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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.Kajian Teori 

2.1.1. Belajar 

Belajar merupakan suatu hal pokok yang melekat pada peserta didik. Peserta 

didik di sini mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Perguruan Tinggi. Makin tinggi tingkat 

pendidikan yang ditempuh maka pelajar akan mempunyai beban belajar yang 

bertambah pula. Beberapa faktor yang mempengaruhi belajar ada dua yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis 

dan faktor kelelahan, faktor lain adalah faktor ekstern contohnya faktor keluarga, 

faktor sekolah serta faktor masyarakat Sudarsono (2010). 

Sudarsono (2010) berpendapat bahwa belajar adalah perubahan terus menerus, 

bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Penulis berpendapat sesuai 

dengan pendapat dari Sudarsono (2010) bahwa belajar merupakan sesuatu yang 

menyebabkan perubahan pada diri seseorang yang diperoleh dalam periode waktu 

tertentu dan bukan hanya di sebabkan oleh faktor proses pertumbuhan, akan tetapi 

melalui tahap atau secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu. 

Slameto (2003: 2) berpendapat 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. Penulis juga berpendapat bahwa belajar adalah sebuah proses yang 

dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan perubahan pada diri seseorang baik 

perubahan pada tingkah laku yang baru secara keseluruhan yang dihasilkan dari hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya setiap hari. Pendapat 

ini sesuai dengan pendapat dari Slameto (2003: 2). 

Anni dkk (2006) berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan relatif 

permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. Sehubungan dengan 
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pendapat dari  Anni dkk (2006) maka penulis berpendapat bahwa belajar dapat 

diatikan sebagai perubahan yang sangat melekat dan itu didapatkan dari hasil praktik 

yang sudah dikerjakan dan dipelajari dalam proses belajar mengajar dan juga hasil 

dari pengalaman yang diperoleh siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

Menurut Sudarsono (2010) 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. Sehubungan dengan itu maka penulis berpendapat bahwa 

belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh 

kesadaran dan menghasilkan perubahan dama diri seseorang yang berupa 

pengetahuan, ketrampilan atau kemahiran seseorang dengan menggunakan alat indra 

yang dimiliki dan juga pengalaman yang dimiliki pula. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga terjadi perubahan dari tidak 

tahu menjadi tahun. 

2.1.2. Belajar Matematika 

Kata matematika berasal dari kata mathema dalam bahasa yunani yang artinya 

sains, ilmu pengetahuan atau belajar. Juga mathematikos yang diartikan sebagai suka 

belajar. Matematika secara umum ditegaskan sebagai penelitian pola-pola dari 

struktur, perubahan, dan ruang, seorang mungkin mengatakan adalah penelitian 

bilangan dan angka. Dalam pandangan formalis, matematika adalah pemeriksaan 

aksioma yang menegaskan struktur abstrak menggunakan logika simbolik dan notasi 

matematika sebagai pelayanan dan sekaligus raja dari ilmu-ilmu lain (Wikipedia 

Indonesia, 2011). 

Maswin (2010) mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika 

mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang saling berhubungan satu 

sama lainnya dengan jumlah yang terbanyak terbagi kedalam tiga bidang, yaitu 
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aljabar, analisis, dan geometri. Setelah membaca pendapat dari Maswin (2010) maka 

penulis berpendapat bahwa pengertian matematika yaitu suatu ilmu yang mempelajari 

tentang logika dari suatu bentuk, susunan serta konsep-konsep yang saling 

berhubungan atau menyambung terus antara satusama lainnya yang memiliki jumlah 

pling banyak dan diagi menjadi tiga bidang diantaranya yaitu aljabar, analisis, dan 

geometri.Jadi dalam matematika yang kita pelajari yaitu ketiga bidang tersebut. 

Matematika menurut Heruman (2007) adalah bahasa simbol, ilmu deduktif 

yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola keteraturan, dan 

struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak di definisikan, ke aksioma 

atau postulat dan akhirnya ke dalil. Matematika diartikan sebagai bahasa symbol 

bukan bahasa lisan ataupun tulisan.Ilmunya secara deduktif dan tidak bedasarkan 

ilmu pembuktian secara induktif yaitu ilmu tentang pola keteraturan dan strukturnya 

sangat terorganisasi, yang dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan kemudian 

lanjut menjadi aksioma dan pada akhirnya membentuk sebuah dalil. Dalam 

matematika sebuah rumus itu pasti bisa dibuktikan kebenarannya karena sudah 

melalui tahap tersebut. Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari Heruman (2007). 

Menurut (Tri, 2010) matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang 

bilangan dan ruangan yang bersifat abstrak. Sehingga untuk menunjang kelancaran 

pembelajaran disamping pemilihan metode yang tepat perlu digunakan suatu media 

pembelajaran yang tepat juga perlu digunakan suatun media pembelajaran yang 

sangat berperan untuk membimbing abstraksi siswa. Sesuai dengan pendapat dari 

(Tri, 2010) maka penulis berpendapat bahwa matematika yaitu ilmu yang 

mempelajari tentang bilangan dan ruangan yang bersifat abstrak atau nyata.Jadi untuk 

menambah pemahaman tentang pembelajaran tersebut guru haru mengajar dengan 

memilih metode yang tepat dan harus menggunakan alat atau media pembelajaran 

yang real atau nyata sehingga siswa bisa lebih megabstarksikan materi yang sedang 

diajarkan. 

Matematika sebagai ilmu mengenai struktur dan hubungan-hubungannya, 

simbul-simbul diperlukan. Simbol-simbol itu penting untuk membantu memanipulasi 
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aturan-aturan dengan operasi yang di terapkan (Herman, 2006). Matematika yaitu 

ilmu tentang struktur dan yang berhubungan dengan sturktur tersebut. Matematika 

juga mempelajari tentang simbol-simbol yang diperlukan dalm pembelajaran 

matematika dan digunakan untuk mebantu menyelesaikan masalah dalam aturan 

aturan matematika dengan mengguakan operasi yang sudah ditetapkan. Pendapat ini 

sesuai dengan pendapat dari (Herman, 2006).   

Johnson dan Rising (2010: 28) dalam bukunya mengatakan bahwa matematika 

adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logis 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 (gagasan) daripada mengenai bunyi. Menurut teori yang sudah dibaca  

dalam teori dari Johnson dan Rising (2010: 28) maka penulis berpendapat bahwa 

belajar matematika adalah berpikir dan memberikan pola dalam mengorganisasikan 

pembuktian matematika yang logis atau masuk akal, menggunakan bahasa yang 

sudah didefinisikan secara cermat, jelas dan juga akurat, representasinya pun 

menggunakan symbol yang padat dan jelas dan lebih berupa bahasa symbol daripada 

mengenai bunyi. 

Alam (2009:1) mengemukakan bahwa pada hakekatnya belajar matematika 

merupakan kegiatan mental yang tinggi sebab matematika berkenaan dengan ide-ide 

abstrak yang diberi simbol-simbol tersusun secara hirarki dengan penalarannya 

deduktif. Dari pendapat  Alam (2009:1) maka dapat dijelaskan bahwa matematika 

pada hakekatnya memiliki arti bahwa suatu aktifitas siswa yang berupa aktifitas 

mental yang tinggi karena belajar matematika juga berhubungan dengan ide-ide yang 

abstrak dan terdapat simbol-simbol yang tersusun secara hierarki dengan 

menggunakan penalaran yang deduktif. 

Murniati (2007:46) mengatakan bahwa matematika adalah telaah tentang pola 

dan hubungan, suatu jalan atau pola berfikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. 

Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelahan bentuk-

bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan diantara hal itu. Sesuai 
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dengan pendapat dari Murniati (2007:46) maka penulis berpendapat bahwa 

matematika adalah sebuah ilmu yang dihasilkan dari telaah tentang pola yang teratur 

dan saling berhubungan, suatu jalan untuk menyelesaikan masalah dalam matematika 

atau cara berpikir sesorang alam menyelesaikan masalah matematika, dikatakan juga 

mateamtika adalah suatu bentuk seni, suatu bahasa dan juga suatu alat yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

Murniati (2007: 46) dalam bukunya mengatakan pula, bahwa matematika itu 

bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sesempurna karena dirinya sendiri, 

tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami 

dan menguasai pemasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Penulis memberikan 

pendapat bahwa matematika adalah suatu ilmu yang tidak berdiri sendiri yang dapat 

menyempurnakan bentuk, aturan, pola, dll dengan sendirinya akan tetapi matematika 

juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia untuk mengetahui 

atau memahami dan menguasai permasalahan yang dialami dalam lingkungan social, 

ekonomi dan lingkungan alam. Jadi jika suatu hari siswa menjumpai perhitungan 

yang berhubungan dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari maka siswa bisa 

memahami dan mengetahui hasilnya. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang tersebut diatas dapat di simpulkan 

bahwa pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan 

untuk menciptakan suasana lingkungan (kelas atau sekolah yang memungkinkan 

kegiatan siswa belajar matematika di sekolah. 

2.1.3. Hasil Belajar  

Hasil belajar diperoleh pada akhir proses pembelajaran yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu bahan yang telah diajarkan. 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan mengajar, 

(Dimyati dan Mudjiono 2006: 3). Dari pendapat yang dikemukakan oleh  Dimyati 

dan (Mudjiono 2006: 3) maka penulis memberikan pendapat bahwa hasil belajar 

adalah suatu hasil dari kemampuan yang didapatkan oleh siswa dlam kegiatan belajar 
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mengajar selama belajar di kelas. Jadi hasil belajar didapatkan setelah siswa 

mengikuti proses belajar mengajar dan mendapatkan evaluasi dari guru. 

Pada akhir proses pembelajaran siswa diberikan soal evaluasi yaitu suatu proses 

yang sistematis dalam memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu. Hal 

ini didukung oleh teori (Dimyati dan Mudjiono, 2006). Penulis berpendapat sesuai 

teori yang dikemukakan oleh (Dimyati dan Mudjiono, 2006)  bahwa suatu hasil yang 

didapatkan oleh seorang siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dan dari 

soal evaluasi yang sudah dikerjakan. Apalagi siswa akan menjadi tahu seberapa 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Sehingga pelajaran yang diperoleh 

akan menjadi berarti bagi siswa. Hal ini didukung oleh teori dari  (Sudjana, 2004) 

yang mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalamannya belajar. Pendapat tentang hasil 

belajar dari pendapat diatas yaitu beberapa kemampuan yang sudah diperoleh 

maupun yang sudah dimiliki setelah siswa tersebut mendapatkan pengalaman dari 

proses belajar mengajar didalam kelas, pendapat tersebut sesuai dengan teori dari 

Sudjana (2004). 

Menurut Sudjana (2008) hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki setelah seseorang menerima pengalam belajar. Perubahan-perubahan 

perilaku sebagai hasil belajar mencakup tiga aspek yaitu kognitif (penguasaan 

Intelektual),  afektif (berhubungan dengan sikap dan nilai), dan psikomotorik. 

Sehubungan dengan teori yang sudah dikemukan oleh  Sudjana (2008) maka penulis 

berpendapat bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang sudah dimiliki siswa 

setelah mendapatkan pengalaman dalam proses belajar mengajar didalam kelas. 

Siswa akan medapatkan perubahan-perubahan diantaranya tentang perubahan dari 

aspek kognitif atau perubahan dari cara berpikirnya, perubahan dari aspek afektif 

yaitu perubahan yang berhubungan dengan sikap dan nilai yang diperoleh serta aspek 

perubahan psikomotorik yaitu peunbahan dari kemampuan, keterampilan, bertindak, 

dan berperilaku yang sudah didapatkan dalam pembelajaran. Hasil belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 
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lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atauangka yang diberikan oleh guru (Tim 

Penyusun KBBI, 2005).  

Setelah membaca beberapa teori diatas  maka dapat dikaji bahwa pengertian 

hasil belajar yang merujuk pada penelitian ini adalah suatu pengetahuan atau 

keterampialan yang sudah dikuasai dan didukung dengan mata pelajaran yang ada 

dalam pembelajaran dan selalu ditunjukkan dengan nilai tes atau evaluasi dan 

hasilnya berupa angka yang diberikan oleh guru. 

2.1.4. Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim atau penerima pesan Arsyad (2002: 91-92). 

Media merupakan kata yang asal muasalnya dari bahasa latin yaitu medius atau 

dapat kita artikan sebagai nilai tengah, suatu alat untuk perantara, atau pengantar 

supaya lebih jelas dan nyata. Jadi dalam pembelajaran khususnya matematika 

haruslah menggunakan media sehingga materi yang sedang diajarkan oleh siswa lebih 

mudah dipahami dan dimegerti (Sumanto, 2011) 

Sedangkan dalam bahasa Arab media sendiri memiliki arti sebagai perantara 

ataupun alat yang digunakan untuk mengantarkan pesan dari seorang yang mengirim 

maupun yang menerima pesan tersebut. Jadi media adalah suatu alat yang sangat 

penting apalagi dalam proses pembelajaran, karena bisa membuat pembelajaran 

menjadi lebi mudah dimengerti (Sumanto, 2011). 

Media diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk proses 

komunikasi dengan siswa agar siswa belajar. Komunikasi dan siswa yang belajar 

(learners) merupakan dua aspek yang pokok. Segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan untuk mendorong proses-proses belajar dapat dikategorikan sebagai 

media Andreas (2002: 3). Menurut teori diaatasmaka penulis memberikan pendapat 

bahwa media merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi 

dalam proses belajar mengajar dikelas. Suatu siawa yang sedang belajar dan 

komunikasi yang dilakukan dalam proses belajar mengajar merupakan dua aspek 
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yang pokok dan saling berhubungan. Semua yang dapat digunakan untuk mendorong 

dan menjadikan siswa lebih memahami materi maka dapat dikategorikan sebagai 

media. 

Media pembelajaran seringkali disebut dengan media pengajaran. Kata media 

dalam “media pembelajaran” secara harfiah berarti perantara atau pengantar; 

sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang diciptakan untuk 

membuat seseorang melakukan suatu kegiatan belajar”. Dengan demikian, media 

pembelajaran memberikan penekanan pada posisi media sebagai wahana penyalur 

pesan atau informasi belajar untuk mengkondisikan seseorang untuk belajar. 

Tujuan pemanfaatan media adalah untuk menciptakan komunikasi yang baik 

diantara guru dan siswa. Sebaliknya pemanfaatan yang kurang tepat sering kali 

mengganggu komunikasi dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Pemanfaatan 

media di kelas untuk meningkatkan mutu komunikasi guru-siswa sehingga proses 

pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan (efektif). Semakin banyak indera yang 

dimanfaatkan oleh siswa, semakin baik retensi (daya ingat) siswa. Setiap materi 

pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada bahan 

pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi dilain pihak ada bahan pelajaran 

yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pengajaran seperti globe, grafik, 

gambar dan sebagainya. 

Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut  membantu guru 

memperkaya wawasan anak didik. Aneka macam bentuk dan jenis media  pendidikan 

yang digunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik. Dalam 

menerangkan suatu benda, guru dapat membawa bendanya secara langsung ke 

hadapan anak didik di kelas. Dengan menghadirkan bendanya seiring dengan 

penjelasan mengenai benda itu, maka benda itu dijadikan sebagai sumber belajar. 

Menurut Sugiarto dan Hidayah (2005: 4-5), media pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

1) Media obyek fisik (model, alat peraga); 

2) Media grafis/visual (poster, chart, kartu dll); 
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3) Media proyeksi; 

4) Media audio; 

5) Media audio-visual. 

2.1.5. Teori Belajar Dienes 

Zoltan P. Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan 

perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu 

pada teori pieget, dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak, sedemikian 

rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang 

mempelajari matematika. 

Dienes (2007) berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap 

sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan diantara 

struktur-struktur dan mengkatagorikan hubungan-hubungan di antara struktur-

struktur. Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam 

matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan 

baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau obyek-obyek dalam bentuk 

permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaraan 

matematika. 

Makin banyak bentuk-bentuk yang berlainan yang diberikan dalam konsep-

konsep tertentu, akan makin jelas konsep yang dipahami anak, karena anak-anak akan 

memperoleh hal-hal yang bersifat logis dan matematis dalam konsep yang 

dipelajarinya itu. 

Dalam mencari kesamaan sifat anak-anak mulai diarahkan dalam kegiatan 

menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk 

melatih anak-anak dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan 

mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan yang satu 

ke bentuk permainan lainnya.Translasi ini tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat 

abstrak yang ada dalam permainan semula. 
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Menurut Dienes (2007) konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari 

dalam tahap-tahap tertentu. Dienes membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 tahap, 

yaitu:  

1. Permainan Bebas (Free Play)  

Dalam setiap tahap belajar, tahap yang paling awal dari pengembangan konsep 

bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep 

yang aktifitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Anak didik diberi kebebasan 

untuk mengatur benda.Selama permainan pengetahuan anak muncul. Dalam tahap ini 

anak mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan diri 

untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Misalnya dengan diberi permainan 

block logic, anak didik mulai mempelajari konsep-konsep abstrak tentang warna, 

tebal tipisnya benda yang merupakan ciri/sifat dari benda yang dimanipulasi.  

2. Permainan yang Menggunakan Aturan (Games)  

Dalam permainan yang disertai aturan siswa sudah mulai meneliti pola-poladan 

keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat 

dalam konsep tertentu tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Anak yang 

telah memahami aturan-aturan tadi. Jelaslah, dengan melalui permainan siswa diajak 

untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Makin 

banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam konsep tertentu, akan semakin 

jelas konsep yang dipahami siswa, karena akan memperoleh hal-hal yang bersifat 

logis dan matematis dalam konsep yang dipelajari itu. Menurut Dienes (2007), untuk 

membuat konsep abstrak, anak didik memerlukan suatu kegiatan untuk 

mengumpulkan bermacam-macam pengalaman, dan kegiatan untuk yang tidak 

relevan dengan pengalaman itu. Contoh dengan permainan block logic, anak diberi 

kegiatan untuk membentuk kelompok bangun yang tipis, atau yang berwarna merah, 

kemudian membentuk kelompok benda berbentuk segitiga, atau yang tebal, dan 

sebagainya. Dalam membentuk kelompok bangun yang tipis, atau yang merah, timbul 

pengalaman terhadap konsep tipis dan merah, serta timbul penolakan terhadap 

bangun yang tipis (tebal), atau tidak merah (biru, hijau, kuning).  
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3. Permainan Kesamaan Sifat (Searching for communalities)  

Dalam mencari kesamaan sifat siswa mulai diarahkan dalam kegiatan 

menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk 

melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka 

dengan menstranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Translasi ini 

tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. 

Contoh kegiatan yang diberikan dengan permainan block logic, anak dihadapkan pada 

kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal, anak diminta mengidentifikasi 

sifat-sifat yang sama dari benda-benda dalam kelompok tersebut (anggota kelompok).  

4. Permainan Representasi (Representation)  

Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. 

Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka 

berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang 

dihadapinya itu. Representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak, Dengan demikian 

telah mengarah pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang 

terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari.  

5. Permainan dengan Simbolisasi (Symbolization)  

Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan 

merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol 

matematika atau melalui perumusan verbal. Sebagai contoh, dari kegiatan mencari 

banyaknya diagonal dengan pendekatan induktif tersebut, kegiatan berikutnya 

menentukan rumus banyaknya diagonal suatu poligon yang digeneralisasikan dari 

pola yang didapat anak.  

6. Permainan dengan Formalisasi (Formalization)  

Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini 

siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian 

merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut, sebagai contoh siswa yang telah 

mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma, harus mampu 

merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema tersebut. Contohnya, anak 
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didik telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma, harus 

mampu merumuskan suatu teorema berdasarkan aksioma, dalam arti membuktikan 

teorema tersebut. 

Pada tahap formalisasi anak tidak hanya mampu merumuskan teorema serta 

membuktikannya secara deduktif, tetapi mereka sudah mempunyai pengetahuan 

tentang sistem yang berlaku dari pemahaman konsep-konsep yang terlibat satu sama 

lainnya. Misalnya bilangan bulat dengan operasi penjumlahan peserta sifat-sifat 

tertutup, komutatif, asosiatif, adanya elemen identitas, dan mempunyai elemen invers, 

membentuk sebuah sistem matematika. Dienes menyatakan bahwa proses 

pemahaman (abstracton) berlangsung selama belajar. Untuk pengajaran konsep 

matematika yang lebih sulit perlu dikembangkan materi matematika secara kongkret 

agar konsep matematika dapat dipahami dengan tepat. Dienes berpendapat bahwa 

materi harus dinyatakan dalam berbagai penyajian (multiple embodiment), sehingga 

anak-anak dapat bermain dengan bermacam-macam material yang dapat 

mengembangkan minat anak didik. Berbagai penyajian materi (multiple embodinent) 

dapat mempermudah proses pengklasifikasian abstraksi konsep. Menurut Dienes, 

variasi sajian hendaknya tampak berbeda antara satu dan lainya sesuai dengan prinsip 

variabilitas perseptual (perseptual variability), sehingga anak didik dapat melihat 

struktur dari berbagai pandangan yang berbeda-beda dan memperkaya imajinasinya 

terhadap setiap konsep matematika yang disajikan. Berbagai sajian (multiple 

embodiment) juga membuat adanya manipulasi secara penuh tentang variabel-

variabel matematika. Variasi matematika dimaksud untuk membuat lebih jelas 

mengenai sejauh mana sebuah konsep dapat digeneralisasi terhadap konsep yang lain. 

Dengan demikian, semakin banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam 

konsep tertentu, semakin jelas bagi anak dalam memahami konsep tersebut (Dienes: 

2007).  

Berhubungan dengan tahap belajar, suatu anak didik dihadapkan pada 

permainan yang terkontrol dengan berbagai sajian. Kegiatan ini menggunakan 

kesempatan untuk membantu anak didik menemukan cara-cara dan juga untuk 
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mendiskusikan temuan-temuannya. Langkah selanjutnya, menurut Dienes (2007), 

adalah memotivasi anak didik untuk mengabstraksikan pelajaran tanda material 

kongkret dengan gambar yang sederhana, grafik, peta dan akhirnya memadukan 

simbol - simbol dengan konsep tersebut. Langkah-langkah ini merupakan suatu cara 

untuk memberi kesempatan kepada anak didik ikut berpartisipasi dalam proses 

penemuan dan formalisasi melalui percobaan matematika. Proses pembelajaran ini 

juga lebih melibatkan anak didik pada kegiatan belajar secara aktif dari pada hanya 

sekedar menghapal. Pentingnya simbolisasi adalah untuk meningkatkan kegiatan 

matematika ke satu bidang baru.  

Dari sudut pandang tahap belajar, peranan guru adalah untuk mengatur belajar 

anak didik dalam memahami bentuk aturan-aturan susunan benda walaupun dalam 

skala kecil. Anak didik pada masa ini bermain dengan simbol dan aturan dengan 

bentuk-bentuk kongkret dan mereka memanipulasi untuk mengatur serta 

mengelompokkan aturan-aturan anak harus mampu mengubah fase manipulasi 

kongkret, agar pada suatu waktu simbol tetap terkait dengan pengalaman kongkretnya 

(Dienes, 2007). 

Pada tahap formalisasi anak tidak hanya mampu merumuskan teorema serta 

membuktikannya secara deduktif, tetapi mereka sudah mempunyai pengetahuan 

tentang sistem yang berlaku dari pemahaman konsep-konsep yang terlibat satu sama 

lainnya. Misalnya bilangan bulat dengan operasi penjumlahan peserta sifat-sifat 

tertutup, komutatif, asosiatif, adanya elemen identitas, dan mempunyai elemen invers, 

membentuk sebuah sistem matematika. Dienes menyatakan bahwa proses 

pemahaman (abstracton) berlangsung selama belajar. Untuk pengajaran konsep 

matematika yang lebih sulit perlu dikembangkan materi matematika secara kongkret 

agar konsep matematika dapat dipahami dengan tepat. Dienes berpendapat bahwa 

materi harus dinyatakan dalam berbagai penyajian (multiple embodiment), sehingga 

anak-anak dapat bermain dengan bermacam-macam material yang dapat 

mengembangkan minat anak didik. Berbagai penyajian materi (multiple embodinent) 

dapat mempermudah proses pengklasifikasian abstraksi konsep. Menurut Dienes, 
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variasi sajian hendaknya tampak berbeda antara satu dan lainya sesuai dengan prinsip 

variabilitas perseptual (perseptual variability), sehingga anak didik dapat melihat 

struktur dari berbagai pandangan yang berbeda-beda dan memperkaya imajinasinya 

terhadap setiap konsep matematika yang disajikan. Berbagai sajian (multiple 

embodiment) juga membuat adanya manipulasi secara penuh tentang variabel-

variabel matematika. Variasi matematika dimaksud untuk membuat lebih jelas 

mengenai sejauh mana sebuah konsep dapat digeneralisasi terhadap konsep yang lain. 

Dengan demikian, semakin banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam 

konsep tertentu, semakin jelas bagi anak dalam memahami konsep tersebut (Dienes, 

2007).  

Berhubungan dengan tahap belajar, suatu anak didik dihadapkan pada 

permainan yang terkontrol dengan berbagai sajian. Kegiatan ini menggunakan 

kesempatan untuk membantu anak didik menemukan cara-cara dan juga untuk 

mendiskusikan temuan-temuannya. Langkah selanjutnya, menurut (Dienes, 2007), 

adalah memotivasi anak didik untuk mengabstraksikan pelajaran tanda material 

kongkret dengan gambar yang sederhana, grafik, peta dan akhirnya memadukan 

simbol - simbol dengan konsep tersebut. Langkah-langkah ini merupakan suatu cara 

untuk memberi kesempatan kepada anak didik ikut berpartisipasi dalam proses 

penemuan dan formalisasi melalui percobaan matematika. Proses pembelajaran ini 

juga lebih melibatkan anak didik pada kegiatan belajar secara aktif dari pada hanya 

sekedar menghafal. Pentingnya simbolisasi adalah untuk meningkatkan kegiatan 

matematika ke satu bidang baru.  

Dari sudut pandang tahap belajar, peranan guru adalah untuk mengatur belajar 

anak didik dalam memahami bentuk aturan-aturan susunan benda walaupun dalam 

skala kecil. Anak didik pada masa ini bermain dengan simbol dan aturan dengan 

bentuk-bentuk kongkret dan mereka memanipulasi untuk mengatur serta 

mengelompokkan aturan-aturan anak harus mampu mengubah fase manipulasi 

kongkret, agar pada suatu waktu simbol tetap terkait dengan pengalaman 

kongkretnya. 
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Karso (2012, 1.20) menyatakan, pada tahap formalisasi anak tidak hanya 

mampu merumuskan teorema serta membuktikannya secara deduktif, tetapi mereka 

sudah mempunyai pengetahuan tentang sistem yang berlaku dari pemahaman konsep-

konsep yang terlibat satu sama lainnya. Misalnya bilangan bulat dengan operasi 

penjumlahan peserta sifat-sifat tertutup, komutatif, asosiatif, adanya elemen identitas, 

an mempunyai elemen invers, membentuk sebuah sistem matematika.  

Dienes (Resnick, 2011) menyatakan bahwa proses pemahaman (abstracton) 

berlangsung selama belajar. Untuk pengajaran konsep matematika yang lebih sulit 

perlu dikembangkan materi matematika secara kongkret agar konsep matematika 

dapat dipahami dengan tepat. Dienes berpendapat bahwa materi harus dinyatakan 

dalam berbagai penyajian (multiple embodiment), sehingga anak-anak dapat bermain 

dengan bermacam-macam material yang dapat mengembangkan minat anak didik. 

Berbagai penyajian materi (multiple embodinent) dapat mempermudah proses 

pengklasifikasian abstraksi konsep.  

Menurut Dienes, variasi sajian hendaknya tampak berbeda antara satu dan 

lainya sesuai dengan prinsip variabilitas perseptual (perseptual variability), sehingga 

anak didik dapat melihat struktur dari berbagai pandangan yang berbeda-beda dan 

memperkaya imajinasinya terhadap setiap konsep matematika yang disajikan. 

Berbagai sajian (multiple embodiment) juga membuat adanya manipulasi secara 

penuh tentang variabel-variabel matematika. Variasi matematika dimaksud untuk 

membuat lebih jelas mengenai sejauh mana sebuah konsep dapat digeneralisasi 

terhada konteks yang lain. Dengan demikian, semakin banyak bentuk-bentuk 

berlainan yang diberikan dalam konsep tertentu, semakinjelas bagi anak dalam 

memahami konsep tersebut.  

Berhubungan dengan tahap belajar, suatu anak didik dihadapkan pada 

permainan yang terkontrol dengan berbagai sajian. Kegiatan ini menggunakan 

kesempatan untuk membantu anak didik menemukan cara-cara dan juga untuk 

mendiskusikan temuan-temuannya. Langkah selanjutnya, menurut Dienes, adalah 

memotivasi anak didik untuk mengabstraksikan pelajaran tanda material kongkret 
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dengan gambar yang sederhana, grafik, peta dan akhirnya memadukan simbolo-

simbol dengan konsep tersebut. Langkah-langkah ini merupakan suatu cara untuk 

memberi kesempatan kepada anak didik ikut berpartisipasi dalam proses penemuan 

dan formalisasi melalui percobaan matematika. Proses pembelajaran ini juga lebih 

melibatkan anak didik pada kegiatan belajar secara aktif darinpada hanya sekedar 

menghapal. Pentingnya simbolisasi adalah untuk meningkatkan kegiatan matematika 

ke satu bidang baru.  

Dari sudut pandang tahap belajar, peranan guru adalah untuk mengatur belajar 

anak didik dalam memahami bentuk aturan-aturan susunan benda walaupun dalam 

skala kecil. Anak didik pada masa ini bermain dengan simbol dan aturan dengan 

bentuk-bentuk kongkret dan mereka memanipulasi untuk mengatur serta 

mengelompokkan aturan-aturan Anak harus mampu mengubah fase manipulasi 

kongkret, agar pada suatu waktu simbol tetap terkait dengan pengalaman 

kongkretnya.  

1. Bermain untuk Belajar Bilangan  

Topik bilangan cacah dipelajari anak SD di semua kelas. Bilangan cacah merupakan 

pengertian abstrak, jadi masih membutuhkan bantuan benda-benda konkret untuk 

dapat berpikir secara abstrak. Agar anak dapat mengerti tentang bilangan cacah, maka 

untuk mempelajari konsep bilangan cacah maupun operasi dan relasinya 

membutuhkan bantuan manipulatif benda-benda konkret. Benda konkret dapat 

dikemas sebagai alat peraga atau alat permainan. Agar anak dapat belajar dengan 

senang, asyik, dan merasa bebas dalam memanipulatif benda-benda konkret tersebut, 

maka kepada anak dinyatakan bahwa dengan menggunakan alat atau permainan, 

mereka diajak bermain untuk belajar bilangan cacah. Karena umur maupun 

kemampuan mereka yang bertingkat, maka alat atau permainan yang dipakai maupun 

tingkat kesulitannya bertingkat pula. 

1. Permainan Operasi Hitung  

a. Permainan Operasi Penjumlahan  
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Ada dua teknik menjumlahkan. Jika hasil penjumlahan kurang atau sama  

dengan 10, maka penjumlahan dapat dilakukan secara langsung dengan cara  

menjumlahkan suku-sukunya. Jika hasil penjumlahan lebih dari 10, maka  

penjumlahan suku-sukunya dilakukan dengan teknik “menyimpan” Permainan 

“menyimpan dan menjumlahkan” berikut memberikan kemudahan mengajarkan 

operasi penjumlahan. Tujuan : Memperlihatkan bentuk nyata penjumlahan 

dengan teknik menyimpan sekaligus menjelaskan langkah-langkah  sistematis 

penyelesaian kalimat penjumlahan. 

b. Permainan Operasi Pengurangan   

Permainan “menukar dan mengurangkan” Tujuan: Memperlihatkan bentuk nyata 

pengurangan dengan teknik meminjam sekaligus memperlihatkan langkah-

langkah sistematis penyelesaian kalimat pengurangan. 

c. Permainan Operasi Perkalian  

Ikutilah permainan berikut ini untuk melatih anak belajar perkalian dan kelipatan. 

Permainan “permen perkalian”  

Tujuan: Menjelaskan makna perkalian.  

d. Permainan Operasi Pembagian  

Permainan berikut ini mempermudah anak memahami operasi pembagian.  

Permainan “permen pembagian”  

Tujuan : Menjelaskan makna pembagian   

2.1.6 Langkah-langkah Permainan Operasi Hitung Pada Teori Belajar Dienes  

Sehubungan permainan operasi hitung pada teori belajar Dienes sangat 

sederhana, maka alat dan bahan yang harus dipersiapkan juga sedikit, deaintaranya: 

1. Kertas karton warna putih, merah, dan kuning. 

2. Kantong yang terbuat dari kertas karton. 

3. Beberapa jumlah permen. 

Langkah-langkah dalam permainan operasi hitung pada teori Dienes (Somakin, 2011) 

adalah sebagai berikut: 
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a. Permainan Operasi Hitung Penjumlahan 

Langkah-langkah permainan:  

1. Sediakan kantong kain/kantong plastik/kantong dari katon. 

2. Sediakan kartu kecil merah untuk puluhan dan kartu kecil putih untuk satuan.  

3. Mintalah anak mengerjakan 19 + 27.  

4. Mintalah anak menyatukan 9 dan 7 buah kartu putih dan mintalah anak 

menghitung jumlahnya (jawaban : 16).  

5. Mintalah anak menggantikan 10 kartu putih dari 16 kartu putih dengan satu kartu 

merah.  

6. Mintalah anak memasukan kartu merah tersebut ke kantong puluhan dan masukan 

sisa 6 kartu putih ke kantongan satuan.  

7. Mintalah anak menghitung total kartu merah, yaitu 1 + 2 + 1 = 4.  

8. Terangkanlah bahwa nilai empat kartu merah tersebut adalah 40. 

9. Mintalah anak untuk menjumlahkan hasilnya, yaitu 40 + 6 = 46. 

b. Permainan Operasi Hitung Pengurangan 

Langlah-langkah permainan:  

1. Mintalah anak untuk mengurangkan 57 – 28  

2. Terangkan karena 7 tidak bisa dikurangi 8 maka ambil 1 kartu merah dan tukar 

dengan 10 kartu putih sehingga total kartu putih 7 + 10 = Selanjutnya, 17 

dikurangi 8 menghasilkan 9. Karena dipinjam 1 maka sisa kartu merah menjadi = 

4. Selanjutnya, 4 – 2 = 2 (terangkan bahwa membacanya 20 karena nilainya 

puluhan)  

3. Mintalah anak menjumlahkan hasilnya, yaitu 20 + 9 = 29.  

4. Perluas contoh permainannya sampai ke bilangan ratusan dan seterusnya. 

c. Permainan Operasi Perkalian 

Langkah-langkah:   

1. Perlihatkan 6 permen di tangan.  

2. Bagikan secara merata 3 permen –  3 permen kepada beberapa anak sampai 

permen habis.  
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3. Tanyakan berapa anakkahyang akan mendapat permen.  

4. Terangkan bahwa hasilnya merupakan pembagian 6 dengan 3, yaitu 2. 

5. tanamkanlah pada anak bahwa 6 : 3 = 6 – 3 – 3.  

Ulangi permainan “permen perkalian dan pembagian” ini sehingga anak mengerti 

betul makna perkalian dan pembagian serta hubungan keduanya dengan contoh lain. 

6. Permainan Operasi Pembagian 

Langkah-langkah permainan:  

1. Berikan masing-masing 2 buah permen kepada 3 orang anak.  

2. Tanyakan berapakah jumlah total permen yang telah diberikan kepada ketiga 

anak tersebut.  

3. Terangkan bahwa hasilnya merupakan perkalian 2 dengan 3, yaitu 6.  

Perkalian merupakan penjumlahan berulang, misalnya 2 + 2 + 2 atau bentuk lain 

3 x 2. Pada kalimat 3 x 2 = 6, 3 dan 2 disebut faktor dari 6, sedangkan 6 

merupakan hasil perkalian 2 dan 3. 

Somakin memaparkan secara umum langkah-langkah perlu dilakukan dalam 

penerapan permainan operasi hitung pada teori Dienes. Dalam konteks penelitian ini, 

bagaimanakah langkah-langkah ini diaplikasikan pada pelajaran matematika yang 

dipilih untuk menerapkan permainan operasi hitung pada teori belajar Dienes ini? 

Pertama, untuk mengawali aktvitas pembelajaran mata pelajaran matematika 

dengan menggunakan permainan operasi hitung pada teori Dienes, dilakukan dengan 

cara menyediakan satu lembar kertas kosong yang berwarna putih, merah, kuning dan 

menyediakan beberapa jumlah permen. Kedua, kertas karton berwarna putih dibentuk 

menyerupai bentuk kubus untuk dijadikan kantong atau tempat kartu puluhan dan 

satuan, supaya gampang membedakan mana kantong puluhan dan satuan maka 

dikantong tersebut diberi tanda berupa tulisan di kantong tersebut yaitu puluhan dan 

satuan. Ketiga, membuat pola berbentuk bintang untuk membuat kartu pada kertas 

merah dan kuning. Untuk membedakan kartu untuk puluhan dan kartu untuk satuan 

maka kartu tersebut dibedakan warnanya kartu bintang merah untuk puluhan dan 

kartu bintang putih untuk satuan. Mengapa penulis menggunakan kartu yang 
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berbentuk bintang karena supaya lebih menarik siswa jadi tidak membuat siswa 

bosan dan lebih menumbuhkan semangat siswa, sehingga keaktifan meningkat siswa. 

Dalam permainan siswa dibuat kelompok dan diminta untuk mempraktekan sesuai 

dengan langkah langkah yang sudah dijelaskan oleh guru. Setelah itu penulis 

menyiapkan beberapa permen kecil untuk dijadikan alat peraga dalam permainan 

operasi hitung perkalian dan pembagian. Pada permainan operasi hitung perkalian 

beberapa siswa diminta untuk maju kedepan untuk diberikan permen dan siswa lain 

diminta untuk menghitungnya. Sedangkan pada permainan operasi hitung pembagian 

siswa lain diminta untuk membagikan permen yang sudah diberikan oleh guru 

misalnya 10 permen, permen tersebut harus dibagikan kepada teman-temannya 

masing-masing 2 buah permen sampai habis kemudian siswa tersebut diminta untuk 

menghitungnya. 

Berdasarkan teori (Somakin, 2011) maka langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian Dienes yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Langkah-langkah Permainan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Langkah-langkah Permainan Operasi Hitung Penjumlahan 

1. Sediakan kantong dari katon. 

2. Sediakan kartu bintang kecil merah untuk puluhan dan kartu bintang kecil kuning untuk 

satuan.  

3. Mintalah anak mengerjakan 15 + 38.  

4. Mintalah anak menyatukan 5 dan 8 buah kartu putih dan mintalah anak menghitung 

jumlahnya (jawaban : 13).  

5. Mintalah anak menggantikan 10 kartu putih dari 13 kartu putih dengan satu kartu merah.  

6. Mintalah anak memasukan kartu merah tersebut ke kantong puluhan dan masukan sisa 3 

kartu putih ke kantongan satuan.  

7. Mintalah anak menghitung total kartu merah, yaitu 1 + 3 + 1 = 5 (50).  

8. Mintalah anak untuk menjumlahkan hasilnya, yaitu 50 + 3 = 53. 

Langkah-langkah Permainan 

1. Mintalah anak untuk mengurangkan 77 – 59  

2. Terangkan karena 7 tidak bisa dikurangi 9 maka ambil 1 kartu merah dan tukar dengan 

10 kartu putih sehingga total kartu putih 7 + 10 = Selanjutnya, 17 dikurangi 9 

menghasilkan 8. Karena dipinjam 1 maka sisa kartu merah menjadi = 6. Selanjutnya, 6 – 

5 = 1 (membacanya 10 karena nilainya puluhan)  

3. Mintalah anak menjumlahkan hasilnya, yaitu 10 + 8 = 18.  

Langkah-langkah Permainan 

1. Berikan masing-masing 7 buah permen kepada 5 orang anak.  

2. Menjumlahkan total permen yang telah diberikan kepada ketiga anak tersebut.  

3. Hasilnya merupakan perkalian 7 dengan 5, yaitu 35. Perkalian merupakan penjumlahan 

berulang, misalnya 7 + 7 + 7 + 7 + 7 atau bentuk lain 7 x 5. Pada kalimat 7 x 5 = 35. 

Langkah-langkah Permainan  

1. Memperlihatkan 10 permen di tangan.  

2. Bagikan secara merata 2 permen kepada beberapa anak sampai permen habis.  

3. Tanyakan berapa anakkahyang akan mendapat permen.  

4. Terangkan bahwa hasilnya merupakan pembagian 10 dengan 2, yaitu 5. 

5. tanamkanlah pada anak bahwa 10 : 2 = 10 – 2 – 2 – 2 – 2 - 2.  
 

1. Menyediakan alat peraga 

berupa kantong yang terbuat 

dari kertas. 

2. Menyediakan alat peraga 

berupa kartu yang berbentuk 

bintang berwarna merah 

untuk puluhan dan warna 

kuning untuk satuan. 

3. Pemberian stimulus dan 

kesempatan kepada siswa 

untuk mengungkapkan 

hipotesa dan pendapat. 

4. Penggunaan teori belajar 

Dienes dalam pembelajaran 

5. Penggunaan pembelajaran 

berdasarkan keaktifan siswa 

6. Pengambilan kesimpulan dan 

pemberian evaluasi. 

1. Perhatian siswa terhadap 

materi pelajaran. 

2. Mengerjakan 

penjumlahan 2 angka 

bilangan yang terdiri dari 

puluhan dan satuan 

3. Mengerjakan 

penjumlahan dengan 

permainan operasi hitung 

penjumlahan menurut 

teori belajar dienes. 

4. Keaktifan siswa dalam 

proses belajar dan 

diskusi kelompok. 

5. Partisipasi siswa dalam 

menjawab pertanyaan 

dalam diskusi kelompok. 

6. Keberanian siswa dalam 

mengungkapkan 

pendapat. 

7. Kerjasama antar siswa 

dalam menyelesaikan 

tugas. 

 

Contoh Pembelajaran Konsep Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan dalam 

Operasi Hitung Campuran 

Untuk tahap awal penulis akan menyajikan contoh soal operasi hitung campuran 

penjumlahan dan pengurangan.  
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Contoh soal  

1. 12 + 5 – 7 = …. 

2. 21 – 7 + 5 = …. 

2.1.7 Pelaksanaan Pembelajaran Matematika dengan Penerapan Teori Dienes 

Berdasarkan pada Standar Proses Pelaksanaan Pembelajaran yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, nomor 41 tahun 

2007, pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaann 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Itu 

berarti seluruh rencana pelaksanaan pembelajaran perlu mengacu pada Standar Proses 

Pelaksanaan Pembelajaran tersebut, yang teraplikasi dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran: 

1) Kegiatan Pendahuluan  

Dalam kegiatan pendahuluan, siswa: 

a. Berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran 

b. Bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Memahami tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai 

d. Memahami cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan 

silabus. 

2) Kegiatan Inti  

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD 

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan 

perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Kegiatan inti menggunakan 

metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, 

yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
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1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam 

takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar lain; 

3) Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik 

dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

4) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran 

5) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau 

lapangan. 

b.  Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain- lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

3) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah dan 

bertindak tanpa rasa takut; 

4) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

5) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

6) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik 

lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

7) Memfasilitasi  peserta  didik  untuk  menyajikan  hasil  kerja  individual 

maupun kelompok; 

8) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran,  turnamen,  festival, serta 

produk yang dihasilkan; 

9) Memfasilitasi  peserta  didik  melakukan  kegiatan  yang  menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 
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c.   Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) Memberikan  umpan balik  positif  dan  penguatan  dalam  bentuk  lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber, 

3) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang telah dilakukan, 

4) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar : 

a) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator  dalam menjawab pertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengar menggunakan bahasa yang 

baku dan benar; 

b) Membantu menyelesaikan masalah; 

c) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

d) Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

e) Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

3.  Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; 

b. Melakukan  penilaian  dan/atau  refleksi  terhadap  kegiatan  yang  sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil  pembelajaran; 

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; 
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e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar proses 

pelaksanaan pembelajaran, sesungguhnya adalah jawaban terhadap tantangan yang 

diberikan melalui Permendiknas No 41 tahun 2007. Artinya bahwa bagaimana 

rancangan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan standar proses pelaksanaan 

pembelajaan ini mampu menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan melalui 

Permendiknas no 41 tahun 2007 tersebut. Dalam permendikas no 41 tahun 2007 

secara jelas memaparkan bahwa pelaksanaan pembelajaran (melalui desain 

kurikulum) perlu memperhatikan berbagai karakteristik peserta didik itu sendiri. 

Karakteristik seperti tingkat pengetahuan, budaya, lokasi dimana peserta didik 

tinggal, dan lain-lain adalah tantangan bagi para pengajar dalam mendesain rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Desain-desain yang telah ditata melalui RPP bagaimana 

dapat menjawab dua kebutuhan yang berbeda tapi harus dipenuhi sekaligus yaitu 

kebutuhan kelompok (siswa seisi kelas; sekolah sebagai institusi), namun juga tetap 

memperhatikan karakterstik individual dari masing-masing siswa tersebut. Karena 

itu, dalam rangka mengaplikasikan RPP ini, guru perlu secara kreatif dan cerdas 

mendesain alat evaluasi sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran.  

 Mengacu pada RPP yang dirancang dengan mendasarkan pada Permendiknas 

No 41 tahun 2007, pertanyaanya adalah jika diapliasikan dalam mata pelajaran 

Matematika kelas II dengan menggunakan teori Dienes, maka bagaimana penjabaran 

rencana pembelajaran ini jika dikolaborasikan dengan teori belajar Dienes? Pertama, 

sebelum didesain dalam RPP yang dikolaborasikan dengan teori belajar Dienes, 

dicatat terlebih dahulu bahwa prinsip dasar teori belajar Dienes adalah pembelajaran 

yang menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Kedua perlu juga perhatikan 

tata aturan RPP secara umum yang diaplikasikan dari PERMENDIKNAS no 41 tahun 

2007 tersebut. Ketiga, substansi dari Matematika itu sendiri. Isi yang hendak 

diajarkan pada mata pelajaran IPS perlu ditimbang sebagai salah satu komponen 

tunggal yang berdiri sendiri. Namun juga berkontribusi dalam menetukan 
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keberhasilan pembelajaran. Keempat, kondisi peserta didik. Kondisi ini dapat berupa 

kondisi fisiologis maupun psikologis peserta didik. Artinya, flesibilitas tetapi 

sekaligus konsistensi RPP untuk menyesuaikan dengan teori Dienes dan demikian 

sebaliknya, juga subtansi pembelajaran Matematika pada kelas II sekolah dasar dan 

karakteristik kondisi siswa menjadi penting untuk menjadi hal yang serius 

diperhatikan. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip, aturan-aturan yang perlu 

diterapkan dalam teori Dienes, disamping juga mempertimbangkan prinsip dan 

aturan-aturan RPP yang didasarkan pada PERMENDIKNAS No 41 tahun 2007, juga 

substansi mata pelajaran Matematika kelas II SD dan karakteristik siswa SD kelas II, 

maka desain pelaksanaan pembelajaran Matematika dengan menggunakan metode 

Dienes dibuat seperti berikut: 

Siklus I Pertemuan 1 

Rencana Pelaksanaan 

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah: 

- Menyiapkan alat peraga yang digunakan untuk permainan berupa kartu berbentuk 

beintang dari kertas karton, kantong yang terbuat dari kertas karton, dan permen. 

-  Menyiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan awal (15 menit) 

- Ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama didalam kelas. 

- Siswa mengajukan beberapa pertanyaan tentang operasi penjumlahan sebagai 

apersepsi. 

- Siswa memahami tujuan pembelajaran tentang penjumlahan.Siswa dengan 

menyanyikan lagu “satu ditambah satu” yang mengandung contoh pembelajaran 

tentang penjumlahan. 

- Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 
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- Siswa mengerjakan soal 15 + 38. Siswa  menyatukan 5 dan 8 buah kartu kuning 

dan mintalah anak menghitung jumlahnya (jawaban : 13). Siswa  menggantikan 10 

kartu kuning dari 13 kartu kuning dengan satu kartu merah. Siswa memasukan 

kartu merah tersebut ke kantong puluhan dan masukan sisa 6 kartu kuning ke 

kantongan satuan. Siswa menghitung total kartu merah, yaitu 1 + 3 + 1 = 5. 

Peserta didik memahami bahwa nilai empat kartu merah tersebut adalah 50. Siswa 

menjumlahkan hasilnya, yaitu 50 + 3 = 53. Siswa  bertanya tentang materi yang 

belum dipahami tentang oerasi penjumlahan.  

- Siswa memberikan pendapat lain cara menghitung bilangan campuran dengan cara 

gunggung susun. 

- Siswa bertanya tentang materi penjumlahan  yang belum dipahami. 

Elaborasi 

- Siswa  membuat 5 kelompok kemudian mendapatkan 2 kantong yang terbuat dari 

kertas dan masing-masing kantong diberi tulisan puluhan dan satuan, setelah itu 

peserta didik juga mendapatkan kertas yang berbentuk bintang dan yang berwarna 

merah dan kuning. Merah untuk puluhan dan kuning untuk satuan. 

- Kelompok yang sudah selesai pertama kali mempresentasikan hasil diskusinya 

didepan kelas. 

- Siswa lain memberikan pujian berupa tepuk tangan kepada kelompok yang sudah 

maju kedepan. 

Konfirmasi 

- Siswa bertanya jawab tentang materi yang sudah dipelajari tentang bilangan 

campuran. 

- Siswa diberi motivasi supaya belajar lagi dirumah tentang materi operasi hitung 

penjumlahan. 

Kegiatan akhir (10 menit) 

- Siswa  mengetahui kesimpulan dari materi tentang penjumlahan yang telah 

dipelajari bahwa menghitung operasi penjumlahan juga bisa dihitung dengan 

menggunakan permainan operasi hitung sesuai dengan teori Dienes. 
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- Siswa melakukan refleksi dan mereview membenarkan masalah tentang 

penjumlahan. 

- Siswa mengerjakan evaluasi tentang penjumlahan. 

Akhir pelaksanaan  

- Melakukan evaluasi pembelajaran setelah melakukan tindakan 

- Melakukan refleksi agar mengetahui kelemahan-kelemahan saat melakukan 

tindakan. 

Siklus I Pertemuan 2 

Rencana Pelaksanaan 

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah: 

- Menyiapkan alat peraga yang digunakan untuk permainan berupa kartu berbentuk 

beintang dari kertas karton, kantong yang terbuat dari kertas karton, dan permen. 

- Menyiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan awal (15 menit) 

- Ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama didalam kelas. 

- Siswa mengajukan beberapa pertanyaan sebagai apersepsi tentang operasi 

pengurangan. 

- Siswa memahami tujuan pembelajaran tentang operasi pengurangan. 

- Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi  

- Siswa pengurangan antara 77-59.  

- Siswa memahami bahwa 7 tidak bisa dikurangi 9 maka ambil 1 kartu merah dan 

tukar dengan 10 kartu kuning sehingga total kartu putih 7+10= 17 selanjutnya, 17 

dikurangi 9 menghasilkan 8. Karena dipinjam 1 maka sisa kartu merah menjadi  

= 6. Selanjutnya, 6 – 5= 1.  
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- Siswa memahami bahwa membacanya 10 karena nilainya puluhan. 

- Siswa menjumlahkan hasilnya, yaitu 10 + 8 = 18.  

Elaborasi  

- Siswa membuat 5 kelompok kemudian mendapatkan 2 kantong yang terbuat dari 

kertas dan masing-masing kantong diberi tulisan puluhan dan satuan, setelah itu 

mendapatkan kertas yang berbentuk daun dan yang berwarna merah dan kuning. 

Merah untuk puluhan dan kuning untuk satuan. 

- Kelompok yang sudah selesai pertama kali maju kedepan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

- Siswa lain memberikan pujian berupa tepuk tangan kepada siswa yang sudah 

maju kedepan. 

- Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru tentang operasi 

pengurangan. 

Konfirmasi 

- Siswa  berdiskusi materi yang sudah dipelajari tentang operasi pengurangan. 

- Siswa bertanya jawab tentang operasi hitung pengurangan dengan teman 

sebangku. 

- Siswa diberi motivasi supaya belajar lagi dirumah tentang operasi hitung 

pengurangan. 

Kegiatan akhir (10 menit) 

- Siswa mengetahui kesimpulan yang benar bahwa pengurangan bisa dikerjakan 

dengan permainan operasi hitung dengan menggunakan teori Dienes. 

- Siswa mengerjakan evaluasi tentang operasi hitung pengurangan. 

Akhir pelaksanaan  

- Melakukan evaluasi pembelajaran setelah melakukan tindakan 

- Melakukan refleksi agar mengetahui kelemahan-kelemahan saat melakukan 

tindakan. 
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Siklus I Pertemuan 3 

Rencana Pelaksanaan 

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah: 

- Menyiapkan alat peraga yang digunakan untuk permainan berupa kartu 

berbentuk beintang dari kertas karton, kantong yang terbuat dari kertas karton, 

dan permen. 

- Menyiapkan siswa secara fisik maupun psikis untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan awal (15 menit) 

- Ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama didalam kelas. 

- Siswa mengajukan beberapa pertanyaan sebagai apersepsi. 

- Siswa memahami tujuan pembelajaran tentang bilangan campuran antara 

penjumlahan dan pengurangan. 

- Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi  

- Siswa memahami tentang materi operasi hitung campuran dan langkah 

permainan operasi hitung 

- Siswa dibagikan kantong dan kartu bintang 

- Sambil mendengar penjelasan, siswa mempraktekan permainan operasi hitung 

dengan seksama 

- Siswa berkelompok menghitung 15 + 27 – 19  

- Siswa menyatukan 5 dan 7 buah kartu bintang kuning dan menghitung 

jumlahnya (jawabannya: 12). 

- Siswa menggantikan 10 kartu bintang kuning dari 12 kartu bintang kuning 

dengan 1 kartu bintang merah. 
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- Siswa memasukkan kartu bintang merah tersebut kekantong puluhan dan sisa 2 

kartu bintang kuning kekantong satuan. 

- Siswa menghitung total kartu bintang merah, yaitu 1 + 2 + 1 = 4 dan 

menjumlahkan hasilnya yaitu 40 + 2 = 42. Setelah itu menghitung 42 – 19. 

- Siswa mengambil kartu bintang merah dan ditukar dengan 10 kartu bintang 

kuning karena 2 tidak bisa dikurangi 9 sehingga total kartu bintang kuning  2 + 

10 = 12 dikurangi 9 menghasilkan 3. Karena dipinjam 1 maka sisa kartu bintang 

merah menjadi 4. 4 – 2 = 2 (20). 

- Siswa menjumlahkan hasilnya 20 + 2 = 22. 

Elaborasi  

- Siswa membuat 5 kelompok untuk berdiskusi tentang operasi hitung campuran 

antara penjumlahan dan pengurangan. 

- Kelompok yang pertama kali selesai maju kedepan untuk mempresentasikan 

didepan kelas. 

- Siswa lain memberikan tanggapan tentang cara permainan dan hasilnya yang 

disampaikan temannya atau yang dipresentasikan temannya didepan kelas. 

- Setelah kelompok maju kedepan untuk presentasi siswa lain memberikan pujian 

berupa tepuk tangan. 

Konfirmasi  

- Siswa memahami kesimpulan bahwa operasi hitung campuran dapat diselesaikan 

dengan permainan operasi hitung dalam penerapan teori belajar Dienes. 

- Siswa bertanya tentang materi atau cara permainan yang belum dipahami. 

- Siswa diberi motivasi supaya belajar lagi dirumah tentang operasi hitung 

campuran berupa penjumlahan dan pengurangan. 

Kegiatan Akhir 

- Siswa mengerjakan evaluasi untuk dikerjakan dirumah. 

Akhir pelaksanaan  

- Melakukan evaluasi pembelajaran setelah melakukan tindakan 



37 

 

 

 

- Melakukan refleksi agar mengetahui kelemahan-kelemahan saat melakukan 

tindakan. 

Siklus II Pertemuan 1 

Rencana Pelaksanaan 

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah: 

- Menyiapkan alat peraga yang digunakan untuk permainan berupa kartu 

berbentuk beintang dari kertas karton, kantong yang terbuat dari kertas karton, 

dan permen. 

-  Menyiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan awal (15 menit) 

- Ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama didalam kelas. 

- Siswa mengajukan beberapa pertanyaan tentang operasi hitung perkalian sebagai 

apersepsi. 

- Siswa memahami tujuan pembelajaran tentang operasi hitung perkalian. 

- Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

- Mengulangi pembelajarn yang sudah diajarkan pada siklus I tentang operasi 

hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan. 

- Siswa sebanyak 7 anak maju kedepan dan diberi 5 buah permen. 

- Siswa menghitung jumlah total permen yang telah diberikan kepada ketiga siswa 

tersebut. 

- Siswa memahami bahwa hasilnya merupakan perkalian 7 dengan 5, yaitu 35. 

Perkalian merupakan penjumlahan berulang, misalnya 7 + 7 + 7 + 7 + 7 atau 

bentuk lain 7 x 5. Pada kalimat 7 x 5 = 35 

Elaborasi  
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- Siswa membuat 5 kelompok kemudian guru membagikan beberapa buah permen 

kepada setiap kelompok kemudian dimnta untuk menghitung soal yang diberikan 

oleh guru menggunakan permen tersebut.  

- Kelompok yang sudah selesai presentasi maju kedepan untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

- Siswa lain memberikan pujian berupa tepuk tangan kepada kelompok yang maju 

kedapan. 

Konfirmasi 

- Siswa berdiskusi materi yang sudah dipelajari tentang operasi hitung perkalian. 

- Siswa bertanya jawab tentang operasi hitung perkalian dengan teman sebangku. 

- Siswa diberikan motivasi supaya mau belajar lagi materi tentang operasi hitung 

perkalian didepan kelas. 

Kegiatan akhir (10 menit) 

- Siswa mengetahui kesimpulan yang benar bahwa operasi hitung perkalian bisa 

dikerjakan dengan menerapkan permainan operasi hitung pada teori Dienes. 

- Siswa mengerjakan evaluasi tentang operasi hitung perkalian. 

Akhir pelaksanaan  

- Melakukan evaluasi pembelajaran setelah melakukan tindakan 

- Melakukan refleksi agar mengetahui kelemahan-kelemahan saat melakukan 

tindakan. 

Siklus II Pertemuan 2 

Rencana Pelaksanaan 

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah: 

- Menyiapkan alat peraga yang digunakan untuk permainan berupa kartu berbentuk 

beintang dari kertas karton, kantong yang terbuat dari kertas karton, dan permen. 

-  Menyiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 
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Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan awal (15 menit) 

- Ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama didalam kelas. 

- Siswa mengajukan beberapa pertanyaan tentang operasi hitung pembagian 

sebagai apersepsi. 

- Siswa memahami tujuan pembelajaran tentang operasi hitung pembagian. 

- Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

Kegiatan Akhir (45 menit) 

Eksplorasi  

- Siswa diperlihatkan 10 permen ditangan 

- Siswa dibagikan 2 permen secara merata kepada beberapa anak sampai permen 

habis. 

- Siswa menghitung berapa anak yang akan mendapat permen. 

- Siswa memahami bahwa hasilnya merupakan pembagian 10 dengan 2, yaitu 5. 

- Siswa ditanamkan bahwa 10 : 2 = 10 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2. 

Elaborasi  

- Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru secara kelompok. 

- Kelompok yang sudah selesai pertama kali maju kedepan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

- Siswa lain memberikan tepuk tangan kepada kelompok yang sudah maju 

kedepan. 

- Setelah selesai ketua kelompok maju kedepan membacakan hasil diskusinya. 

Konfirmasi  

- Siswa berdiskusi materi yang sudah dipelajari tentang operasi hitung pembagian. 

- Siswa bertanya jawab tentang operasi hitung pembagian dengan teman sebangku. 

Kegiatan akhir (10 menit) 

- Siswa mengetahui kesimpulan yang benar bahwa operasi hitung pembagian bisa 

dikerjakan dengan menerapkan permainan operasi hitung pada teori Dienes. 
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- Siswa mengerjakan evaluasi tentang operasi hitung pembagian. 

Akhir pelaksanaan  

- Melakukan evaluasi pembelajaran setelah melakukan tindakan 

- Melakukan refleksi agar mengetahui kelemahan-kelemahan saat melakukan 

tindakan. 

Siklus II Pertemuan 3 

Rencana Pelaksanaan 

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah: 

- Menyiapkan alat peraga yang digunakan untuk permainan berupa kartu berbentuk 

beintang dari kertas karton, kantong yang terbuat dari kertas karton, dan permen. 

-  Menyiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan awal (15 menit) 

- Ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama didalam kelas. 

- Siswa mengajukan beberapa pertanyaan tentang operasi hitung campuran antara 

perkalian dan pembagian sebagai apersepsi. 

- Siswa memahami tujuan pembelajaran tentang operasi hitung campuran antara 

perkalian dan pembagian. 

- Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

Kegiatan Akhir (45 menit) 

Eksplorasi  

- Siswa memahami bahwa perkalian dan pembagian sama kuat maka yang 

dikerjaan terlebih dahulu adalah yang ada disebelah kiri. 

- Siswa sebanyak 5 anak maju kedepan dan diberi 3 buah permen. 

- Siswa menghitung berapa jumlah total permen yang telah diberikan kepada 

kelima siswa tersebut. 
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- Siswa memahami bahwa hasilnya merupakan perkalian 5 dengan 3, yaitu 15. 

Perkalian merupakan penjumlahan berulang, misalnya 5 + 5 + 5 atau bentuk lain 

5 x 3. Pada kalimat 5 x 3 = 15, 5 dan 3 disebut faktor dari 15, sedangkan 15 

merupakan hasil perkalian 5 dan 3. 

- Siswa melihat 8 permen ditangan 

- Siswa mendapatkan 4 permen secara merata kepada beberapa anak sampai 

permen habis. 

- Siswa menjawab ada berapa anak yang akan mendapat permen. 

- Siswa memahami bahwa hasilnya merupakan pembagian 8 dengan 4, yaitu 2. 

- Siswa memahami bahwa 8 : 4 = 8 – 4 – 4. 

 

Elaborasi  

- Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru secara kelompok tentang operasi 

hitung campuran antara perkalian dan pembagian. 

- Setelah selesai ketua kelompok maju kedepan membacakan hasil diskusinya. 

- Siswa lain menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

Konfirmasi  

- Siswa berdiskusi materi yang sudah dipelajari tentang operasi hitung campuran 

antara perkalian dan pembagian. 

- Siswa bertanya jawab tentang operasi hitung campuran antara perkalian dan 

pembagian dengan teman sebangku. 

- Siswa diberi motivasi untuk belajar lagi dirumah tentang operasi hitung 

campuran. 

Kegiatan Akhir (10 menit) 

- Siswa mengetahui kesimpulan yang benar bahwa operasi hitung campuran antara 

perkalian dan pembagian bisa dikerjakan dengan menerapkan permainan operasi 

hitung pada teori Dienes. 
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- Siswa mengerjakan evaluasi tentang operasi hitung campuran antara perkalian 

dan pembagian. 

Akhir pelaksanaan  

- Melakukan evaluasi pembelajaran setelah melakukan tindakan 

- Melakukan refleksi agar mengetahui kelemahan-kelemahan saat melakukan 

tindakan. 

Rancangan pembelajaran diatas adalah rancangan pembelajaran yang didesain 

dengan mengkolaborasikan RPP yang diacu kemudian diaplikasikan dari standar 

Proses Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Permendiknas No 41 tahun 2007, 

langkah-langkah dalam pelaksanaan permainan dalam penerapan teori Dienes dan 

mata pelajaranMatematika secara umum. Terkait dengan penelitian ini, penulis 

mengambil salah satu materi dalam mata pelajaran Matematika kelas II. 

2.1.8 Keaktifan Siswa 

Menurut (Arifah 2001) Aktif adalah giat (bekerja, berusaha) sedangkan 

keaktifan adalah suatu keadaan atau hal dimana siswa dapat aktif, pada penelitian ini 

keaktifan yang dimaksud adalah proses perubahan tingkah laku  kearah yang lebih 

baik dan relatif tetap, serta ditunjukkan dalam berbagai bentuk seprti berubahnya 

pengetahuan, pemahaman sikap dan tingkah laku, ketrampilan kecakapan kebiasaan, 

serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Jadi keaktifan 

belajar siswa adalah suatu keadaan dimana siswa aktif dalam belajar. Keaktifan 

belajar siswa dapat kita lihat dari keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar 

yang beraneka ragam seperti pada saat siswa mendengarkan ceramah mendiskusikan, 

membuat suatu alat, membuat laporan pelaksanaan tugas dan sebagainya.  

Menurut Rusman (2011) menyatakan bahwa keaktifan siswa dalam belajar 

mengajar merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat Rusman, maka dapat disimpulakn bahwa keaktifan 

menentukan keberhasilan pembelajaran, karena dengan siswa aktif maka siswa 

mendapat pengalaman.  Hamalik (2008) menyatakan bahwa pengajaran yang efektif 
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adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009) dalam kegiatan 

pembelajaran maupun kegiatan belajar, siswa dituntut untuk selalu aktif memproses 

dan mengolah perolehan belajarnya. Pendapat tersebut menyatakan bahwa yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar adalah kesempatan bagi 

siswa untuk berperan serta sehingga keaktifan siswa timbul, bukan keaktifan guru. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik (2008)  menyatakan bahwa saat bekerja 

mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek tingkah laku lainnya, serta 

mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup dimasyarakat. Dalam 

kegiatan belajar siswa hendaknya turut menjadi mengambil bagian  sehingga siswa 

akan lebih aktif mengikuti pelajaran dan dapat memperoleh pengetahuan sehingga 

dapat mengembangkan dan menerapkan ketrampilan yang didapatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Pelaksanan kegiatan belajar mengajar hendaknya 

menitikberatkan pada Student center sehingga mereka akan menemukan dengan 

sendirinya pengetahuan (inquiry).  

  Untuk dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri siswa (Dimyati & 

Mudjiono, 2009), maka guru diantaranya dapat melaksanakan perilaku-perilaku 

berikut: 

1. Menggunakan multi metode dan multimedia 

2. Memberikan tugas secara invidual dan kelompok 

3. Memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan eksperimen dalam kelompok 

kecil  

4. Memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-hal yang kurang jelas 

5. Mengadakan tanya jawab dan diskusi.   

 Pendapat tentang tersebut mengandung pengertian bahwa guru bertugas 

meningkatkan keaktifan siswa dengan menggunakan bermacam cara, diantaranya 

penggunaan multimedia dan multimedia, memberikan tugas secara individu maupun 

secara kelompok, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan serta dalam 

pembelajaran, sehinggga dengan kegiatan-kegiatan tersebut siswa tidak hanya 
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mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru tapi mereka dapat merasakan menjadi 

seorang pembelajar yang lebih mandiri dengan berbagai aktivitas belajar.  

  Teori Belajar Dienes merupakan salah satu model yang dapat melatih siswa 

untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran memberikan peluang kepada siswa untuk lebih 

memahami gagasan dan guru akan mengetahui kemungkinan gagasan siswa yang 

salah dan guru akan memperbaiki kesalahannya. Jadi pembelajaran Matematika dapat 

meningkatkan keaktifan siswa jika guru menerapakan teori pebelajaran  yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan, salah satunya dengan menggunakan Teori belajar 

Dienes. Dalam penerapan Teori belajar Dienes, semua siswa aktif baik itu dalam 

perencanaan maupun dalam pelaksanaannnya. Sependapat dengan apa yang 

dikemukakan oleh (Mikarsa, 2008) tentang ciri-ciri experiental learning yaitu 

1. Siswa terlihat aktif melakukan sesuatu 

2. Adanya relevansi antara topik pada experiental learning 

3. Tanggung jawab siswa harus ditingkatkan 

4. Penggunaan experiental learning bersifat luwes 

 Bahwa dalam pelaksanaannya  pembelajaran yang aktif adalah pembelajaran 

yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif dan siswa tidak hanya mendengar dan 

menulis saja tetapi juga melibatkan semua aspek termasuk didalamnya emosional 

maupun mentalnya karena tanpa adanya keaktifan maka pelajaran tidak berlangsung 

dengan baik. keaktifan siswa sangat besar nilainya bagi pengajran para siswa 

(Hamalik, 2008) karena: 

1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri 

2. Berbuat sendiri akan mengambangkan seluruh aspek pribadi siswa secara integral 

3. Memupuk rasa kerjasama yang harmonis dikalangan siswa 

4. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri 

5. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi demokratis 

6. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara orang tua 

dengan guru 
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7. Pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkret sehingga mengembangkan 

pemahaman dan berpikir kritis serta menghindari verbalitas. 

8. Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana keaktifan kehidupan di masyarakat.  

 Berdasarkan pendapat Hamalik tersebut, maka dengan adanya aktivitas siswa 

dalam belajar/ pembelajaran lebih ditentukan oleh siswa maka pembelajaran menjadi 

lebih bermakna , dimana siswa mendapat kesempatan untuk turut berperan serta 

dalam kegiatan belajar serta belajar untuk bekerjasama dengan teman lain.  

 Lebih khusus lagi, dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan indikator 

yang nomor delapan yaitu Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana keaktifan 

kehidupan di masyarakat. Dalam penelitian ini siswa dilibatkan untuk selalu aktif dalam 

proses pembelajaran. Artinya setelah menggunakan teori belajar Dienes dalam 

pembelajaran maka akan dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

2.2.Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh Suharsemi (2009) dengan judul 

Penerapan Teori Dienes untuk Mengatasi   Kesulitan Belajar Soal Cerita Operasi 

Campuran di Kelas III SDN Capang I Purwodadi Pasuruan. Penelitian ini dirancang 

dengan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas kolaboratif yang terdiri dari dua 

siklus, tiap siklus melalui empat tahapan yang dikemukakan oleh Suharsemi (2009) 

antara lain: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Observasi, (4) Refleksi. Subyek 

yang dikenai tindakan adalah seluruh siswa kelas III SDN Capang I Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Pasuruan dengan jumlah 26 siswa. Data dalam penelitian ini 

diambil dari hasil tes, hasil observasi, dan catatan lapangan. 

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: pertama, faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar yaitu  penggunaan model pembelajaran yang 

konvensional. Kedua, pembelajaran soal cerita pada pokok bahasan operasi hitung 

campuran melalui model pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan semangat 

belajar siswa. Ketiga, melalui penerapan teori Dienes dalam pembelajaran soal cerita 

operasi campuran dapat mengatasi kesulitan belajar siswa sehingga meningkatkan 

hasil belajar siswa dari 61,5 menjadi 85,5.  
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Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) faktor- faktor 

yang mempengaruhi kesulitan belajar soal cerita operasi campuran dengan 

penggunaan model pembelajaran yang konvensional, (2) Pembelajaran soal cerita 

operasi campuran melalui model pembelajaran yang bervariasi, diantaranya 

pembelajaran terpadu model tematik, model pembelajaran aktif dan menyenangkan 

dan model pembelajaran interaktif dapat meningkatkan semangat belajar siswa, (3) 

Melalui penerapan teoribelajar Dienes dalam pembelajaran soal cerita operasi 

campuran di Kelas III SDN Capang I dapat mengatasi kesulitan belajar sehingga 

meningkatkan hasil belajar siswa dari 61,5 menjadi 85,5.  

Hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh Djunedi (2005) dengan judul 

Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Menentukan Luas Bangun Gabungan 

dengan Menggunakan Alat Peraga Pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 

Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Tujuan dalam Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran matematika yang aktif di kelas yang ditandai adanya 

interaksi guru dan siswa serta berfungsinya alat peraga yang digunakan, sehingga 

dapat meningkatkan hasil atau prestasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas IV SDN Pagedangan 01, 

Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dari jumlah 30 siswa yang belum tuntas 

pada siklus I sebanyak 10 siswa atau 66,7%. Sedangkan pada siklus II siswa yang 

belum tuntas sebanyak 6 siswa atau 86,7%. Dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan  alat peraga sederhana  yang  berupa model satuan kubus dari kertas 

dalam pembelajaran, ternyata dapat menimbulkan minat belajar siswa. Pelaksanaan 

pembelajaran  lebih hidup dengan keaktifan siswa yang  mencoba sendiri  dengan 

model bangun gabungan yang  telah dipersiapkan. Sehingga kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal menentukan luas bangun gabungan dapat ditingkatkan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsah (2008) dengan judul 

skripsi Visualisasi Blok Dienes sebagai Media Pembelajaran Operasi Hitung 

Bilangan Sekolah Dasar dengan Bantuan Komputer. Yang menyatakan bahwa salah 
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satu konsep matematika yang harus dipahami oleh siswa adalah operasi hitung 

bilangan yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Akan 

tetapi sekarang ini hanya menekankan kecepatan berhitung daripada pemahaman 

konsep, yang mengakibatkan siswa menjadi fobi pada pembelajaran matematika. Fobi 

terhadap matematika dapat diatasi dengan mengubah titik berat pebelajaran, dari 

abstrak menjadi konkret dan dari teoritis menjadi fungsional praktis yaitu dengan 

melakukan penggunaan media pembelajaran salah satunya adalah teori belajar 

Dienes. 

Teori belajar Dienes dapat digunakan untuk alat peraga konsep penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Akan tetapi teori belajar Dienes tidak bisa 

digunakan untuk semua siswa karena jumlah blok Dienes sangat terbatas. Selain itu 

juga teori belajar Dienes bersifat manipulasi. Siswa dapat mencoba-coba sampai 

mendapatkanhasil yang diinginkan dan kadang-kadang juga membosankan. Usaha 

untuk mengatasi ini maka digunakan media komputer untuk memvisualisasikan 

metode belajar Dienes. Skripsi ini menghasilkan program yang memvisualisasikan 

penggunaan teori belajar Dienes sebagai media pembeelajaran operasi hitung 

bilangan yang mudah digunakan. Dengan menggunakan program ini maka tidak perlu 

menyediakan blok Dienes selama pelajaran berlangsung. Sedangkan blok Dienes 

digunakan untuk memeperagakan dalam menanamkan konsep penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian yang ditampilkan secara bertahap. Dengan 

demikian pemahaman konsep operasi hitung bilangan menjadi lebih baik dan lebih 

ringkas.  

Widiana. (2010). Meningkatkan Pemahaman Konsep Nilai Tempat  Di Kelas I 

Dengan Menggunakan Teori  Belajar Dienes. Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar, 

Jurusan  Kependidikan Sekolah Dasar dan Pra Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan  

Universitas Negeri Malang kesalahan yang dilakukan siswa dalam memahami konsep 

nilai tempat diantaranya kesalahan siswa dalam menyebutkan bilangan dengan kata-

kata, kesalahan menuliskan lambang bilangan dari bilangan yang disebut namanya, 

kesalahan menetukan nilai tempat, dan nilai angka serta kesalahan mengisi lambang 
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bilangan pada barisan bilangan. Faktor yang menyebabkan siswa melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan nilai tempat adalah siswa sulit menentukan nilai 

tempat terbesar atau terkecil serta kesulitan dalam menempatkan tempat, nilai tempat 

dan nilai angka.  

Teori belajar Dienes dapat meningkatkan pemahaman konsep nilai tempat  pada 

siswa kelas I semester 2  serta dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

memahami konsep nilai tempa diSDN Duren 5 yang menekankan pada permainan 

sesuai dengan tahap belajar siswa SD. 

Ni’mah (2009) Penerapan Teori Dienes untuk Mengatasi   Kesulitan Belajar 

Soal Cerita Operasi Campuran di Kelas III SDN Capang I Purwodadi 

Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar soal cerita operasi campuran di kelas III SDN 

Capang I Purwodadi Pasuruan, (2) Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 

soal cerita operasi campuran di kelas III SDN Capang I Purwodadi Pasuruan, (3) 

Mendeskripsikan Penerapan Teori Dienes untuk mengatasi kesulitan belajar soal 

cerita operasi campuran di kelas III SDN Capang I Purwodadi Pasuruan.  

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

kolaboratif yang terdiri dari dua siklus, tiap siklus melalui empat tahapan yang 

dikemukakan oleh Suharsemi Arikunto antara lain: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, 

(3) Observasi, (4) Refleksi. Subyek yang dikenai tindakan adalah seluruh siswa kelas 

III SDN Capang I Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dengan jumlah 26 

siswa. Data dalam penelitian ini diambil dari hasil tes, hasil observasi, dan catatan 

lapangan.   

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: pertama, faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar yaitu  penggunaan model pembelajaran yang 

konvensional. Kedua, pembelajaran soal cerita pada pokok bahasan operasi 

hitungcampuran melalui model pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan 

semangat belajar siswa. Ketiga, melalui penerapan teori Dienes dalam pembelajaran 
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soal cerita operasi campuran dapat mengatasi kesulitan belajar siswa sehingga 

meningkatkan hasil belajar siswa dari 61,5 menjadi 85,5.  

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) faktor- faktor 

yang mempengaruhi kesulitan belajar soal cerita operasi campuran dengan 

penggunaan model pembelajaran yang konvensional, (2) Pembelajaran soal cerita 

operasi campuran melalui model pembelajaran yang bervariasi, diantaranya 

pembelajaran terpadu model tematik, model pembelajaran aktif dan menyenangkan 

dan model pembelajaran interaktif dapat meningkatkan semangat belajar siswa, (3) 

Melalui penerapan teori belajar Dienes dalam pembelajaran soal cerita operasi 

campuran di Kelas III SDN Capang I dapat mengatasi kesulitan belajar sehingga 

meningkatkan hasil belajar siswa dari 61,5 menjadi 85,5.  

Saran dari penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: (1) bagi guru 

disarankan hendaknya menerapkan teori Dienes dalam pembelajaran soal cerita 

khususnya pada pokok bahasan operasi hitung campuran untuk siswa kelas III 

Sekolah Dasar selanjutnya, (2) bagi Peneliti lain yang akan menerapkan teori belajar 

Dienes disarankan untuk menggunakan pembelajaran terpadu model tematik yang 

sesuai dengan karakteristik siswa kelas III Sekolah Dasar.  

Asih (2011) Penerapan pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil belajar 

operasi hitung campuran siswa kelas IV B SDN Ngulankulon 1 Kabupaten 

Trenggalek. Bersamaan dengan kegiatan observasi dan identifikasi masalah yang 

peneliti lakukan di SDN Ngulankulon I Kabupaten Trenggalek pada hari Senin 4 

Oktober 2010, Kepala Sekolah memberikan ijin kepada peneliti untuk mengadakan 

penelitian di kelas IV B. Berdasarkan hasil observasi dan tes awal diketahui bahwa 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika terutama 

dalam menyelesaikan soal cerita materi operasi hitung campuran. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

materi operasi hitung campuran yaitu dengan menerapkan pemecahan masalah 

dengan langkah-langkah: tahap memahami masalah, tahap menyusun rencana 
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penyelesaian, tahap melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan tahap meninjau 

ulang hasil pelaksanaan. 

  Tujuan penelitian ini mendeskripsikan penerapan pemecahan masalah untuk 

meningkatkan hasil belajar operasi hitung campuran siswa kelas IV B SDN 

Ngulankulon 1 Kabupaten Trenggalek. Selain itu mendeskripsikan tingkat 

keberhasilan penerapan pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil belajar operasi 

hitung campuran siswa kelas IV B SDN Ngulankulon 1 Kabupaten Trenggalek. 

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tidakan Kelas (PTK). Pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini dilakukan bersiklus dimana tiap siklus terdiri dari 4 

tahap yaitu : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Subyek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV B SDN Ngulankulon 1 Kabupaten 

Trenggalek. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, dokumentasi, tes, dan catatan lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemecahan masalah pada 

pembelajaran matematika siswa kelas IV mengalami peningkatan. Pada siklus I skor 

rata-rata keberhasilan tindakan adalah 80 dan pada siklus II adalah 91. Selain itu hasil 

belajar siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari rata-rata hasil belajar 

siswa pada siklus I yaitu 78 dan meningkat menjadi 89 pada siklus II. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah berhasil diterapkan dan 

dapat meningkatkan hasil belajar operasi hitung campuran siswa kelas IV B SDN 

Ngulankulon 1 Kabupaten Trenggalek.  

Meningkatkan keaktifan belajar pendidikan jasmani melalui permainan kecil 

pada siswa-siswi kelas II SD Negeri Sumbersari II Malang (Gustriansyah, 2011). 

Keaktifan belajar sangat diperlukan dalam kegiatan belajar di kelas. Keaktifan belajar 

yang kurang menjadikan pembelajaran yang ada di kelas menjadi tidak menarik. 

Siswa sebagai subjek didik dalam pembelajaran harus diberikan dalam pelaksanaan 

kegiatan sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Pembelajaran pada siswa-siswi tingkat sekolah dasar (SD) harus lebih 

menekankan pada kegiatan bermain dalam penyampaian kegiatannya, karena pada 
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masa perkembangan anak usia 6-12 tahun, seorang anak mempunyai minat kegiatan 

bemain yang makin luas. Masa ini juga disebut masa bermain. Permainan merupakan 

sarana seorang guru dalam menerapkan pembelajaran yang bertujuan, dinamis dan 

dapat mengaktifkan siswa terutama bagi pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah 

dasar khususnya di SD Negeri Sumbersari 2 Malang. Penerapan pembelajaran yang 

membutuhkan peran aktif semua siswa, begitu halnya dengan permainan yang 

membutuhkan kesempatan siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas bermain. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin meningkatkan keaktifan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani melalui kegiatan bermain pada kelas II 

di SD Negeri Sumbersari II Malang. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa-siswi kelas 2 di SD Negeri Sumbersari II 

Malang yang terletak di Jalan Sumbersari gang V Malang dengan jumlah siswa terdiri 

dari 27 anak dengan klasifikasi putra 16 anak dan putri 11 anak. Penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas dengan studi kasus 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menjawab fokus penelitian yaitu dengan observasi kegiatan 

pembelajaran, mencatat semua kejadian yang ada di lapangan dan 

mendokumentasikan melalui foto atau video. 

Hasil penelitian ini telah terbukti mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa-

siswi kelas 2 SD Negeri Sumbersari 2 Malang. Berdasarkan hasil pengamatan pada 

observai awal yang dilakukan oleh 2 observer bahwa tingkat keaktifan siswa kurang 

yaitu observer 1 dengan persentase 44% dan observer 2 dengan persentase 46% 

berkurang. Pada pertemuan pertama, siswa yang aktif mencapai persentase 65% dan 

yang memiliki tingkat keaktifan cukup mencapai 35% yang dilakukan pengamatan 

oleh observer I, sedangkan berdasarkan pengamatan observer II siswa yang aktif 

mencapai 62% dan yang cukup aktif 38%. Pada pertemuan kedua, siswa yang aktif 

mencapai persentase 77% dan yang memiliki tingkat keaktifan cukup mencapai 23% 

yang dilakukan pengamatan oleh observer I, sedangkan berdasarkan pengamatan 

observer II siswa yang aktif mencapai 81% dan yang cukup aktif 19%. Pada 
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pertemuan ketiga, siswa yang aktif mencapai persentase 92% dan yang memiliki 

tingkat keaktifan cukup mencapai 8% yang dilakukan pengamatan oleh observer I, 

sedangkan berdasarkan pengamatan observer II siswa yang aktif mencapai 88% dan 

yang cukup aktif 12%. Pada pertemuan pertama siklus 2, siswa yang sangat aktif 

mencapai persentase 58% dan yang aktif mencapai 42% yang dilakukan pengamatan 

oleh observer I, sedangkan berdasarkan pengamatan observer II siswa yang sangat 

aktif mencapai 54% dan yang aktif 46%. Pada pertemuan kedua siklus 2, siswa yang 

sangat aktif mencapai persentase 69% dan yang memiliki tingkat keaktifan aktif 

mencapai 31% yang dilakukan pengamatan oleh observer I, sedangkan berdasarkan 

pengamatan observer II siswa yang sangat aktif mencapai 69% dan yang aktif 31%. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa permainan kecil dapat 

meningkatkan keaktifan belajar pendidikan jasmani pada siswa-siswi kelas 2 di SD 

Negeri Sumbersari 2 Malang. Siswa-siswi merasa senang dan semangat dalam 

melakukan tiap-tiap permainan kecil tersebut, ini bisa dibuktikan berdasarkan 

pengamatan peneliti bahwa banyak siswa-siswi tertawa senang, berkeringat, sibuk 

dalam melakukan aktivitas permainan tersebut, selain itu dengan permainan kecil 

tersebut, guru juga dapat melaksanakan materi pembelajaran mengenai gerak dasar 

jalan, lari dan lompat yang terdapat di kompetensi dasar. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang diberikan adalah: bagi Guru 

Penjas Orkes SD Negeri Sumbersari 2 Malang dapat menjadikan permainan kecil 

sebagai sarana dalam mengaktifkan siswa dan menciptakan kedisiplinan siswa, 

pembelajaran dengan menggunakan permainan kecil juga dapat menambah wawasan 

tentang model-model permainan kecil terhadap siswa dan dapat memperkaya 

pengetahuan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, bagi Sekolah SD 

Negeri Sumbersari 2 Malang dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam 

pembelajaran penjas dan digunakan sebagai literatur sekolah mengenai permainan 

kecil yang digunakan pembelajaran, bagi peneliti lain agar dapat melanjutkan 

peneltian yang sejenis pada berbagai aspek lain dengan latar berbeda yang nantinya 

dapat bermanfaat untuk diteliti. 
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2.3. Kerangka Pikir 

Mengapa guru harus menggunakan teori belajar Dienes , sebab dalam penelitian 

ternyata teori belajar Dienes  mampu meningkatkan hasil  belajar dan keaktifan siswa. 

Dalam hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa tokoh ternyata 

berhasil. Selain itu juga di perkuat dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para 

ahli dibidangnya, yang menyatakan bahwa teori belajar Dienes dapat meningkatkan 

rendahnya minat belajar siswa serta rendahnya keaktifan  siswa. Hal ini disebabkan 

karena berdasarkan prinsipnya, metode Dienes adalah metode yang memaksimalkan 

kedua fungsi otak sekaligus secara bersamaan. Karena itu, dalam penerapannya, 

metode ini lebih mengutamakan menggunakan konsep-konsep dasar pada materi yang 

sedang dipelajari. Selanjutnya dengan menggunakan konsep dasar ini, siswa 

diberikan alat permainan untuk menghitung hasil dari soal yang sedang diselesaikan. 

Itu juga berarti pada saat itu, siswa dipicu untuk memaksimalkan segenap 

kemampuannya dan siswa juga merasa senang dan aktif dalam pembelajaran tersebut. 

Dengan begitu, secara tidak langsung metode Dienes sebenarnya sedang 

meningkatkan kemampuan belajar dan keaktifan siswa. Akibatnya, hal ini akan 

berkorelasi positif dengan peningkatan hasil belajarnya.  

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan mengacu pada kerangka berpikir dalam 

penelitian ini, maka hipotesisnya adalah: Dengan Penerapan Teori Belajar Dienes 

maka dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa pada mata pelajaran 

matematika siswa di kelas II SDN Purborejo Kecamatan Bansari Kabupaten 

Temanggung.  

 


