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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Hasil Belajar Matematika 
2.1.1.1 Hakikat Matematika 

Dalam Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi 
dinyatakan bahwa Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 
teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 
memajukan daya pikir manusia.  Matematika sebagai landasan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi terdiri atas teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 
matematika diskrit.  

Marlina (2007:5) menyimpulkan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola 
mengorganisasikan pembuktian yang logis. Matematika adalah suatu bahasa yang 
menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya 
dengan simbol, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide (gagasan) daripada mengenai 
bunyi. Pelajaran matematika adalah pengetahuan terstruktur yang terorganisasikan sifat-
sifat atau teori-teori dibuka secara deduktif berdasarkan pada unsur-unsur yang 
didefinisikan atau tidak didefinisikan, aksioma-aksioma, sifat-sifat atau teori-teori yang 
telah dibuktikan kebenarannya. Matematika adalah ilmu tentang pola keteraturan dan 
keharmonisan. 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan matematika adalah ilmu universal yang 
mendasari perkembangan teknologi modern dengan ciri utama memiliki obyek yang 
abstrak dan penalaran deduktif yang konsisten dan disajikan secara sistematis. 
2.1.1.2 Pengertian Belajar 

Oemar Hamalik (2001: 154) mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah 
laku yang relatif tetap berkat latihan dan pengalaman.   

Dimyati dan Mujiono (2009: 10) menyatakan bahwa belajar merupakan kegiatan 
yang kompleks.  Hasil belajar berupa kapabilitas.  Setelah belajar, orang memiliki 
kemampuan, pengetahuan, sikap, dan nilai.  Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari (1) 
stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan (2) proses kognitif yang dilakukan oleh 
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pebelajar.  Dengan demikian, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah 
sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. Belajar 
terdiri dari tiga tahap yang meliputi sembilan fase.  Tahapan itu sebagai berikut: (1) 
persiapan untuk belajar; (2) pemerolehan dan unjuk perbuatan (performansi); dan (3) alih 
belajar.   

Dari berbagai pendapat, maka hakikatnya belajar adalah kegiatan psiko-fisik yang 
disengaja dan terencana melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan 
perubahan-perubahan meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.   
2.1.1.3 Hasil Belajar  

Mulyono Abdurrahman (2003: 39) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 
prestasi aktual yang ditampilkan oleh anak sedangkan usaha adalah perbuatan yang 
terarah pada penyelesaian tugas-tugas belajar.  Ini berarti bahwa besarnya usaha adalah 
indikator dari adanya motivasi; sedangkan hasil belajar dipengaruhi oleh besarnya usaha 
yang dilakukan oleh anak. 

Nana Sudjana (2002: 22) menyimpulkan “Pengertian hasil belajar dalam hal ini 
adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia melaksanakan pengalaman 
belajarnya”.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan 
tingkah laku sebagai hasil dari proses pembelajaran diri sendiri dan pengaruh lingkungan, 
baik perubahan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu, dapat dibedakan menjadi 
dua golongan yaitu: 

a). Faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang kita sebut faktor individu.  Yang 
termasuk ke dalam faktor individu antara lain faktor kematangan atau 
pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. 

b). Faktor yang ada pada luar individu yang kita sebut dengan faktor sosial. 
Sedangkan yang faktor sosial antara lain faktor keluarga, keadaan rumah tangga, 
guru, dan cara dalam mengajarnya, lingkungan dan kesempatan yang ada atau 
tersedia dan motivasi sosial. 

Hasil belajar sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 
Bagi siswa yang berada dalam faktor yang mendukung kegiatan belajar akan dapat dilalui 
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dengan lancar dan pada gilirannya akan memperoleh prestasi atau hasil belajar yang baik. 
Sedangkan bagi siswa yang berada dalam  kurang mendukung kegiatan belajar akan 
mengalami kesulitan. 
2.1.1.4 Hasil Belajar Matematika 

Bintoro. T. (2010 : 15) menyimpulkan hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari 
proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam 
jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar 
turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih 
baik lagi sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang 
lebih baik. 

Hasil belajar matematika merupakan suatu perubahan yang dicapai oleh proses 
usaha yang dilakukan seseorang dalam interaksinya antara pengalaman dengan 
lingkungannya berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar Ilmu matematika 
yang telah ditetapkan. 

Hasil belajar matematika adalah hasil yang peroleh siswa setelah melaksanakan tes  
yang dilaksanakan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran matematika. Tes 
dilaksanakan secara tertulis dengan bentuk soal objektif.  Hasil belajar ini dapat dijadikan 
salah satu indikator berhasil tidaknya sebuah pembelajaran.  Di samping itu, proses 
pembelajaran juga memegang peranan penting dalam keberhasilan sebuah pembelajaran.   
2.1.2. Metode Kerja Kelompok Berbantuan Alat Peraga Manipulatif  
2.1.2.1 Metode Kerja Kelompok 

Isjoni (2009: 17) mengemukakan bahwa metode kerja kelompok dapat diartikan 
sebagi format belajar-mengajar yang menitikberatkan kepada interaksi anggota yang satu 
dengan anggota yang lain dalam suatu kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas belajar 
secara bersama-sama. 

Moh. Uzer Usman (2005:94) menyatakan bahwa kerja kelompok merupakan suatu 
proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang 
informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau 
pemecahan masalah. 

Dapat disimpulkan bahwa metode kerja kelompok ialah suatu cara menyajikan 
materi pelajaran dimana guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok atau 
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grup tertentu untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan dengan cara bersama-
sama dan bergotong-royong untuk mencapai tujuan bersama. 
2.1.2.2 Kelebihan Metode Kerja Kelompok 

Roestiyah N. K (2001: 15) menyebutkan beberapa keunggulan menggunakan 
metode kerja kelompok, antara lain: 
a. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan 

bertanya dan membahas suatu masalah. 
b. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih intensif mengadakan 

penyelidikan mengenai sesuatu kasus atau masalah. 
c. Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan 

berdiskusi. 
d. Dapat memungkinkan guru untuk dapat lebih memperhatikan siswa sebagai individu 

serta kebutuhan belajarnya. 
e. Para siswa lebih aktif tergabung dalam pelajaran mereka, dan mereka lebih aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan berdiskusi. 
f. Dapat memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan rasa 

menghormati dan menghargai pribadi temannya, menghargai pendapat orang lain, 
dimana mereka telah saling membantu kelompok dalam usahanya mencapai tujuan 
bersama. 

Metode kerja kelompok, tepat digunakan untuk pendidikan matematika, karena 
memiliki keistimewaan-keistimewaan sebagai berikut : 
a. Murid-murid lebih mudah diawasi dan dibimbing, karena di kumpulkan dalam 

kelompok-kelompok yang lebih kecil dari pada kelas. 
b. Membina semangat bekerja sama yang sehat. 
c. Ditinjau dari segi psikologis, bahwa kerja kelompok dapat membangkitkan semangat 

bersaing yang sehat diantara kelompok-kelompok. 
d. Pokok-pokok pikiran yang telah diperbincangkan dan dibahas dalam kelompok kecil, 

akan merupakan pendapat yang lebih matang dan dapat dipertanggungjawabkan, jika 
dibandingkan buah pikiran sendiri. 

e. Mempercepat penyelesaian pemecahan suatu problema, karena dipikirkan oleh 
beberapa orang secara bersama-sama. 
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Penggunaan metode kerja kelompok agar dapat mencapai sasarannya, guru 
matematika harus memperhatikan langkah-langkah pelaksanannya sebagai berikut: 
a. Guru membagi murid-murid ke dalam kelompok-kelompok dengan 

mempertimbangkan minat dan kemampuan murid-murid. 
b. Hendaknya diusahakan, agar jumlah masing-masing anggota kelompok tidak terlalu 

besar (cukup terdiri dari 4 atau 5 orang). 
c. Jumlah anggota setiap kelompok hendaknya seimbang dan merata dalam hal 

perbandingan murid yang pandai, dan yang kurang pandai, pertimbangan anggota 
pria dan wanita yang lain sebagainnya. 

Metode kerja kelompok bertujuan untuk tukar menukar gagasan, pemikiran, 
informasi/pengalaman diantara peserta, sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok 
pikiran (gagasan, kesimpulan). Untuk mencapai kesepakatan tersebut, para peserta dapat 
saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta lainnya. Kesepakatan pikiran inilah 
yang disebut sebagai hasil kerja kelompok.  
2.1.2.3 Alat Peraga/Bahan Manipulatif 

Dalam pembelajaran matematika sekolah dasar, agar materi pelajaran yang 
disampaikan lebih mudah dipahami siswa, diperlukan alat peraga/bahan manipulatif yang 
dapat mengkonkretkan konsep yang abstrak. 

Gatot Muhsetyo (2008: 2.20) menyimpulkan bahwa alat peraga/bahan manipulatif 
adalah bahan-bahan yang dapat dipegang, dipindah-pindah, dipasang, dibolak-balik, 
diatur/ditata, dilipat/dipotong oleh siswa.   

Bahan manipulatif ini sebagai alat peraga yang dapat dimainkan siswa dan 
berfungsi untuk menyederhanakan konsep yang sulit/sukar, menyajikan bahan yang relatif 
abstrak menjadi lebih nyata, menjelaskan pengertian atau konsep secara lebih konkret, 
menjelaskan sifat-sifat tertentu yang terkait dengan pengerjaan (operasi) hitung dan sifat-
sifat bangun geometri, serta memperlihatkan fakta-fakta media tiga dimensi.  

Rudi Susilana  (2009: 23)  menyimpulkan alat peraga/ bahan manipulatif termasuk 
bagian dari media objek.  Media objek merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan 
informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui cirri fisiknya sendiri, seperti 
ukurannya, bentuknya, beratnya, susunannya, warnanya, fungsinya, dan sebagainya.  
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Alat peraga/bahan manipulatif dalam penelitian ini adalah benda nyata yang dapat 
dimainkan siswa yang berguna untuk mengubah konsep yang abstrak menjadi konkrit 
sehingga lebih mudah dipahami siswa. 

2.1.2.4 Alat Peraga Manipulatif Sedotan 
Alat peraga/bahan manipulatif yang digunakan dalam pembelajaran matematika 

operasi hitung perkalian bilangan cacah adalah model stik yang terbuat dari sedotan yang 
berwarna.  Warna-warna yang digunakan di sini selain untuk meningkatkan motivasi siswa 
juga mempunyai makna tersendiri untuk menentukan nilai tempat suatu bilangan.   

Dalam menentukan warna sebagai pengganti nilai tempat sesuai kesepakatan siswa 
dan guru sebelum pembelajaran.  Contoh sedotan warna kuning untuk satuan, sedotan 
warna merah untuk puluhan, sedotan warna biru untuk ratusan, dan seterusnya. 

Penggunaan alat peraga sedotan bilangan ini didasarkan pada nilai tempat sebuah 
angka dalam bilangan.  Misalnya bilangan 25 terdiri dari dua puluhan dan lima satuan.   

Untuk mengalikan dua bilangan, dilakukan dengan mengatur posisi dari sedotan 
bilangan dan menghitung titik temu dari sedotan bilangan  tersebut.  Harus dipisahkan 
antara satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. 

Ada beberapa aturan dalam mengalikan bilangan cacah menggunakan alat peraga 
sedotan bilangan. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut: 
a) kesepakatan warna sedotan untuk mewakili nilai tempat bilangan harus ditentukan 

terlebih dahulu; 
b) cara menghitung pertemuan titik temu dijumlah secara diagonal/miring; dan 
c) jika satuan bernilai 10 atau lebih, maka harus disimpan menjadi puluhan, jika puluhan 

bernilai 10 atau lebih, maka harus disimpan menjadi ratusan dan seterusnya. 

2.1.2.5 Penerapan Metode Kerja Kelompok Berbantuan Alat Peraga Bahan 
Manipulatif Sedotan. 

Roestiyah N. K (2001: 17) metode kerja kelompok dalam pelaksanaannya dapat 
ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan tugas kepada siswa. 
b. Menjelaskan apa tujuan kelompok itu. 
c. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. 
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d. Seorang kelompok menunjuk seorang pencatat yang akan membuat laporan 
tentang kemajuan dan hasil kerja kelompok tersebut. 

e. Guru berkeliling selama kerja kelompok itu berlangsung, bila perlu memberi saran 
atau pertanyaan. 

f. Guru membantu menyimpulkan kemajuan dan menerima hasil kerja kelompok. 
Moh. Uzer Usman (2005:94) menyatakan langkah-langkah dalam penerapan kerja 

kelompok dalam pembelajaran adalah sebagai berikut : 
a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 
b. Guru menjelaskan tujuan pembagian kelompok. 
c. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan pada setiap kelompok. 
d. Guru membimbing proses penyelesaian tugas dalam setiap kelompok. 
e. Setelah selesai masing-masing kelompok melaporkan hasil kerja kelompok. 
f. Kelompok yang lain memberikan umpan balik pada kelompok yang melukukan 

presentasi. 
g. Guru menarik kesimpulan dengan melibatkan siswa. 

Penerapan metode kerja kelompok berbantuan alat peraga bahan manipulatif  
sedotan dalam pembelajaran matematika yang dilaksanakan di Kelas III SD Negeri 2 
Kandangan dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: 

a) Kegiatan awal 
(1) Menyiapkan peralatan mengajar dan mengkondisikan kelas. 
(2) Memberikan motivasi kepada siswa. 
(3) Melakukan apersepsi terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan. 
(4) Menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dicapai. 

b) Kegiatan inti 
(1) Menjelaskan materi pelajaran dengan memperagakan alat peraga bahan 

manipulatif sedotan. 
(2) Membimbing siswa membentuk kelompok kerja. 
(3) Membagikan bahan manipulatif dan memberikan lembar kerja siswa. 
(4) Meminta siswa dalam kelompok untuk berdiskusi dalam menjawab LKS 

dengan menggunakan alat peraga/bahan manipulatif sedotan. 
(5) Membantu siswa dalam kelompok yang mengalami kesulitan. 
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(6) Meminta siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. 
(7) Memberikan penguatan materi kepada siswa. 

c) Kegiatan akhir 
(1) Memberikan rangkuman kepada siswa 
(2) Melakukan tindak lanjut. 

 
2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dengan 
menerapkan metode kerja kelompok sudah pernah dilakukan, akan tetapi berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan ini, diantaranya adalah: 

Eni Nuryanti (2010) dalam penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Hasil 
Belajar Matematika Tentang Operasi Hitung Perkalian Bilangan Bulat Melalui Metode Kerja 
Kelompok  dengan Memanfaatkan Bahan Manipulatif Pada Siswa Kelas IV Semester I  SD 
Negeri Getas 01 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Ajaran 2010/2011”.  
Menyimpulkan Bahwa bahwa metode kerja kelompok dengan Memanfaatkan Bahan 
Manipulatif Sedotan dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas IV. 
Pada tahap prasiklus memperoleh nilai rata-rata 53,18, selanjutnya setelah diadakan 
perbaikan pembelajaran siklus I perolehan nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 70,45. 
Dari hasil tersebut belum diperoleh ketuntasan belajar, sehingga diadakan perbaikan 
pembelajaran siklus II. Pada perbaikan pembelajaran siklus II nilai rata-rata siswa 
meningkat menjadi 80,00. Dengan demikian  pada  siklus I   perolehan  nilai rata - rata  
meningkat 32,47%, sedangkan pada siklus II meningkat sebesar 13,56 %. Jadi 
penggunaan metode kerja kelompok dengan memanfaatkan bahan manipulatif sedotan 
dapat meningkatkan hasil  belajar siswa. 

 
2.3 Kerangka Pikir 

Kegiatan penelitian dimulai dari studi pendahuluan tentang hasil belajar matematika 
pada siswa kelas III SD Negeri 2 Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.  
Dari kegiatan tesebut diperoleh data bahwa hasil belajar matematika masih rendah 
dikarenakan guru belum menggunakan metode pembelajaran dan alat peraga secara 
tepat. Berdasarkan temuan tersebut, disusun rencana tindakan dengan penerapan metode 



13 
 

 
 

kerja kelompok berbantuan alat peraga bahan manipulatif sedotan.  Rencana tersebut 
dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran untuk dilaksanakan dalam siklus 
pembelajaran.  Berikut ini adalah kerangka berpikir dalam merencanakan penelitian 
tindakan. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                 
 
 
 

 
Gambar. 2.1 Skema Kerangka Pikir 

Dari skema kerangka pikir jelas bahwa kondisi awal sebelum diterapkannya metode 
kerja kelompok berbantuan alat peraga bahan manipulatif sedotan hasil belajar siswa pada 
pelajaran matematika rendah dan siswa kurang aktif dalam pembelajaran serta 
pembelajaran hanya berpusat pada guru. Setelah diterapkannnya metode kerja kelompok 
berbantuan alat peraga bahan manipulatif sedotan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 2 
Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan semester 1 tahun pelajaran 
2012/2013 pada pelajaran matematika meningkat. 

 
2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian dari kajian teori dan kerangka pikir maka dapat diturunkan 
hipotesis tindakan: “dengan penerapan metode kerja kelompok berbantuan alat peraga 
bahan manipulatif sedotan diduga ada peningkatan hasil belajar matematika pada siswa 
kelas III SD Negeri 2 Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan semester 1 
tahun pelajaran 2012/2013”. 

Kondisi Awal 

Guru menerapkan 
metode kerja 

kelompok berbantuan 
alat peraga bahan 

manipulatif sedotan 

a. Pelaksanaan Siklus 1 
b. Pelaksanaan Siklus 2 

TINDAKAN 

Kondisi Akhir a. Kondisi hasil belajar meningkat 
b. Keterampilan guru dalam mengajar baik. 

a. Hasil belajar siswa 
rendah 

b. Keaktifan siswa rendah 
c. Pembelajaran berpusat 

pada guru 

Guru belum 
menerapkan metode 

kerja kelompok 
berbantuan alat 
peraga bahan 

manipulatif sedotan 


