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BAB II.  KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengalaman Belajar 

 

 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru haruslah direspon oleh siswa 

dengan memperoleh suatu pengalaman belajar. Pengalaman belajar merupakan 

kegiatan fisik maupun mental yang mengandung kecakapan hidup hasil interaksi 

siswa.  Pengalaman belajar yang dilakukan oleh siswa untuk menguasai 

kompetensi dasar, dapat berlangsung di dalam maupun di luar kelas. Ragam 

pengalaman belajar yang diberikan guru kepada siswa berdasarkan Balitbang 

Depdiknas (2003) antara lain, 

a. Pengalaman mental. Pada pengalaman belajar mental, siswa biasanya hanya 

memperoleh informasi melalui indera dengar dan lihat. Beberapa bentuk 

pengalaman mental antara lain membaca buku, mendengarkan ceramah, 

mendengarkan berita di radio, dan lain sebagainya. 

b. Pengalaman fisik. Pengalaman belajar jenis ini siswa dapat memanfaatkan 

seluruh inderanya ketika menggali informasi. Siswa dapat langsung 

melakukan pengamatan, percobaan, dan kunjungan. 

c. Pengalaman sosial. Bentuk pengalaman belajar ini antara lain diskusi, kerja 

kelompok, mendemonstrasikan, berkomentar, dan sebagainya. 

 

Semakin konkret pengalaman yang diberikan akan lebih menjamin terjadinya 

proses belajar dalam diri siswa.  pengalaman langsung dapat disediakan, guru 

dapat memberikan pengalaman tersebut dalam bentuk buatan yaitu menggunakan 

media cetak yang berisi proses untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang baru 

bagi siswa.  
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B. Hasil Belajar 

 

Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai hasil belajar. Hamalik (2004 : 

27), mengatakan bahwa ”belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih 

luas dari itu, yakni mengalami.”. Sedangkan Sardiman (2003) mengemukakan 

bahwa ”belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya”.  

 

Abdurrahman (1999 : 28) mengatakan bahwa ”belajar merupakan proses dari 

seorang individu yang berupaya mencapai tujuan belajar atau yang disebut hasil 

belajar, yaitu suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, belajar merupakan suatu proses yang dilakukan 

seorang individu untuk mencapai suatu tujuan, yaitu hasil belajar. Hasil belajar 

ini dapat dilihat dari perubahan perilaku seseorang setelah menerima pelajaran. 

 

Hasil belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran 

berbeda-beda. Perbedaan hasil belajar tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.  

Hamalik (2004 : 183) mengatakan bahwa ”perbedaan hasil belajar di kalangan 

para siswa disebabkan oleh berbagai alternatif faktor-faktor, antara lain: faktor 

kematangan akibat dari kemajuan umur kronologis, latar belakang pribadi 

masing-masing, sikap dan bakat terhadap suatu bidang pelajaran yang diberikan”. 

Sedangkan Soemanto (1998 : 20) menyatakan ”prestasi belajar anak sangat 

ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan oleh anak itu sendiri”. 
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Berdasarkan pendapat di atas, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah aktivitas. Aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil belajarnya. Siswa yang aktif 

cenderung mendapatkan nilai yang tinggi dibandingkan siswa yang kurang aktif. 

 

C. Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan penunjang keberhasilan dalam melakukan suatu kegiatan 

untuk mencapai tujuan . Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa, maka 

proses pembelajaran yang terjadi akan semakin baik. Aktivitas belajar merupakan 

rangkaian kegiatan yang dilakukan individu untuk mencapai perubahan tingkah 

laku. Seperti yang diungkapkan oleh Sardiman (2003): 

Pada prinsipnya belajar adalah berubah. Dalam hal ini yang 

dimaksudkan belajar berarti usaha merubah tingkah laku. Jadi belajar 

akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. 

Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga terbentuk percakapan, keterampilan, sikap, 

pngertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri. 

 

Untuk menentukan aktifnya siswa dalam proses pembelajaran maka sebagai guru 

harus mampu untuk membangun semua aktivitas siswa didalam proses 

pembelajaran.  Aktivitas belajar meliputi aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental. Dalam kegiatan belajar dua aktivitas tersebut saling terkait, sehingga 

dalam pembelajaran peserta didik diharapkan mempunyai keserasian antara 

aktivitas fisik dengan aktivitas mental yang dilakukan sehingga akan 

menghasilkan pembelajaran yang optimal. 
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Seseorang dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu 

yang sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan positif terhadap suatu 

peristiwa dan mengalami atau turut merasakan sesuatu dalam proses belajarnya. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas adalah segala 

sesuatu yang dilakukan oleh seseorang secara sadar yang meliputi kegiatan fisik 

maupun mental yang diharapkan bisa menghasilkan pembelajaran yang 

optimal.  

D. Teori-Teori Belajar Matematika 

 

Dalam Romzah (2006) Dienes mengemukakan bahwa “konsep-konsep matematika 

itu akan lebih berhasil dipelajari bila melalui tahapan tertentu seperti halnya 

perkembangan mental Peaget, bahwa mulai dari tahap awal sampai dengan tahap 

akhir berkembang berkelanjutan”. Dalam Romzah (2006) Tahapan belajar menurut 

Dienes itu ada enam tahapan secara berurutan, yaitu seperti berikut : 

1) Tahap Bermain Bebas. 

Pada tahap ini anak-anak bermain bebas tanpa diarahkan dengan menggunakan 

benda-benda matematika konkret. 

2) Tahap Bermain. 

Pada tahap ini anak-anak bermain dengan menggunakan aturan yang terdapat 

dalam suatu konsep tertentu, dengan permainan, siswa diajak untuk mulai 

mengenal dan memikirkan struktur-struktur matematika. 

3) Tahap Penelaahan Kesamaan Sifat. 

Pada tahap ini siswa diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan 

dalam permainan yang sedang diikuti. 

4) Tahap Representasi. 

Pada tahap ini siswa mulai membuat pernyataan atau representasi tentang sifat-

sifat atau kesamaan suatu konsep matematika yang diperoleh pada tahap 

penelaahan kesamaan sifat, representasi ini dapat berupa gambar, diagram, atau 

verbal (dengan kata-kata atau ucapan). 

5) Tahap Simbolisasi. 

Pada tahap ke-5 ini, siswa perlu menciptakan symbol matematika atau rumusan 

verbal yang cocok untuk menyatakan konsep yang representasinya sudah 

diketahuinya pada tahap ke-4. 

 

 



   

 

  9 

 

6) Tahap Formalisasi.  

Pada tahap ini merupakan tahap yang terakhir dari belajar konsep menurut 

Dienes. Pada tahap ini siswa belajar mengorganisasi. 

 

 

E. Alat Peraga 

a.  Pengertian Alat Peraga 

 

Tiap-tiap benda yang dapat menjelaskan suatu ide, prinsip, gejala atau hukum 

alam, dapat disebut alat peraga Fungsi dari alat peraga ialah 

memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sukar dilihat, hingga 

nampak jelas dan dapat menimbulkan pengertian atau meningkatkan persepsi 

seseorang  dalam Awan  (2010). 

 

b. Alat Peraga Pembelajaran Matematika  

 

Pembelajaran matematika tidak pernah terlepas dari pembelajran yang 

menggunakana alat peraga.  dalam Rohayati (2010) Alat peraga yang baik 

harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya: (1)Dapat menjelaskan konsep 

secara tepat, (2) Menarik, (3) Tahan lama, (4) Multi fungsi (dapat dipakai 

untuk menjelaskan berbagai konsep), (5) Ukurannya sesuai dengan ukuran 

siswa, (6) Murah dan mudah dibuat, dan (7) Mudah digunakan.  

 

Alat peraga sangat diperlukan pada pembelajran matematika.   Hal ini 

dijelaskan dalam Rohayati (2010)  yaitu. 

(1) objek matematika abstrak sehingga perlu peragaan,  

(2) sifat materi matematika tidak mudah dipahami,  

(3) citra pembelajaran matematika kurang baik (takut – tegang – bosan – 

banyak problem),  

(4) kemampuan kognitif siswa masih konkret,  

(5) motivasi belajar siswa tidak tinggi, aplikasi matematika kurang nyata, 

dan belajar matematika perlu fokus - cepat lelah-bosan. 
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Dengan alasan tersebut, alat peraga ternyata dirasa sangat penting tiap 

pelaksanaan proses pembelajaran matematika.  Hal ini agar penjelasna 

abstrak mengenai materi matematika mudah meresap dan dipahami oleh 

siswa.  Agar siswa dapat memahami konsep sebaik-baiknya, maka dalam 

pembelajarannya siswa diberi kesempatan untuk mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri yang diantaranya melalui pemanipulasian alat peraga. 

Pengadaan alat peraga tidak selalu melalui pembelian alat peraga yang sudah 

jadi, tapi dapat pula melalui pembuatan oleh guru.  

 

 

F. Pendekatan Tematik 

Pendekatan Tematik dalam Pembelajaran Matematika merupakan model 

pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran melalui suatu tema 

tertentu. Setiap tema  yang akan disampaikan biasanya tema dalam kehidupan 

sehari-hari.  Dalam Haji  ( www.google.com-pembelajaran tematik) 

Pengkaitan konsep Matematika dengan lingkungan dan atau konsep mata 

pelajaran lain dapat menumbuhkan kebermaknaan konsep Matematika 

tersebut.  Dengan kebermaknaan, konsep Matematika akan dapat 

menumbuhkan pengertian yang mendalam tentang konsep tersebut, sehingga 

siswa akan lebih memahami konsep Matematika yang dipelajarinya. Selain 

kebermaknaan konsep, melalui Pendekatan Tematik dalam Pembelajaran 

Matematika siswa dapat menjadi aktif dan dapat memperkuat pengetahuan, 

karena siswa berinteraksi langsung dengan objek yang dipelajarinya melalui 

tema tertentu. 

 

http://www.google.com-pembelajaran/
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Langkah-langkah pembelajaran tematik menurut Sukayati (2004) adalah 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

a. perencanaan 

perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah rangkaian rencana yang 

memuat isi dan kegiatan pembelajaran yang bersifat menyeluruh dan 

sistematis yang akan digunakan sebagai pedoman  bagi guru dalam mengelola 

kegiatan belajar mengajar. 

b. tahap pelaksanaan dan evaluasi 

pada tahap ini pelaksanaan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

a) aktivitas siswa  

aktivitas dapat berupa pengumpulan informasi baik kelompok maupun 

individual, membaca sumber, pengolahan informasi, penyusunan laporan dan 

lain-lain. 

b) kulminasi dalam bentuk penilaian proses, yaitu penyajian kelompok, 

diskusi, evaluasi, dan lainnya. 

 

 

Dengan demikian pendekatan tematik merupakan pembelajaran yang 

memadukan antara beberapa mata pelajaran dengan menggunakan 1 tema.  Guru 

sebagai penyamapi pembelajaran harus mampu memberikan dan memilih 

bagaimana pendekatan dan tema yang akan disampaiakan.  Dengan 

menggunakan pendekatan tematik akan memudahkan dan memberi ruang waktu 

yang banyak untuk menyelesaikan pesan pembelajaran.   

 

 

G. Kerangka Pikir  

 

Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran.  Untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal, guru harus 

berusaha  menciptakan suasana kelas yang kondusif, sehingga siswa merasa 

senang belajar, kemudian guru harus mengaktifkan  siswanya dalam proses 

pembelajaran di kelas.  Untuk mengaktifkan siswa, usaha yang dilakukan guru 

adalah memberikan kesempatan belajar kepada siswanya sehingga proses 
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pembelajaranya tidak didominasi oleh guru.  Guru harus memilih model  

pembelajaran yang tepat sehingga siswa dapat aktif dalam pembelejaran.  Oleh 

karena matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa. 

  

Pembelajaran matematika dengan menggunakan alat peraga sangat cocok untuk 

siswa memahami materi yang diberikan.  Jumlah siswa yang terdiri dari 

kemampuan heterogen,  siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dimana 

setiap kelompok  terdiri dari 4 sampai 5 kelompok untuk saling bekerja sama 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

Dalam belajar matematika , menggunakan alat peraga yang diterapkann karena 

dalam belajar matematika siswa akan dihadapkan pada latihan soal –soal atau 

pemecahan masalah. Oleh karena itu, diskusi kelompok dengan teman sebaya 

untuk mengatasi permasalahan sangan efektif dilakukan. 

 

Pembeljaran dengan menggunakan alat peraga banyak melibatkan siswa dalam 

proses pembelajaran  sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa dapat 

ditingkatkan.  Guru hanya sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan situasi 

belajar yang kondusif dimana siswa dapat menras nyaman dalm proses 

pembelajaran .  siswa akan lebih aktif dalam pembelajran karena siswa lebih 

mendominasi pelajaran.  Melalui pembelajran menggunakan alat peraga 

menjadikan hasil belajar siswa kelas III SDN IV Candimas dapat meningkat 

Secara skematis dapat disusun dalam gambar berikut. 
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Langkah-langkah pembelajaran menggunakan alat peraga dengan menggunakan 

pendekatan tematik adalah: 

1) Menentukan tema pembelajaran 

2) Membagi siswa dalam kelompok 

3) Guru memperkenalkan alat-alat peraga kepada siswa 

4) Kemudian guru memberikan tema yang kemudian akan diselesaikan  

menggunakan pembelajaran matematika 

5) Guru mendemonstrasikan alat-alat peraga di depan kelas 

6) Guru memerintahkan salah satu siswa untuk memperagakan di depan  

kelas dan menjelaskan kepada teman-temanya 

7) Guru membagi LKS dan siswa di ajak bekerjasama dalam menyelesaikan 

soal yang berkaitan dengan demontrasi alat peraga 

 

Secara skematis dapat disusun dalam gambar berikut. 
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Gambar I. Kerangka pikir penelitian tindakan kelas  

 

 

 

Guru memberika langkah 

pembelajaran kepada siswa sebagai 

berikut : 

 

1) Membagi siswa dalam kelompok 

2) Guru memperkenalkan alat-alat 

peraga kepada siswa 

3) Guru mendemonstrasikan alat-

alat peraga di depan kelas 

4) Guru memerintahkan salah satu 

siswa untuk memperagakan di 

depan  kelas dan menjelaskan 

kepada teman-temanya 

Aktivitas siswa : 

A. Visual activities 

     Indikator : 

     1. Membaca 

     2. Memperhatikan gambar 

     3. Demonstrasi 

     4. Percobaan 

B. Oral activities  

     Indikator : 

     1. Bertanya 

     2. Memberikan saran 

     3. Mengeluarkan pendapat 

     4. Diskusi 

C. Listening activities 

     Indikator : 

     1. Mendengarkan uraian 

     2. Mendengarkan percakapan 

     3. Mendengarkan diskusi 

     4. Mendengarkan presentasi 

D. Mental activities 

     Indikator : 

     1. Mengingat 

     2. Menganalisa 

     3. Mengambil keputusan 

     4. Memecahkan soal 

 

 

 

Pembelajaran matematika menggunakana alat peraga dengan 

pendekatan tematik  

Tes siklus I, siklus II dan siklus III 

Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa 
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H. Hipotesis Tindakan 

 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran matematika 

menggunakan alat peraga dengan pendekatan tematik pada siswa kelas III SD 

Negeri 4 Candimas dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika 

pada materi pokok pecahan. 

 

 


