
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran Matematika 

2.1.1 Pengertian Matematika 

 

Hudoyo (1990:3), menjelaskan bahwa hakikat matematika berkenaan dengan ide-

ide, struktur-struktur dan hubungan-hubungannya yang diatur menurut urutan 

yang logis. Jadi matematika berkenaan dengan konsep-konsep yang abstrak, dan 

dibutuhkan simbol-simbol formal untuk membantu memanipulasi aturan-aturan 

yang beroperasi dalam struktur-struktur. 

 

James & James (dalam Ruseffendi, 1996:27), menyatakan bahwa matematika 

bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, 

tetapi adanya matematika untuk membantu masalah sosial, ekonomi dan alam. 

 

Menurut Soejadi (2000:11), matematika adalah suatu ilmu yang memiliki objek 

tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan dan berpola pikr deduktif. 

 

Matematika yang semula sebagai alat berpikir yang sederhana dari kelompok 

orang biasa untuk menghitung dan mengukur barang-barang miliknya, kemudian 

berkembang menjadi alat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit 
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dalam suatu bidang ilmu. Matematika kemudian ternyata tidak hanya merupakan 

alat bagi para ilmuwan, melainkan juga sebagai bahasa dari ilmu (Gie, 1999:21). 

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu 

yang berkenaan dengan logika yang mengkaji ide-ide, bentuk, susunan dan 

konsep-konsep yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan 

tujuan untuk melatih cara berpikir dalam menarik kesimpulan, mengembangkan 

aktivitas kreatif, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan 

menyampaikan informasi. 

 

2.1.2 Pembelajaran Matematika di SD 

 

Konsep matematika tidak dipandang sebagi barang jadi yang hanya menjadi 

bahan infornasi untuk siswa, namun guru diharapkan mampu merancang 

pembelajaran matematika, sehingga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada siswa untuk berperan aktif dalam membangun konsep secara mandiri atau 

bersama-sama. 

 

Siswa diharapkan dapat menemukan sendiri konsep, aturan, ataupun alogaritma 

matematika dan tidak menutup kemungkinan siswa menemukan cara lain yang 

tidak diketahui oleh siswa lain. 

 

Pembelajaran matematika yang demikian dapat menimbulkan rasa percaya diri 

siswa, menumbuhkan minat, memupuk dan mengembangkan imajinasi dan daya 

cipta (kreativitas) siswa di Sekolah Dasar. 
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Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, mata 

pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau alogaritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, pembelajaran matematika di SD diharapkan 

mampu mengeksplorasi berbagai kemampuan yang dimiliki siswa. Kemampuan 

tersebut mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor, sebab matematika 

bukan sekedar ilmu hafalan, melainkan ilmu yang membangun pengetahuan, 

sikap maupun keterampilan yang nantinya diharapkan dapat menjadi bekal dalam 

menjalani kehidupan di masyarakat. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, 

dibutuhkan metode maupun media yang tepat ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Pada materi luas bangun datar, penggunaan metode discovery 

diharapkan mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, dengan 

meningkatnya aktivitas dan hasil belajar, maka diharapkan tujuan pembelajaran 

akan tercapai. 
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2.2 Belajar 

 

2.2.1 Pengertian Belajar 

 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2010:2). 

 

Sanjaya (2007:53), menjelaskan bahwa belajar adalah proses perubahan melalui 

kegiatan atau prosedur, baik latihan di laboratorium maupun di lingkungan rumah. 

 

Menurut Oemar Hamalik (2001:28), belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan, aspek tingkah laku 

tersebut berupa pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti dan sikap. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya dalam interaksinya dengan lingkungannya sendiri. 

 

 

2.2.2 Pengertian Aktivitas Belajar 

 

Menurut Rochman Natawijaya dalam Depdiknas (2005:31), belajar aktif adalah 

suatu sistem belajar-mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, 
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mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa 

perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

Menurut Sardiman (1994:99), dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas 

belajar, tanpa adanya aktivitas, belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. 

Aktivitas dalam belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 

keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal yang belum jelas, 

mencatat, mendengar, berfikir, membaca dan segala kegiatan yang dapat 

dilakukan dapat menunjang prestasi belajar. 

 

 

Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan satu diantara 

beberapa indikator yang menunjukkan adanya keinginan atau motivasi siswa 

untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri 

perilaku seperti sering bertanya, mau mengerjakan tugas, mau menjawab 

pertanyaan dan senang diberi tugas (Rosalia, 2005:4). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) 

dalam rangka mencapai tujuan belajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah 

kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan 

pendapat, mengerjakan tugas-tugas, menjawab pertanyaan guru, dan bekerjasama 

dengan siswa lain. 

 

2.2.3 Pengertian Hasil Belajar 

 

Menurut Dimyati (2006: 3-4), hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar, dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

puncak proses belajar. 
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Sudjana (2001:82), menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar (Abdurrahman Jihad, 2008:14) 

 

Berdasrkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

penguasaan pengetahuan, sikap dan keteranpilan oleh siswa yang dikembangkan 

oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai atau angka yang diberikan 

oleh guru. 

 

2.3 Metode Pembelajaran 

 

2.3.1 Pengertian Metode 

 

 

Metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu 

maksud (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1986:649). 

 

Menurut Slameto (2003:64), metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang 

harus dilalui dalam mengajar yang akan mempengaruhi belajar siswa. Metode 

mengajar yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang kurang baik 

pula, hal ini dapat terjadi karena guru kurang persiapan atau kurang menguasai 

bahan pelajaran. 

 

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja 

(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek, sebagai upaya untuk 
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menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk 

keabsahannya (Rosdy Ruslan, 2003:24). 

 

Nana Sudjana (2005:76), menjelaskan bahwa metode pembelajaran adalah cara 

yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pembelajaran. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode adalah 

suatu cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan melalui proses 

tertentu. Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam kegiatan 

pembelajaran melalui proses interaksi dengan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

2.3.2 Macam-macam Metode Pembelajaran Matematika SD 

 

 

Muhibbin Syah, dkk. (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa metode yang 

dapat digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran, antara lain: 

 

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan 

informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada 

umumnya mengikuti secara pasif. 

 

2) Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan 

barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara 

langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan 

dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. 

Metode demonstrasi merupakan suatu cara mengajar dimana guru 

mempertunjukkan tentang proses sesuatu, atau pelaksanaan sesuatu 

sedangkan siswa memperhatikan. 
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3) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah cara penyampaian atau penyajian bahan 

pembelajaran dimana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membicarakan atau menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif 

pemecahan atas suatu masalah. 

 

4) Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab merupakan cara menyajikan materi pelajaran dalam 

bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai 

tujuan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berasal dari guru kepada 

siswa, atau sebaliknya. Demikian pula dengan jawabannya, bisa berasal 

dari guru atau siswa. 

 

5) Metode Discovery 

Menurut Rohani (2004:39) discovery adalah metode yang berangkat dari 

suatu pandangan bahwa peserta didik di samping sebagai obyek 

pembelajaran, mereka memiliki kemampuan dasar untuk berkembang 

secara optimal sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. 

 

Berdasarkan beberapa metode di atas, metode yang akan digunakan peneliti 

adalah metode discovery. Metode ini diharapkan mampu mengkondisikan siswa 

agar lebih aktif dan semangat dalam belajar, serta meningkatkan kreativitas 

melalui proses penemuan, sehingga materi yang dipelajari akan lebih mudah 

dipahami dan tahan lama dalam ingatan. 

 

2.4 Metode Discovery Dalam Pembelajaran Matematika 

 

2.4.1 Pengertian Metode Discovery 

 

Metode discovery adalah metode pembelajaran dimana siswa yang berperan untuk 

melakukan penemuan (discovery). Metode ini dapat menjadikan siswa berpikir 

dan bekerja secara mandiri, karena dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk 

bekerja sendiri dan berpikir sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah 

melalui prinsip-prinsip (Subroto, 2002:192). 
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Rohani (2004:39), menyatakan bahwa metode discovery adalah suatu metode 

dimana dalam proses belajar mengajar guru memperkenankan siswa-siswanya 

menemukan sendiri informasi yang secara tradisional biasa diberitahukan atau 

diceramahkan saja. 

 

Hamalik (2003:134), menjelaskan metode discovery merupakan prosedur 

mengajar yang menitikberatkan studi individual, manipulasi objek-objek dan 

eksperimentasi oleh siswa sebelum membuat generalisasi sampai siswa menyadari 

suatu konsep. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode discovery adalah 

metode penemuan, yang kegiatannya memanipulasi obyek dan melakukan 

percobaan, untuk mencari atau menemukan kesimpulan dari suatu masalah 

dengan menggunakan cara belajar siswa aktif, berorientasi pada proses, 

mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan reflektif. 

 

2.4.2 Tujuan Penggunaan Metode Discovery 

 

Tujuan penggunaan metode discovery adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengaktifkan siswa belajar sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran. 

2) Untuk memvariasikan metode pembelajaran yang digunakan agar siswa 

tidak jenuh dalam belajar. 

3) Agar siswa dapat menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, dan 

memcahkan sendiri masalah yang dipelajari, sehingga materi yang 

dipelajari akan tahan lama dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan. 
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2.4.3 Kekuatan dan Kelemahan Metode Discovery 

 

Metode discovery memiliki kekuatan seperti diungkapkan oleh Suryosubroto 

(2002:200), yaitu:  

1) Membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak penguasaan 

keterampilan dan proses kognitif siswa. 

2) Pengetahuan diperoleh dari strategi ini sangat pribadi sifatnya dan 

mungkin merupakan suatu pengetahuan yang sangat kukuh. 

3) Strategi penemuan membangkitkan gairah pada siswa, misalnya siswa 

merasakan jerih payah penyelidikannya, menemukan keberhasilan dan 

kadang-kadang kegagalan. 

4) Metode ini memberi kesempatan kepada siswa untuk bergerak maju sesuai 

dengan kemampuannya sendiri. 

5) Metode ini menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya 

sehingga ia lebih merasa terlibat dan bermotivasi sendiri untuk belajar, 

paling sedikit pada suatu proyek penemuan khusus. 

6) Metode discovery dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan 

bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri melalui proses-proses 

penemuan. 

 

Kelemahan metode discovery menurut Suryosubroto (2002:200) adalah:  

1) Dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini. 

Misalnya siswa yang lamban mungkin bingung dalam usahanya 

mengembangkan pikirannya jika berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, 

atau menemukan saling ketergantungan antara pengertian dalam suatu 

subyek, atau dalam usahanya menyusun suatu hasil penemuan dalam 

bentuk tertulis. 

2) Harapan yang ditumpahkan pada strategi ini mungkin mengecewakan guru 

dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran secara 

tradisional. 

3) Mengajar dengan penemuan mungkin akan dipandang sebagai terlalu 

mementingkan memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan 

diperolehnya sikap dan ketrampilan, sedangkan sikap dan ketrampilan 

diperlukan untuk memperoleh pengertian atau sebagai perkembangan 

emosional sosial secara keseluruhan. 

4) Dalam beberapa ilmu, fasilitas yang dibutuhkan untuk mencoba ide-ide, 

mungkin tidak ada. 

5) Strategi ini mungkin tidak akan memberi kesempatan untuk berpikir 

kreatif, kalau pengertian-pengertian yang akan ditemukan telah diseleksi 

terlebih dahulu oleh guru, demikian pula proses-proses di bawah 

pembinaannya. Tidak semua pemecahan masalah menjamin penemuan 

yang penuh arti. 
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Berdasarkan pendapat di atas, metode discovery memiliki beberapa kekuatan yang 

diharapkan mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Selain 

memiliki kekuatan, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Untuk 

mengatasi kelemahan tersebut, peneliti akan melakukan beberapa hal, antara lain: 

1) Menggunakan beberapa metode pendukung, seperti metode ceramah, 

tanya jawab, pemberian tugas dan sebagainya. 

2) Menyiapkan media yang sesuai dengan materi pelajaran, yaitu benda-

benda konkret atau manipulatif yang bisa diotak-atik, sehingga siswa akan 

terlihat aktif dalam belajar. 

3) Membimbing siswa untuk menyimpulkan dan menyusun hasil 

penemuannya dalam bentuk tertulis. 

 

2.4.4 Langkah-langkah Pembelajaran Metode Discovery 

 

Langkah-langkah pembelajaran discovery menurut Richard Scuhman yang dikutip 

oleh Suryosubroto (2002:199) adalah sebagai berikut: 

1) Identifikasi kebutuhan siswa 

2) Seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep dan 

generalisasi pengetahuan 

3) Seleksi bahan, problema/tugas-tugas 

4) Membantu dan memperjelas tugas/problema yang dihadapi siswa serta 

peranan masing-masing siswa 

5) Mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan 

6) Mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan 

7) Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan 

8) Membantu siswa dengan informasi/data jika diperlukan oleh siswa 

9) Memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan pertanyaan yang 

mengarahkan dan mengidentifikasi masalah 

10) Merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa 

11) Membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya 

 

 


