusun kartu, kartu penebak angka, kartu penebak bulan, kartu penebak 

“hati”, alat kalkulasi, pita gulung dan perkalian dengan jari (untuk fakta 

dasar 9, untuk perkalian dua bilangan antara 6 dan 10, dan untuk perkalian 

bilangan puluhan dengan angka 9). 

2.1.11 Bangun Ruang

Bangun ruang termasuk dalam alat peraga bangun-bangun geometri. Alat 

peraga ini untuk memudahkan pemahaman siswa akan bentuk-bentuk dasar 

bangun ruang. Alat peraga ini akan memudahkan siswa untuk memahami sifat-

sifat bangun ruang yang berhubungan dengan rusuk, titik sudut dan sisi dari 

bangun ruang.
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2.1.12 Penggunaan Alat Peraga Geometri Bangun Ruang dalam 

Pembelajaran

Penggunaan alat peraga geometri bangun ruang pada mata pelajaran 

matematika misalnya pokok bahasan geometri pada kelas IV semester II. 

Penggunaan alat peraga sesuai dengan langkah-langkah berikut:

a. Tersedia bangun ruang kubus dan balok .

b. Setiap siswa menggambar bangun-bangun ruang pada kertas kerja.

c. Guru memberikan salah satu contoh yang termasuk sifat-sifat bangun 

ruang yang berhubungan dengan rusuk, titik sudut dan sisi dari alat peraga 

bangun ruang kubus.

d. Siswa mengamati dan memberikan keterangan pada alat peraga yang 

dibagikan yaitu bangun ruang balok dan kubus yang merupakan rusuk, 

titik sudut dan sisi.

e. Selanjutnya, siswa memberikan keterangan pada gambar yang telah 

digambar pada kertas kerja yang merupakan sisi, titik sudut, rusuk dan 

jumlah sisi, titik sudut dan rusak dari bangun ruang tersebut.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, berikut ini dikemukakan 

beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan variabel penelitian yang 

dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Wijiatmi (2009) dalam Skripsi yang 

berjudul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Dengan 

Menggunakan Alat Peraga Pada Siswa Kelas V Semester II SD Negeri Brecong 

Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2009/2010”. Penelitian ini menyebutkan 

bahwa pembelajaran matematika menggunakan alat peraga dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari respon siswa yang 

baik sehingga berpengaruh baik terhadap hasil tes diagnostik, pada siklus I dengan 
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nilai rata-rata 7,73 dan ketuntasan klasikal 86,36%. Pada siklus II terjadi 

peningkatan dengan nilai rata-rata 8,71 dan ketuntasan klasikal sebesar 100%.   

Penelitian yang dilakukan Dwi Listiyono (2011) dalam Skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Penggaris Bilangan Terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika Di Kelas IV SD Negeri 03 Kaloran Tahun 

Pelajaran 2010/2011” penelitian ini menyebutkan bahwa pada uji beda rata- rata 

nilai tes kelompok eksperimen yaitu dengan rata-rata 74,06 dan kelompok kontrol 

rata-rata nilainya hanya mencapai 56,06 dan pengujian dilakukan dengan 

Independent Sampels T-test yang menunjukkan nilai sig adalah 0,000 yang artinya 

perbedaan rata-rata nilai kedua kelompok sangat signifikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga penggaris bilangan dalam 

pembelajaran dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SD Negeri 03 Kalimanggis.

2.3 Kerangka Berfikir

Dilihat dari fungsi alat peraga bagi siswa dapat membangkitkan motivasi 

belajar siswa, membantu memudahkan siswa dalam memahami materi karena 

siswa terlibat langsung dan mempunyai pengalaman yang nyata, berkesan dan 

bermakna. Mereka senang, terangsang dan tertarik sehingga akan bersikap positif 

terhadap pelajaran matematika. Dalam menggunakan alat peraga saat proses 

pembelajaran dimungkinkan akan terjadi perbedaan antara kelas yang 

menggunakan alat peraga dan kelas yang tidak menggunakan alat peraga. Alat 

peraga mempengaruhi terhadap motivasi belajar siswa dan daya serap materi yang 

diajarkan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa saat evaluasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dimana kelas kontrol yang mengajar adalah guru kelas dan kelas 

eksperimen adalah guru akan tetapi menggunakan alat peraga dan dalam alat ukur 

hasil evalusi antara kelas eksperimen dan kontrol adalah sama. Untuk pretest

diambil dari alat evaluasi pada kelas uji coba dan hasil pretest kedua kelas (kelas 

kontrol dan kelas eksperimen) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan. 
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2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan kerangka berfikir maka dapat 

dirumuskan hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah melalui penggunaan alat 

peraga geometri bangun ruang diduga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas IV SDN Badran 01 semester II tahun pelajaran 

2012/2013. 

Kelas kontrol Pre test

Kelas 
eksperimen

Pre test

Pembelajaran 
oleh guru kelas

(tanpa alat 
peraga)

Pos test

Pembelajaran 
oleh peneliti 
(dengan alat 

peraga/tindakan)

Pos test

Hasil pre test tidak 
boleh ada perbedaan 

yang signifikan

Uji beda hasil posttest 
apakah ada pengaruh 
yang signifikan tentang 

penggunaan alat 
peraga


