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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1  Hakikat Matematika 

Menurut BSNP (2006: 147 ) menyatakan “ Matematika merupakan 

ilmu yang universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya 

pikir manusia”. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan, 

diperlukan penguaan Matematika yang kuat sejak dini. Pelajaran Matematika 

sangat perlu diberikan kepada semua perserta didik baik formal maupun 

informal, dimulai dari menginjak pendidikan dasar, untuk membekali anak 

supaya dapat berpikir logis, analitis, sistemastis, kritis, dan kreatif serta 

kemampuan berkerjasama. Kompentensi tersebut diperlukan untuk 

membekali peserta agar mampu manfaatkan Matematika berbasis teknologi di 

masa depan yang semakin hari semakin maju di bidang pendidikan.  

Menurut Jujun 2007 dalam (Widianto, 2011: 18), mengatakan 

“Matematika merupakan bahasa yang eksak, cermat, dan terbebas dari emosi. 

Matematika sebagai bahasa melambangkan seraangkaian dari pernyataan 

yang akan disampaikan”. Lain halnya dengan Nurhadi (2004: 203) 

mengatakan “belajar Matematika berarti belajar ilmu pasti. Belajar ilmu pasti 

berati belajar nalar. Jadi belajar Matematika berhubungan tentang bagaimana 

menalar”. Selanjutnya menurut pendapat Ruseffendi dalam (Subariah, 2006 

:1) menyatakan “Matematika itu terorganisasikan dari unsur yang tidak 

didefinisikan, aksioma-aksioma dan dalil-dalil yang perlu dibuktikan 

kebenarannya, sehingga matematik disebut ilmu deduktif”. Matematika 

merupakan ilmu tentang logika mengenal bentuk, susunan, besaran, konsep-

konsep yang berhungungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang 

banyak yang terbagi dalam tiga bidang, yaitu, aljabar, ananlisis dan geometri 

(Suherman, 2001: 16). 
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Menurut Heruman (2003: 17), mengatakan “Matematika adalah sebagai 

telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola pikir, suatu seni, 

suatu bahasa, dan suatu alat”. Menurut Freundenthal (Ariyadi Wijay, 2012 : 

42) menyebutkan “Matematika adalah suatu proses peningkatan dan 

pengembangan ide matematik secara  bertahap dan menjadi objek analisis 

pada tahap selanjutnya”.  

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Matematika 

merupakan ilmu pasti yang mempelajari suatu makna bagaimana hunbugan 

pola dan belajar mengenai bentuk susunan, besaran dan konsep-konsep yang 

berhubungan satu dengan yang lainya seperti,  aljabar, analisis dan geometri 

yang akan membawa perseta didik pada tahap berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, kreatif serat mampu berkerjasama. Oleh karena itu 

Matematika perlu diberikan sejak usia Sekolah Dasar sampai diperguruan 

tinggi. 

 

2.1.2 Pembelajaran Matematika Di SD 

Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan di SD. 

Menurut BSNP (2006: 147) “Matematika perlu diberikan kepada semua 

pesrta didik Sekolah Dasar untuk membekali pesrta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, alanitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan 

berkerjasama”. Menurut BSNP (2006: 418) mata pelajaran Matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :  

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep algoritma,  secara 
luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah.  

b. Mengunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 
manipulasi Matematika dalam membuat generalisasi, 
menyusun bukti dan menyusun gagasan dan pernyataan 
Matematika.  

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 
masalah, merancang model Matematika, menyelesaikan model 
dan menafsirkan solusi yang diperoleh.  

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 
atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  
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e. Memiliki sifat menghargai kegunaan Matematika dalam 
kehidupan, yaitu memilkiki rasa ingin  tahu, perhatian, dan 
minat dalam  mempelajari Matematika, serta  sikap ulet dan 
percaya diri dalam   pemecahan masalah. 

 
2.2. Pengertian Belajar dan Hasil Belajar  

2.2.1  Pengertian Belajar 

Menurut Gagne (dalam Dahar 2006: 2), “belajar dapat didefinisikan  

sebagai suatu proses dimana suatu organisasi berubah prilakunya sebagai 

akibat pengalaman”. sedangkan menurut Slameto (2003: 2), berpendapat 

bahwa “belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannyasendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Jadi,belajar merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan sengaja, 

sehingga memperoleh pengalaman yang mempengaruhi prilaku seseorang, 

akibat dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Lain halnya 

menurut Sudjana (2000: 28), mengatakan “belajar bukan menghafal bukan 

pula mengingat. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri sesorang”. Belajar adalah bagaimana seseorang 

memperoleh pengetahuan melalui hasil pengalaman-pengalaman dengan 

intraksi dengan lingkungannya. 

Dari beberapa pendapat mengenai belajar dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah  usaha yang dilakukan secara sadar sebagai  proses perubahan 

tingkah laku dan memperoleh pengetahuan, sikap, psikomotor  dengan 

melibatkan lingkungan sehingga memperoleh pengalaman-pengalaman 

sebagai hasil dari proses interaksi dengan lingkungannya.  

 

2.2.2  Hasil Belajar 

Sesorang belajar karena ada tujuan yang ingin dicapai yaitu hasil dari 

proses belajar yang dilakukan. Menurut Hamalik (2001: 159) bahwa hasil 

belajar menunjukkan kepada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu 

merupakan indikator adanya derajat perubahan tingkah laku. Menurut 

Sudjana (2005: 5) mengatakan “hasil belajar ialah perubahan tingkah laku 
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yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajar”. Jadi, hasil belajar adalah ilmu yang 

diperoleh baik itu pengetahuan, sikap, dan kemampuannya sesuai dengan 

bidang yang dipelajari melalui proses belajar yang akhirnya mengarah pada 

tingkah laku yang positif melalui pengalaman yang diperoleh dengan adanya 

belajar. Sedangkan menurut Slameto (2003: 2) menyebutkan “Hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.  

Berdasarkan definisi-definisi tentang hasil belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalahperubahan tingkah laku dari  

pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki baik pengetahuan kognitif, afektif 

dan psikomotor setelah melakukan proses pembelajaran. Hasil belajar 

ditunjukkan dengan adannya nilai yang diperoleh melaui tes yang diberikan 

guru sesuai dengan mata pelajaran dan sub pokok bahasan yang dipelajari.  

 

2.2.3   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor intern 

maupun faktor ekstern. Menurut Slameto (2010: 56-72) faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor 

intern terdiri atas faktor jasmaniah, psikologi dan faktor kelelahan. Sedangkan 

faktor ekstern adalah  faktor yang berasal dari lingkungan dimana seorang 

berada seperti lingkungan keluarga, masyarakat. Kedua faktor tersebut sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, jika kedua faktor dapat diatas 

dengan baik maka hasil belajar siswa dapat berhasil dengan baik.  

Menurut Sadiman (2007: 39-47), faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar adalah faktor intern (dari dalam) yaitu diri siswa dan faktor ekstern 

(dari luar) siswa. Hal yang berkaitan dengan faktor diri siswa yaitu, faktor 

kemampuan, motivasi, minat, perhatian, sikap, kebiasaan belajar, ketekunan, 

kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik dan spikis. Kehadiran faktor psikologis 

dalam belajar akan memberikan andil yang cukup penting. Faktor-faktor 
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psikologis akan senantiasa memberikan landasan dan kemudahan dalam 

upaya mencapai tujuan belajar secara optimal.  

Dari pendapat para ahli diatas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi hasil belajar  sebagai 

berikut :  

a. faktor internal  atau faktor dari dalam siswa seperti 

jasmaniah,rohaniah, minat, motivasi, ketekunan,cara belajar, 

kebiasaan, sikap, kondisi sosial ekonomi dan keadaan fisik dan 

psikis.  

b. Faktor eksternal faktor yang lingkungan yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa yang berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat, 

sekolah. 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut  dapat diatasi apabila 

seorang guru mampu dan tetap berusah menunjukan sikap terbuka untuk 

peserta didik dan orang tua serta lingkungan masyarakat untuk berkerjasama 

dalam mengelola pembelajaran sehingga tidak terpaku disekolah khususnya 

didalam kelas saja. 

 

2.3  Model Pembelajaran STAD  

Model Pembelajaran STAD di kembangkan oleh Robert Slavin dan 

rekan-rekan sejawatnya di Johns Hopkins University  dan merupakan Model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan metode yang 

sangat mudah di terapkan dalam pembelajaran semua mata sains. Seperti 

dalam kebanyakan model pembelajaran kooperatif  lainnya. 

Model STAD (Student Teams Achievement Devisions) di dasarkan pada 

prinsip bahwa para siswa bekerja sama-sama dalam belajar dan bertanggung 

jawab terhadap belajar teman-teman dalam tim dan dirinya sendiri.Dalam 

model STAD kelompok terdiri atas empat sampai  lima siswa yang mewakili 

keseimbangan kelas dalam kemampuan akademik, jenis kelamin, dan ras.  

Kelompok merupakan tampilan yang paling penting dari STAD yang penting 
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pula bagi guru dalam rangka mengarahkan anggota  masing-masing 

kelompok. 

Penerapan model pembelajaran  Kooperetif tipe STAD merujuk pada 

konsep Slavin (2005: 143-144), yang terdiri dari lima komponen utama yaitu;  

presentasi  kelas, tim, kuis, skor kemajuan individu, dan rekognisi tim. 

Komponen atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Presentasi Kelas 
Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 

presentasi di dalam kelas. Ini merupakan  pengajaran langsung 
seperti yang sering kali dilakukan atau diskusi pelajaran yang 
dipimpin oleh guru, tetapi juga memasukkan presentasi 
audiovisual. Dengan cara ini, siswa akan menyadari bahwa 
mereka benar-bernar harus memahami sehingga memberikan 
perhatian yang penuh selama presentasi kelas, karena dengan 
demikian  akan sangat membantu mereka dalam mengerjakan 
kuis-kuis, dan skor kuis menentukan menentukan skor tim 
mereka. 
b. Tim  

Tim terdiri dari empat sampai lima orang yang mewakili 
sebagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, 
ras dan etnis. Fungsi utama dari tim adalah, memastikan setiap 
anggota tim belajar, dan lerbih khusus lagi, adalah untuk 
mempersiapkan anggotanya agar bisa mengerjakan kuis 
dengan baik.  Setelah guru menyampaikan materi, setelah itu, 
tim berkumpul untuk memperlajari lembar-lembar kegiatan 
atau materi lainnya. Yang sering terjadi, pembelajaran ini 
melibatkan pembahasan permasalahan bersama, 
membandingkan jawaban, dan mengorek sitiap kesalahan yang 
dilakukan oleh anggota tim.  

Tim merupakan fitur yang paling penting dalam STAD. 
Pada tiap poinnya, yang ditekankan adalah membantu tiap 
anggotanya. Tim memberikan dukungan kelompok bagi 
kinerja akademik  penting dalam pembelajaran, dan itu adalah 
untuk memberikan perhatian dan respek yang mutual yang 
penting untuk  akibat yang dihasilkanseperti hubungan 
antarkelompok, rasa harga diri, penerimaan terhadap siswa-
siswa mainstream. 
c. Kuis  

Setelah guru memberikan presentasi materi dan pratik 
tim, para siswa akan mengerjakan kuis individual. Para siswa 
tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam 
mengerjakan kuis.Sehingga, tiap siswa bertanggung jawab 
secara individual untuk memahami materinya. 
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d. Skor Kemajuan Individual 
Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk 

memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang lebih baik 
dari sebelumnya. 
e. Rekognisi  

Tim akan memperoleh sertifikat atau bentuk perhargaan 
yang apabila skor rata-rata memcapai kreteria tertentu.  

 

Sintaks model  pembelajaran STAD Suprijono (2012: 21) adalah 

sebagai berikut:  

1. Membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang 
secara heterogen. 

2. Guru menyajikan pelajaran  
3. Guru memberikantugas kepada kelompok untuk dikerjakan 

oleh anggot-anggota kelompok. Anggota yang sudah  
mengerti menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua 
anggota kelompok mengerti. 

4. Memberikan kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada 
saat menjawab tidak boleh membantu. 

5. Memberi evaluasi  
6. Kesimpulan.   

 
Dari pendapat ara ahli tentang langkah-langkah pembelajaran STAD 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Presentasi kelas, meliputi pembukaan, salam, penyampaian tujuan 

pembelajaran,pembegian kelompok dam gambaran kegiatan yang akan 

dilakukan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

2.  Tim, dalam kegiatan ini siswa yang sudah  dibagi kedalam kelompok 

yang heterogen diminta untuk berkerja sama dalam memecahkan 

soal/masalah dengan cara mendiskusikan bersama kelompok. Setiap 

anggota kelompok dipastikan bekerja sama dan mengetahui jawaban 

dari soal-soal yang diberikan oleh guru. Setiap anggota kelompok yang 

sudah mengerti tentang jawaban dari soal yang dikerjakan berhak 

memberi penjelasan atau mengajarkan tim satu kelompoknya. Dalam 

proses kerja tim guru membimbing setiap kelompok.  Setelah siswa 
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selesai mengerjakan lembear kerja yang diberikan oleh guru, salah satu 

perwakilan siswa diminta untuk mempresentasikian hasil kerja 

kelompok di depan kelas.  

3. Kuis, setelah siswa bekerja dalam tim siwa diharapkan mampu 

mengerjakan kuis/ pertanyaan yang diberikan oleh guru secara 

individual. Dalam mengerjakan/menjawab pertanyaaan siswa tidak 

diperbolehkan untuk memberitahu temannya atau bertanya pada 

temannya.  

4. Skor kemajuan individual, pada tahap ini guru membandingkan hasil 

kuis anatara kelompok satu dengan yang lain. Untuk mengetahui 

apakah setiap kelompok memiliki kemanjuan baik secara kelompok 

maupun individual. Kemajuan individu dirata-ratakan dengan kelompok 

asal siswa sehingga diperoleh kemajuan kelompok  

5. Rekognisi, pada tahap ini  setiap kelompok diberikan sertifikat atau 

penghargaan atau kemajuan yang diperopleh oleh setiap kelompok.  

6. Setelah pemberian poenghargaan kepada setiap kelompok, guru 

memberikan evaluasi kepada setiap siswa secara individual.  

7. Setelah evaluasi, siswa dengan bimbingan guru diminta untuk 

menyimpulkan hasil proses pembelajaran yang dilakukan.  

 
2.3.1  Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran STAD 

Model pembelajaran tidak luput dar kekurangan dan kelebihan. 

Demikian juga dengan model pembelajaran STAD (Student Team 

Achievement Division). Menurut  (Slavin,1995: 17)  Kelebihan  model 

pembelajaran STAD diantaranya sebagai berikut :  

1. Siswa bekerjasama dalam mencatat tujuan dengan menjunjung 
tinggi norma-norma kelompok . 

2. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil 
bersama. 

3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 
keberhasilan kelompok . 

4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatkan kemampuan 
mereka dalam berpendapat. 
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Selain keungulan tersebut pembelajaran kooperatif tipe STAD 

juga memiliki kekurangan-kekurangan, menurut Dess (1991: 411) 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga 
sulit mencapai target kurikulum. 

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga 
pada umumnya guru tidak mau mengunakan pembelajaran 
kooperatif.  

3. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua 
guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif . 

4. Menuntut sifat tertentu dari siswa,  misalnya sifat suka 
bekerjasama. 

Selain memiliki kelebihan model pembelajaran STAD juga memiliki 

kekurangan menurut (Ahmadi, 2011: 65) yaitu: 

1) Anggota kelompok semua mengalami kesulitan  

2) Guru sulit embedakan siswa  

Dari kajian tentang kelemahan dan kelebihan model STAD (Student 

Team Achievement Deviasions) dapat disimpulkan. Dibawah ini merupakan 

kelebihan dari model Pembelajaran STAD adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berfikir 

bersama dan menghargai pendapat kelompok.  

2. Siswa dituntut untuk jujur dalam setiap kegiatan yang dilakukan, 

dimana siswa tidak diperbolehkan untuk memberitahukan atau 

menanyakan kepada temannya saat kuis dilaksanakan. 

Dari kelebihan model pembelajaran STAD, berikut adalah kekurangan 

dari model pembelajaran STAD :  

1. siswa yang kurang dalam kemampuan akademik seringkali kurang dihargai 

dalam penyampaian pendapat.  

2. Kebanyakan siswa kurang mampu menyelesaikan kuis yang diberikan oleh 

guru secara baik.  
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2.4  Media Pembelajaran  

Kata media  merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium 

didefinisikan sebagai perantara atau pengatar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima (Heinich Et.al). Media merupakan salah satu 

komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan  Criticos (dalam Daryanto, 2012: 5). Berdasarkan definisi 

tersebut dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana 

pelantara dalal proses pembelajaran (Daryanto, 2012: 4). Oleh karena itu, 

media merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

Menurut Gagne (Arif Sadiman dkk, 2003: 6) menyatakan bahwa media 

adalah berbagai jenis kompenen dalam lingkungan siswa yang dapat 

meransangnya untuk belajar. Sedangkan menurut Briggs (Sadiman, 2006: 6) 

media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta meransang 

siswa untuk belajar.  Menurut Widyawati (2010: 2) meyebutkan secara 

khusus bahwa “Media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat grafis, foto grafis, atau alat elektronik untuk menangkap, 

memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal”. Dina 

Indriana (2011: 15) mengatakan “media pengajaran merupakan salah satu alat 

komunikasi dalam proses pembelajajaran”  

Media merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat bagi para siswa 

dan pendidik dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya media 

pengajaran, peran guru semakin luas. Sedangkan anak didik akan terbantu 

untuk belajar dengan lebih baik serta teransang untuk memahami subjek yang 

sedang diajarkan dalam bentuk komunikasi penyampaian lebih efektif dan 

efisien, (Dina Indriana, 2011: 15) 

dari  pendapat para ahli tentang definisi-definis media dapat 

disimpulkan media adalah jenis-jenis kompenen segala alat fisik yang 

digunakkan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk meransang 

siswa dalam belajar.  
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2.4.1 Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa dalam proses 

pembelajaran dikelas.  

Menurut Daryanto (2012: 4) pada hakekatnya, proses belajar mengajar 

adalah proses komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar ke penerima 

pesan berupa isi atau ajaran yang dituangkan dalam simbol-simbol 

komunikasi baik secara verbal (kata-kata dan tulisan) maupun nonverbal. 

Proses tersebut dinamakan encoding.  

Penafsiran simbol-simbol komunikasi tersebut oleh peserta didik 

dinamakan decoding. Namun tidak semua encoding dan decoding dapat 

dilakukan secara baik, ada kalanya kedua hal tesebut tidak dilakukan dengan 

baik dan bahkan gagal. Kegagalan  terjadi jika peserta didik tidak mampu 

memahami apa yang didengar, dibaca, dilihat, ataupun diamati. Namun 

kegagalan itu disebabkan oleh gangguan yang menjadi penghambat 

komunikasi yang ada dalam proses komunikasi dikenal dengan istilah 

barriersatau noise. Semakin banyak vervalisme, semakin abstrak pemahaman 

yang diterima, (Daryanto, 2012: 5). 

Menurut (Daryanto, 2012: 6) mengatakan “Media pembelajaran harus 

digunakan dalam setiap pembelajaran, karena memiliki beberapa fungsi 

dalam pembelajaran”. Fungsi media pembelajaran antara lain:  

1. Mengatasi keterbatasan pengalaman peserta didik. Tidak 
semua peserta didik memiliki pengalaman yang sama dalam 
beberapa aspek, misalnya tidak semua peserta didik 
mengetahui bentuk candi Borobudur. 

2. Media pembelajaran dapat melampaui batas ruangan kelas. 
Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung dalam 
kapasitas kelas berkaitan dengan suatu objek, misalnya : objek 
terlalu besar, terlalu kecil, gerak benda terlalu cepat, terlalu 
lambat, suara terlalu keras, terlalu halus dan objek telalu 
berbahaya dengan peserta didik. 

3. Menghasilkan keseragaman pengamatan. Dengan pengamatan 
secara langsung dan sama,  peserta didik akan memiliki pola 
pikir yang menuju pada satu keseragaman. 

4. Menanamkan pengamatan yang konkrit dan realistis. Peserta 
didik melihat secara langsung sehingga hal tersebut memang 
benar-benar nyata. 
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5. Menumbuhkan motivasi dalam belajar. Alat peraga sudah 
secara pasti mengajak peserta didik ikut dalam pembelajaran, 
hal ini menjadi dasar peserta didik akan lebih termotivasi 
proses pembelajaran. 

6. Memberikan pengalaman yang menyeluruh, baik itu hal yang 
konkrit sampai dengan hal yang abstrak. 

 
Menurut Pujiati (2004: 3), menyebutkan “alat peraga merupakan bagian 

dari media, oleh karen itu istilah media perlu dipahami sebelum dibahas 

mengenai pengertian alat peraga lebih lanjut. Media pengejaran diartikan 

sebagai semua benda yang menjadi perantara terjadinya proses belajar, dapat 

berwujud sebagai perangkat lunak, maupun perangkat keras. Berdasarkan 

fungsinya, media pengajaran dapat berbentuk alat peraga dan saran”. 

Dari bebreapa pendapat tentang kajian manfaat media dalam pengajaran 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Mengatasi perbedaan penampakan materi yang diperoleh dengan 

siswa lain.  

2. Mampu menguasiai kelas, dimana dapat digunakan dikelas kecil, 

besar atau diluar ruangan.  

3. Memberikan hasil pengamatan yang samau anatar perserta didik. 

4. Sebagai penanaman konsep yang dilihat atau dirasakan secara 

konkret.  

5. Menumbuhkan motivasi serta mampu memberikan pengalaman 

langsung.  

 

2.4.1.1 Pengertian alat peraga dua dimensi dan tiga dimensi  

2.4.1.2   Pengertian Alat Peraga  

Menurut Nana Sudjana (2002: 99), mengatakan “alat peraga dalam 

pembelajaran memegangg peranan penting sebagai alat bantu untuk 

menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Setiap proses 

pembelajaran ditandai dengan adanya beberapa unsur antara lain, tujuan, 

bahan, metode dan alat serta evaluasi. Unsur metode dan alat tidak dapat 

dipisahkan dengan unsur lainnya yang berfungsi sebagai cara atau teknik 
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untuk menghantarkan pelajaran sehingga samapai mencapai tujuan”. Dalam 

pencapaian tujuan inilah peranan alat peraga merupakan hal yang terpenting 

dalam proses pembelajaran dikelas. Dimana hal ini memiliki fungsi untuk 

memudahkan siswa dalam memahami konsep materi  yang akan dipelajari.  

Menurut Sudjana (2002: 59) menyebutkan “alat peraga suatu alat yang 

dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru  agar 

proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Alat peraga 

merupakan salah satu kompenen penentu efektivitas belajar. Alat peraga 

mengubah materi ajar yang abstrak  menjadi konkrit dan realistik. Penyedian 

perangkat alat peraga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan siswa 

belajar, sesuai dengan tipe siswa belajar”. 

Alat peraga Matematika adalah seperangkat benda konkret/nyata yang 

dirancang untuk membantu menanamkan konsep atau mengembangkan 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam Matematika Djoko Iswadji (dalam 

Pujiati, 2004: 3). Dengan adanya benda-benda yang nyata sesuai kebutuhan 

siswa pembelajaran Matematika untuk menanamkan konsep-konsep kepada 

siswa menjadi lebih bisa dipahami sesuai dengan tingkat perkembangan siswa 

SD.  

Dari beberapa pendapat tentang alat peraga dapat disimpulkan bahwa 

alat peraga merupakan bagian dari media, yang digunakan sebagai kompenen 

dari pembelajaran  untuk menanamkan konsep-konsep yang abstrak menjadi 

lebih sederhana dengan memanfaatkan alat-alat yang sesuai dengan 

kehidupan nyata baik berwujud perangkat keras maupun perangkat lunak.  

 

2.4.1.3  Fungsi Alat Peraga  

Satu hal yang terpenting adalah bagaimana teknik penggunaan alat 

peraga dalam pembelajaran Matematika secara tepat.  Kapan dan jenis alat 

peraga apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada 

siswa.  Agar dapat menggunakan alat peraga sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan yang akan dicapai pada proses pembelajaran, maka perlu diketahui 

kegunaan alat peraga.  
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Menurut Pujiati (2004: 4) Secara umum fungsi atau kegunaan alat 

peraga adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai media dalam menanamkan konsep Matematika 
b. Sebagai media dalam memantapkan pemahaman konsep 
c. Sebagai media untuk menunjukkan hubungan antar konsep 

Matematika dengan dunia disekitar serta aplikasi alam 
kehidupan.  
 

Menurut Nana Sudjana (dalam Hadi Susanto, 2013: 3) menyatakan 

terdapat enam fungsi pokok alat peraga dalam proses belajar mengajar, 

sebagai berikut :  

a. Pengunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar 
merupakan fungsi tambahan melainkan memiliki tersendiri 
sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar 
yang efektif.  

b. Penggunaan alat peraga merupakan bagian yang intregral dari 
keseluruhan situasi mengajar. Hal ini berarti alat peraga 
merupakan salah satu unsur yang harus dikembangakan oleh 
guru.  

c. Alat peraga dalam penggunaanya intregral dengan tujuan dan 
isi pelajaran. Fungsi ini mengandung bahwa penggunaan alat 
peraga harus sesuai dengan tujuan dan bahan yang digunakkan 
untuk menyampaikan tujuan yang akan dicapai.  

d. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran bukan hanya 
mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa 
dalam menangkap pengertian yang diberikan oleh guru.  

e. Penggunaan alat peraga dalam pengajajaran bukan semata-
mata alat hiburan, dalam arti digunakannya hanya sekedar 
melengkapi proses belajae supaya menarik perhatian siswa.  

f. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran bukan semat-mata 
alat hiburan, dalam arti digunakannya hanya sekedar 
melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian 
siswa. 

g. penggunaan alat peraga dalam pengajaran diutamakan untuk 
mempertinggi mutu belajar mengajar. Dengan berhasilnya 
pengajaran oleh guru dengan penggunaan alat peraga hasil 
belajar dicapai akan tahan lama sehingga pembelajaran 
mempunyai nilai tinggi 

Menurut Dermalince Sitinjak (2014: 3) menyebutkan “fungsi utama alat 

peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep agar anak mampu 

menangkap arti sebenarnya dari konsep yang dipelajari. Dengan melihat, 
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meraba, dan memanipulasi alat peraga maka anak mempunyai pengalaman 

nyata dalam kehidupan tentang konsep”.   

Dari enam fungsi alat peraga diatas, penggunaan alat peraga 

dalam proses belajar mengajar mempunyai nilai-nilai, sebagai berikut :  

1. Dengan peragaan alat meletakkan dasar-dasar yang nyata 
untuk berfikir sehingga mengurangi verbalisme.  

2. Dapat memperbesar minat dan perhatian siwa untuk belajar.  
3. Dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar siswa 

sehingga hasil belajar brtambah mantap.  
4. Memberikan pengalaman yang nyata dan dapat 

menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa.  
5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan 
6. Membantu menumbuhkan pemikiran dan membantu 

berkembangnya kemampuan berbahasa.  
7. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan 

cara lain serta membantu berkembangnya efisensi dan 
pengalama belajar yang lebih baik.  

 
2.4.1.4 Prinsip-Prinsip Penggunaan Alat Peraga  

Dalam penggunaan alat peraga guru hendaknya memperhatikan 

sejumlah prinsip tertentu  agar penggunaan alat peraga tersebut dapat dicapai 

dengan hasil yang baik. Menurut Dermalince Sitinjak (2013: 4) prinsip-

prinsip penggunaan alat peraga adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan alat peraga hendaknya sesuai dengan tujuan 
pembelajaran.  

2. Alat peraga yang digunakan hendaknya sesuai dengan  
metode/strategi pembelajaran yang digunakkan.  

3. Tidak ada satupun alat perag yang dapat atau sesuai untuk 
segala macam kegiatan belajar.  

4. Guru harus terampil dalam menggunakan alat dalam 
pembelajaran.  

5. Peraga yang digunakkan harus sesuai dengan kemampuan siswa 
dan gaya belajarnya, pemilihan alat peraga harus objektif, tidak 
didasarkan pada kesenangan pribadi.  

6. Keberhasilan penggunaan alat peraga juga dipengaruhi oleh 
kondisi lingkunga. 
 
 
 
 
 
 



23 

 
 

2.4.1.5 Jenis Alat Peraga  

Nana sudjana (2002: 100-102) mengelompokkan alat peraga menjadi 

dua jenis, yaitu alat peraga dua dimensi dan tiga dimensi dan alat peraga yang 

diproyeksi. 

  

2.4.1.6 Alat Peraga Dua Dimensi Dan Tiga Dimensi 

Alat peraga dua dimensi artinya alat yang mempunyai ukuran panjang 

dan lebar, sedangkan alat peraga tiga dimensi disamping mempunyai ukuran 

panjang dan lebar juga mempunyai ukuran tinggi. Alat peraga dua dan tiga 

dimensi anatara lain. 

1) Bagan  

Banagn  ialah gambaran dari sesuatu yang dibuat dari garis dan 

gembar. Bagan bertujuan untuk memperlihatkan hubungan, 

perkembangan dan perbandingan, dan lain-lain. 

2) Grafik  

Grafik adalah gambaran data kerangka, bertitik, bergaris, 

bergambaryang memperlihatkan hubungan timbal balik informasi 

secara stastik sehingga dibedakan, grafik garis, batang, lingkaran dan 

bergambar.  

3) Poster  

Poster merupakan penggambaran yang ditunjukkan sebagai 

pemberitahuan, peringatan, maupun penggugah selera yang biasanya 

berisi gambar-gambar.  

4) Gambar Mati  

Sejumlah gambar, foto, lukisan baik dari majalah, buku, koran atau 

dari sumber lain dapat digunakan sebagai alat bantu pengajaran.  

5) Peta timbul  

Peta timbul pada dasarnya peta datar yang dibentuk dengan tiga 

dimensi, dibuat dari tanah liat atau bubur kertas. Penggunaan peta 

timbul sama dengan peta datar.  
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6) Globe merupakan penampang bumi yang dilukiskan dalam bentuk 

benda bulat.  

7) Model bangun ruang 

Menurut Brown (Hamzah B Uno, 2010: 118) model didefinisikan 

sebagai benda nyata yang dimodifikasikan. Sedangkan mnurut 

Hamzah B Uno, 2010:118), Model yaitu gambaran yang berbentuk 

tiga dimensi dari sebuah benda nyata. Model bangun ruang 

merupakan model yang digunakan untuk membantu siswa untuk 

memahami pengertian dan unsur-unsur dari bangun ruang.  

 

2.4.1.7 Alat-Alat Yang Diproyeksi 

Alat peraga yang diproyeksi adalah alat peraga yang menggunakan 

proyektor sehingga tampak pada layar.  Alat peraga yang diproyeksi ini 

anatara lain sebagai berikut : 

1) Film 

Film adalah serangkaian gambar yang diproyeksikan ke layar pada 

kecepatan tertentu sehingga menjadikan urutan tingkatan yang 

berjalan terus sehingga menggambarkan pergerakan yang normal  

2) Slide dan flmstrip  

Slide dan filmstrip adalah gambar yang diproyesksikan yang dapat 

dilihat dengan mudah didalam kelas oleh siswa.  

2.4.2  Tujuan Penggunaan Alat Peraga 

1) Memberikan kemampuan berfikir Matematika kreatif.  

2) Mengembangkan sikap yang menguntungkan ke arah berfikir 

Matematika. 

3) Menunjang metematika di luar kelas yang menunjukkan penerapan 

Matematika dalam keadaan sebenarnya.  

4) Memudahkan dalam memberikan siswa motivasi dan memudahkan 

abstraksi, yaitu dari yang sederhana ke hal kompleks. 
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2.3.4.1  Kelebihan dan Kekurangan Alat Peraga 

Menurut Hadi Susanto (2013:4) kelebihan penggunaan alat peraga 

dalam pengajaran antara lain : 

1. Menumbuhkan minat siswa  
2. Memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih 

mudah memahaminya.  
3. Metode mengajar akan lebih bervariasi.  

Selain memiliki kelebihan alat peraga juga memiliki kelemahan, 
antara lain :  

4. Mengajar dengan menggunakan alat perga  menuntut guru 
kreatif.  

5. Banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. 
6. Perlu kesediaan berkorban secara materil.  
 

2.5  Hasil Kajian Yang Relevan 

Penelitian Yupensius (2013: 2) dengan judul Penerapan Student Teams 

Achievement Division (STAD) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri Kalibeji  01  Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang  Semester II Tahun Pelajaran 2012 /2013. 

Hasil penelitan ini menunjukan adanya peningkatan hasil belajar 

Matematika. Prosentase ketuntasan siswa pada kondisi awal hanya 55 %, 

pada siklus 1 meningkat menjadi  64 % dan meningkat lagi pada siklus 2 

menjadi 86 %. 

Peningkatkan hasil belajar yang signifikan membuktikan bahwa pembelajaran 

model STAD  dapat digunakan dalam pembelajaran Matematika pada kelas 

IV SD Negeri kalibeji  01 kecamatan Tuntang  Kabupaten Semarang. 

Dwi Rina Sulistyaningsih (2013: 10) dengan judul Efektivitas 

Penggunaan Alat Peraga Tiga Dimensi Dalam Pembelajaran Matematika 

Pada Materi Geometri Kelas V MI.   

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai hasil uji tHitung  2.313 dan nilai 

tTabel 2.06. sehingga t-hitung > t-tabel (2.313>2.02) hal ini menunjukkan h0 : 

ditolak, H1: diterima, artinya rata-rata kelas eksperimen mengguakan alat 

peraga tiga dimensi lebih besar dari kelas kontrol tanpa menggunakan alat 

peraga.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh alat peraga terhadap 

hasil belajar siswa kelas V MI.  

Dari penelitian Yupensius dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran STAD (Student Team Achieement Devisions) memiliki 

pengaruh yang singnifikan terhadap hasil belajar, hal ini diliha dari adanya 

peningkatan setiap siklus. Sedangkan penelitian Dwi Rina Sulistyaningsih 

menujukkan bahwa alat pera tiga dimensi memberikan pengaruh terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika.  

Dengan adanya kajian yang relevan tentang model pembelajaran STAD 

(Student Team Achievement Devisions) dan alat peraga tiga dimensi pada 

mata pelajaran matematika diharapkan penelitian akan sejalan dengan 

penelitian diatas.  

 

2.6  Kerangka Pikir 

Proses belajar mengajar merupakan hal penting dalam hasil belajar 

siswa. Hasil belajar dan hasil mengajar akan tercapai apabila guru mampu 

menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik. Pemilihan model, 

metode serta media pembelajara yang sesuai dengan kebutuhan diharapkan 

dapat meningkatkan  penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari serta 

hasil belajar siswa sesuai dengan KKM.  Salah satunya adalah dengan 

memilih model STAD (Student Teams Achievemnt Devisions) dan alat peraga 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang akan digunakan dalam proses 

belajar mengajar. Dalam penelitian ini, peneliti memilih model pembelajaran 

STAD dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi untuk penelitian 

eksperimen. Sedangkan kelas kontrol menggunakan metode ceramah 

(Konvensional).  

Langkah yang dilakukan peneliti adalah, mementukan kelas eksperimen 

yang diberi perlakuan mengunakan model pembelajaran STAD (Student 

Teams Achievement Devisions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga 

dimensi dan kelas kontrol menggunakan metode ceramah  (konvensional). 
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Adapun kerangka berfikir yang akan digunakan dalam penelitian dapat dilihat 

pada gambar 2.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka fikir Penelitian 

2.7 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian-kajian teori-teori yang digunakan, penelitian ini 

mmenggunakan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Berdasarkan kajian teori, rumusan hipotesis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Hipotesis deskriptif  

Ada pengaruh yang  signifikan hasil belajar Matematika siswa kelas 

IV dengan Penerapan  Model STAD memanfaatkan alat peraga tiga 

dimensi.  

b. Hipotesis Statistik 

Adapun hipotesis stastistik sebagai berikut : 

 

Pembelajaran yang berpusat pada guru dengan 
metode konvensional menyebabkan pembelajaran 
tidak menarik perhatian, jenuh dan bosan dalam 
mengikuti pelajaran Matematika 
 

Tidak ada Pengaruh 
yang signifikan 
terhadap hasil 
belajar matematika 
Rendah  
 

Penerapan Model STAD  
(Student Team Achievement 
Division) dengan 
memanfaatkan alat peraga tiga 
dimensi 

 Siswa aktif membantu dan 
memotivasi semangat untuk 
berhasil bersama 

 Aktif berperan sebagai tutor 
sebaya untuk lebih 
meningkatkan keberhasilan 
kelompok 

Ada Pengaruh yang 
signifikan terhadap hasil 
belajar  Matematika 
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1. H0: µEksperimen =  µKontrol 

Tidak pengaruh yang signifikan  hasil belajar Matematika siswa kelas 

IV menggunakan model pembelajaran STAD dengan memanfaatkan 

alat peraga tiga dimensi.  

2. H1: µEksperimen # µKontrol 

Ada pengaruh yang signifikan  hasil belajar Matematika siswa kelas 

IV menggunakan model pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievement Devisions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga 

dimensi.  


