
 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Belajar  

Proses belajar-mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tanpa disadari dalam kehidupan 

setiap individu di awali dengan belajar, mulai dari lahir hingga dewasa sesuai 

dengan kebutuhan.  

Belajar adalah merupakan kegiatan yang dialami oleh setiap manusia dalam 

hidupnya. Banyak pendapat yang mengemukakan definisi belajar yaitu: Cronbach 

dalam Suryabrata (2002:231) menyatakan bahwa belajar yang sebaik-baiknya 

adalah dengan mengalami; dan dalam mengalami itu si pelajar mempergunakan 

panca inderanya.  

Slameto (2003:27) menyatakan,”belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”.  

Sudjana (1989:89) menyatakan, belajar adalah proses aktif. Belajar adalah proses 

merealisi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar adalah suatu 

proses yang diarahkan kepada suatu tujuan, proses berbuat melalui berbagai 

 



 

pengalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati memahami sesuatu yang 

dipelajari.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

perubahan dari tingkah laku pada diri seseorang yang berasal dari pengetahuannya 

untuk mampu menerima stimulus dari lingkungannya yang dilatih dari pengalaman 

secara menerus sepanjang hidupnya.  

 

B. Pengertian Hasil Belajar  

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak melalui kegiatan belajar. 

Menurut Sudjana (1989:220) dalam bukunya Penilaian Hasil Proses Belajar 

Mengajar mendefinisikan, “Hasil Belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.”  

Soemanto (1983:57) berpendapat bahwa prestasi belajar atau hasil belajar sangat 

ditentukan oleh aktivitas belajar yang dilakukan oleh anak itu sendiri.  

Gagne dalam Sudjana (1989:213) mengemukakan bahwa hasil belajar harus 

didasarkan pada pengamatan tingkah laku, melalui stimulus respon dan hasil belajar 

bersyarat.  

Sebagai pertanda bahwa seseorang telah melakukan proses belajar adalah terjadinya 

perubahan perilaku tersebut misalnya dapat berupa; dan tidak tahu sama sekali 

menjadi samar-samar, dan kurang mengerti menjadi mengerti, dan tidak biasa 

menjadi terampil dan anak pembangkang menjadi penurut, dan pembohong menjadi 

jujur, dan kurang takwa menjadi takwa, dan lain-lain. 



 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari proses pembelajaran diri sendiri dan pengaruh lingkungan, 

baik perubahan kognitif, afektif maupun psikomotor dalam diri siswa. 

Dari pendapat di atas, maka yang dimaksud hasil belajar pada penelitian ini adalah 

suatu perubahan tingkah laku siswa baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor 

dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa menjadi lebih aktif, kreatif dan 

terampil dan membuat matematika menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. 

C. Pengertian Matematika 

Matematika adalah terjemahan dari mathematics. Matematika lebih dari pada 

aritmatika, yakni ilmu tentang kalkulasi / perhitungan. Ia lebih dari pada aljabar, 

yang merupakan bahasan lambang, operasi dan relasi Namun arti atau definisi yang 

tepat dari matematik tidak dapat diterapkan secara eksak (pasti) dan singkat  

Matematika adalah cara/metode berpikir dan bernalar. Matematika dapat digunakan 

untuk memutuskan apakah suatu ide itu benar atau salah, atau paling sedikit ada 

kemungkinan benar.  

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian matematika yang dikutip 

Ruseffendi (1994:213) antara lain: Johnson dan Myklebust (1967:244) menyatakan 

bahwa, matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedang fungsi 

teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir.  



 

James (2000:120) menyatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika 

mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep berhubungan lainnya 

dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis 

dan geometri.  

Secara etimologis istilah matematika berasal dari kata yang artinya bertalian dengan 

ilmu pengetahuan. Berbagai pendapat muncul tentang pengertian Matematika, 

dipandang dari pengetahuan dan pengalaman masing-masing.  

Dengan demikian matematika adalah suatu medan eksplorasi dalam pola pikir yang 

digunakan untuk memecahkan jenis persoalan dalam ilmu pengetahuan dan 

menentukan kebenaran dalam ide- ide yang mungkin bersifat kabur.  

D.  Pengertian Alat Peraga  

Alat peraga pengajaran (teaching aids) atau audiovisual aids (AVA) adalah alat-alat 

yang digunakan guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas materi 

pelajaran yang disampaikannya kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme 

pada diri siswa.  

Rohadi (2003:10) menjelaskan bahwa alat peraga adalah alat (benda) yang 

digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar 

tampak lebih nyata atau konkrit.  

Ruseffendi (1994:229) menyatakan alat peraga adalah  alat untuk menerangkan atau 

mewujudkan konsep Matematika. Alat–alat yang digunakan dapat berupa benda, misalnya 

batu-batuan dan kacang-kacangan untuk menerangkan konsep bilangan; kubus (bendanya) 



 

untuk menjelaskan konsep titik, ruas garis, daerah bujur sangkar, dan wujud dari 

kubus itu sendiri; benda-benda bidang beraturan untuk menerangkan konsep 

pecahan; benda-benda seperti cincin, gelang, permukaan gelas, dan sebagainya 

untuk menerangkan konsep lingkaran dan sebagainya.  

Alat peraga untuk menerangkan konsep Matematika itu selain dapat berupa benda 

nyata dan dapat pula berupa gambar atau diagram.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat peraga adalah alat (benda) yang 

digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, fakta, konsep, prinsip kepada siswa 

agar lebih nyata atau konkrit.  

Alat peraga buatan yang akan digunakan adalah alat peraga yang dibuat 

menggunakan selembar kertas karton berwarna putih, lalu dibuat gambar bangun 

datar: segitiga, persegi, persegi panjang (ukuran besar) dan diwarnai sesuai 

keinginan siswa.  

 

 

Alat peraga lain dengan membuat hiasan (meronce) menggunakan gambar bangun 

datar, kertas lipat (origami), sedotan, benang, gunting, jarum, dan spidol.  

Pertama, buat pola bangun datar di atas kertas lipat menggunakan spidol, lalu 

gunting pola- pola tersebut. Sementara itu, gunting sedotan dengan ukuran 5 cm. 

Lalu rangkailah segitiga, persegi, persegi panjang dengan sedotan.  



 

 

 

 

 

 

Dengan alat peraga ini diharapkan siswa dapat lebih memahami tentang bangun 

datar. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud alat peraga dalam penelitian ini 

adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam menciptakan proses belajar 

mengajar yang efektif sehingga siswa lebih dapat menyerap konsep-konsep 

pembelajaran yang disampaikan guru dan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

 

E. Hipotesis 

 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka hipotesis peneliti adalah: 

 

“Jika pembelajaran matematika menggunakan alat peraga buatan secara baik dan 

benar di kelas II SDN 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2010/2012, maka aktifitas 

dan hasil belajar matematika akan meningkat.” 

 


