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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Pembelajaran Matematika 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan oleh 

guru guna membelajarkan siswa (Syaiful Bahri Djamarah, 2005). Yamin dan 

Ansari (2009:21-22) menyatakan bahwa pembelajaran tidak diartikan sebagai 

sesuatu yang statis, melainkan suatu konsep yang bisa berkembang seirama 

dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan 

ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud pengembangan kualitas sumber 

daya manusia, dapat dikatakan bahwa pembelajaran ialah kemampuan dalam 

mengelola secara operasional dan efisien terhadap komponen – komponen 

yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga menghasilkan nilai tambah 

terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. Adapun 

komponen yang berkaitan dengan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas 

pembelajaran, antara lain adalah guru, siswa, pembina sekolah, 

sarana/prasarana dan proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar pada 

hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara anak dengan anak, anak 

dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Kegiatan pembelajaran ini 

akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang 

nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak (Majid, 2014:15). Dapat 

dikatakan bahwa anak akan belajar sesuai dengan kemampuannya yang 
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disesuaikan dengan tahapan perkembangannya dan lingkungannya. Dimyati 

dan Mudjiono (2009:7) menyatakan bahwa proses belajar terjadi berkat siswa 

memperoleh sesuatu yang  ada di lingkungan sekitar. Lingkungan yang 

dipelajari oleh siswa berupa keadaan alam, benda – benda, hewan, tumbuh – 

tumbuhan, manusia, atau hal – hal yang dijadikan bahan belajar.Situasi dan 

kondisi pembelajaran tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya perencanaan 

dan persiapan yang dilakukan oleh guru.  

Guru yang merupakan pengendali pembelajaran memegang peran penting 

dalam memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik.Ilahi  

(2012:117) menyebutkan bahwa posisi guru dalam dunia pendidikan sangat 

dominan dalam memutuskan dan menentukan suatu kebijakan kepada anak 

didik. Guru yang baik adalah guru yang mampu menjalin hubungan yang 

harmonis dan serasi seperti halnya seorang ayah kepada anaknya. 

Suherman (2003:8) mengartikan pembelajaran sebagai upaya penataan 

lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Menurut undang-undang sisdiknas tahun 2003 

(Susetyo, 2005:167) pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungungan belajar. Peserta 

didik yang di maksud adalah siswa dan pendidik adalah guru. Menurut 

Sugihartono (2007:81), pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh 

guru untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, megorganisir dan menciptakan 

sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan 

kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta dengan hasil yang optimal. 
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Jadi pembelajaran adalah suatu kegiatan atau interaksi yang dilakukan 

guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada murid atau peserta didik 

dengan menggunakan metode, media, dan strategi tertentu. 

2. Pembelajaran Matematika 

Istilah “matematika” berasal dari kata yunani “mathein” atau “manthenein” 

yang artinya “mempelajari”. Mungkin juga kata itu erat hubungannya dengan 

kata sansekerta “medha” atau “widya” yang artinya ialah “kepandaian”, 

“ketahuan”, atau “intelingensi” (Nasution,1978:12). Menurut Muhsetyo,dkk 

(2007) bahwa pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman 

belajar kepada peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan 

matematika yang telah di pelajari.Strategi pembelajaran yang dianggap sesuai 

untuk mencapai kompetisi adalah : (1) problems solving, (2)problems 

posing,(3) open-ended problems, (4) mathematical investigation, (5) guidel 

discovery, (6)contextual learning dan (7) cooperative learning.abstrak yang di 

bangun melalui proses penalaran deduktif,yaitu kebenaran suatu konsep yang 

di peroleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya ,sehingga 

keterkaitan matematika bersifat sangat kuat dan jelas .Matematika sebagai 

obyek abstrak sangat sulit dipahami  oleh anak anak usia sekolah dasar karena 

pada usia anak sekolah dasar siswa cenderung berpikir konkret .Untuk itu 

penggunaan media pembelajaran dapat memperjelas materi yang disampaikan 

guru dan dapat mempermudah pemahaman  siswa tentang materi pembelajran 

tersebut. 
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Berdasarkan hal diatas pembelajaran matematika adalah proses pemberian 

pengalaman belajar kepada peserta didik untuk memperoleh kompetensi 

tentang bahan matematika yang telah di pelajari. 

3. Ciri-Ciri Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika memiliki ciri-ciri khas, yang berbeda dengan 

pembelajaran lainnya. Menurut Suherman (2003) karakteristik pembelajaran 

disekolah yaitu sebagai berikut: 

a. Langsung (bertahap) 

Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap yaitu 

dari hal kongkrit ke abstrak, hal yang senilai ke kompleks. 

b. Mengikuti Metode Spiral 

Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau 

bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan 

dengan bahan yang telah dipelari. 

c. Menekankan Pola Pikir deduktif 

Matematika adalah deduktif, matematika tersusun secara deduktif, 

aksiomatik. Namun demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang 

cocok dengan kondisi siswa. 

Menurut Suwangsih dan Tiurlina (2006), pembelajaran matematika 

mempunyai ciri-ciri menggunakan metode spiral yaitu metode 

pembelajaran konsep atau suatu topik matematika yang mengaitkan 

dengan topik sebelumnya. Pembelajaran matematika bertahap 

mengajarkan mulai konsep-konsep yang senilai menuju konsep yang lebih 

sulit. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif merupakan 
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peningkatan pemahaman siswa dari suatu konsep atau topik yang 

dipelajari. Yang terpenting pembelajaran matematika adalah kebenaran 

yang satu dengan kebenaran yang lainnya. Pembelajaran matematika lebih 

mengutamakan pengertian dari pada hafalan, siswa mempelajari 

matematika mulai dari terbentunya suatu konsep kemudian berlatih 

menerapkan konsep tersebut pada situasi yang baru.  

 

d. Tujuan Pembelajaran Matematika  

Dari uraian diatas bahwa pembelajaran matematika merupakan ide-ide 

abstrak yang di beri simbol-simbol, maka konsep matematika harus 

dipahami terlebih dahulu. Jadi pembelajaran matematika mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau logaritma 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 peryataan 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. 
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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. 

 

e. Pengertian Pecahan senilai  

Pecahan merupakan salah satu materi matematika yang menjadi 

salah satu topik yang sulit untuk diajarkan. Menurut Heruman (2012: 43) 

kesulitan terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan sulitnya pengadaan media pembelajaran sehingga guru 

biasanya langsung mengajarkan pengenalan angka, seperti pada pecahan  

satu sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Pecahan dapat diartikan 

sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dalam, bagian yang dimaksud 

adalah bagian yang diperhatikan, yang biasanya ditandai dengan arsiran. 

Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh 

adalah bagian yang dianggap sebagai satuan, dan dinamakan penyebut. 

Pecahan senilai bukanlah topik yang terlalu sulit untuk diajarkan 

kepada siswa sekolah dasar akan tetapi sering kali guru langsung 

memberikan konsep abstrak. Sebagai contoh dalam penanaman konsep  

senilai dengan  guru sering kali langsung mengajarkan agar masing-

masing pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama 

padahal seharusnya siswa terlebih dahulu ditanamkan konsep awal melalui 

media peraga yang kongkrit, siswa akan memahami konsep pecahan 

senilai ini dengan lebih baik. 



14 
 

Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, perduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca), dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, sekolah dan tempat 

bermain.  

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Kompetensi Dasar 

Matematika  

1.1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2.1 Menukkan perilaku patuh, tertib dan mengikuti prosedur dalam 

melakukan operasi hitung campuran. 

3.13 Memahami pecahan senilai dan operasi hitung pecahan menggunakan 

benda   konkret\gambar. 
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3.13 Menguraikan sejumlah pecahan menjadi hasil penjumlahan atau 

pengurangan dua buah pecahan lainnya dengan berbagai kemungkinan 

jawaban.  

B. Hasil Belajar 

Masalah belajar adalah masalah bagi setiap manusia, dengan belajar 

manusia memperoleh keterampilan, kemampuan sehingga terbentuklah sikap dan 

bertambahlah ilmu pengetahuan. Jadi hasil beljar itu adalah suatu hasil nyata yang 

dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani 

disekolah yang di wujudkan dalam bentuk raport pada setiap semester. 

Untuk mengetahui perkembangan sampai dimana hasil yang telah dicapai 

oleh seorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan 

kemajuan yang dicapai maka harus ada kriteria (patokan) yang mengacu pada 

tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh 

stategi belajar mengajar terhadap keberhasilah belajar siswa. Dari definisi diatas, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar adalah 

prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan 

membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Untuk 

menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru 

memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun untuk 

menyamakan presepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku 

berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar 

mengajar tentang suatu bahan pembelajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan 

pembelajaran khususnya dapat dicapai. 
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C. Media Puzzle 

1. Pengertian media  

Berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, salah satu komponen yang selalu 

ada adalah sebuah media pembelajaran. Senada yang disampaikan oleh 

Djamarah dan Zain (2010:120) dalam proses belajar mengajar kehadiran media 

mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut 

ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan 

media sebagai perantara.Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak 

didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. 

 Wiyani (2013:153) menyebutkan bahwa media pembelajaran sering 

diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru untuk 

menyalurkan pesan pembelajaran (message learning), merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian serta kompetensi peserta didik sehingga dapat memotivasi 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat digunakan 

oleh guru untuk menjadikan pengalaman belajar peserta didik menjadi lebih 

konkret melalui media berbasis audio, visual, dan audio visual.  

 Menurut Akhmad Sudrajat (2011), media berasal dari bahasa latin 

merupakan bentuk jamak dari “Medium” yang secara harfiah berarti 

“Perantara”atau “Pengantar” yaitu perantara atau pengantar sumber pesan. Dari 

peryataan beliau menegaskan betapa pentingnya media untuk menghantarkan 

kita pada suatu pesan, yang dalam hal ini media yang beliau katakan sebagai 

pengantar kita untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini media yang peneliti 

gunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yakni meningkatkan 

hasil belajar anak. 
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 Dalam paparan diatas dengan jelas disebutkan betapa pentingnya media 

dalam menjalin proses komunikasi dengan siswa, yang diharapkan dengan 

media tersebut anak dapat meningkatkan konsentrasi dan hasil belajar anak. 

Jadi fungsi media pembelajaran sangat berperan serta dalam kelangsungan 

proses belajar mengajar disekolah. 

2. Pengertian Puzzle 

Menurut Patmonodewo (Misback, Muzamil, 2010) kata puzzle berasal 

dari bahasa inggris yang berarti teka-teki atau bongkar pasang, puzzle adalah 

media yang dimainkan dengan cara bongkar pasang. Macam-Macam puzzle 

antara lain: puzzle konstuksi, puzzle batang (stick). 

Menurut Astuti (2016:51-52) Bermain puzzle dapat meningkatkan 

aktifitas siswa dengan sambil belajar. Bermain puzzle dapat merangsang 

pemahaman siswa terhadap ruang, kemampuan membayangkan sesuatu 

secara mental, serta kemampuan memecahkan masalah. Media puzzle yang 

terbuat dari bahan berupa kertas, plastik, busa atau kayu memudahkan anak 

untuk memainkan dan tidak membahayakan. 

3. Pengertian Media Puzzle 

Media puzzle merupakan media senilai yang dimainkan dengan 

bongkar pasang. Berdasarkan pengertian tentang puzzle, maka dapat 

disimpulkankan bahwa media puzzle merupakan alat permainan edukatif 

yang dapat merangsang kemampuan matematika anak, yang dimainkan 

dengan cara membongkar pasang kepingan puzzle berdasarkan pasangannya. 

Macam-macam puzzle Muzamil, Misbach (2010) menyatakan beberapa 

bentuk puzzle, yaitu puzzle kontruksi puzzle rakitan (construction puzzle) 
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merupakan kumpulan potongan-potongan yang terpisah, yang dapat 

digabungkan kembali menjadi beberapa model. Mainan rakitan yang paling 

umum adalah blok-blok kayu atau kertas senilai berwarna warni. Mainan 

rakitan ini sesuai untuk anak yang suka bekerja dengan tangan, suka 

memecahkan puzzle, dan suka berimajinasi. Puzzle merupakan permainan 

teka-teki matematika senilai namun memerlukan pemikiran kritis dan 

penalaran yang baik untuk menyelesaikannya. Puzzle ada yang dimainkan 

dengan cara membuat bentuk sesuai yang kita inginkan ataupun menyusun 

gambar yang terdapat pada bentuk potongan. 

4. Langkah-langkah pengembangan media puzzle 

Menurut Sadiman (dalam Rohman, 2013:122) dalam rangka melakukan 

desain atau ranncangan twerdapat langkah-langkah yang harus diambil dalan 

pengembangan program media yaitu sebagai berikut: 

a. Menganalisis kebutuhan dan karakter siswa. 

b. Merumuskan tujuan instruksional (intructional objective) dengan 

operasional yang khas. 

c. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung 

tercapainya tujuan. 

d. Mengembangakan alat pengukur keberhasilan. 

e. Menulis naskah media. 

f. Mengadakan tes dan revisi. 

Langkah-langkah pengembanagan media pembelajaran tersebut sesuai 

dengan langkah-langkah pengembangan media puzzle yang peneliti lakukan. 

Berikut lagkah-langkah pengembangan media peta puzzle. 
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a. Persiapan peneliti menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

untuk membuat puzzle. Bahan yang digunakan adalah lem, foom, dan 

karton untuk membuat puzzle, yang menjadi potongan-potongan 

pecahan. Alat yang digunakan untuk membuat puzzle diantaranya adalah 

gunting, karter, bolpoin dan penggaris. 

b. Proses langkah awal dalam proses pembuatan media puzzle adalah 

dengan menggunting karton dan foom berbentuk persegi dengan ukuran 

yang sama. Bagian tengah foom dipotong menjadi beberapa bagian, 

misalnya ada yang dibagi pecahan seperti , dst. Foom 

yang sudah terbentuk lalu ditempelkan pada potongan karton. 

c. Mengadakan tes dan revisi kegiatan untuk menguji atau mengetahui 

tingkat efektivitas dan kesesuaian media puzzle yang sudah dirancang 

dengan tujuan yang diharapkan dapat dikatakan bagian dari tes. Suatu 

program media yang oleh pembuatnya dianggap lebih baik, tetapi apabila 

program itu tidak menarik, atau sukar diapahami atau tidak terangsang 

proses belajar bagi siswa yang ditujunya, maka program semacam ini 

tentu saja tidak dikatakan baik. Tes tersebut dilakukan dengan baik 

melalui peseorangan atau kelompok kecil melalui tes lapangan, yaitu 

dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya dengan menggunakan 

media puzzle yang dikembangkan. Sedangkan revisi adalah kegiatan 

untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu mendapat perbaikan atas 

hasil dari tes. Jika semua langkah-langkah tersebut telah dilakukan dan 

telah dianggap tidak ada lagi yang perlu revisi, maka langkah selanjutnya 

adalah media puzzle tersebut siap untuk digunakan di dalam kelas. Akan 
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tetapi bisa saja terjadi setelah dilakukan tes dalam pembelajaran teryata 

setelah disajikan ada beberapa kekurangan dari aspek materi atau kualitas 

sajian medianya, maka dalam hal ini perlu adanya revisi atau perbaikan 

terhadap aspek yang dianggap kurang untuk digunakan lagi dalam proses 

pembelajaran. 

5. Kelebihan dan manfaat media puzzle 

Menurut Suciati (2010:78), manfaat dari permainan ini sebagai berikut: 

a. Mengasah otak, puzzle adalah cara yang bagus untuk mengasah otak. 

b. Melatih sel-sel saraf, dan memecahkan masalah. 

c. Melatih koordinasi mata dan tangan. Puzzle dapat melatih koordinasi 

tangan dan mata anak. 

d. Membantu anak mengenal bentuk. 

e. Melatih nalar. 

  Jadi pembelajaran menggunakan media puzzle ini sangat 

membantu antara lain: 

a. Membentuk jiwa bekerjasama pada peserta didik, karena permainan ini 

akan dikerjakan secara berkelompok. 

b. Siswa lebih konsisten dengan apa yang sudah dikerjakan. 

c. Melatih kecerdasan logis matematis peserta. 

d. Menumbuhkan rasa solidaritas sesama siswa. 

e. Menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa. 

f. Melatih strategi dalam bekerjasama antar siswa. 

g. Menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antar siswa. 

h. Menumbuhkan rasa saling memiliki antar siswa. 
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i. Menghibur para siswa di dalam kelas. 

 

D. Temuan Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang menerapkan media pembelajaran puzzle dilakukan oleh 

Rosiana Khomsoh (2015) dengan judul “Penggunaan media puzzle untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosisal 

di sekolah dasar”hasil tersebut mula-mula belum mencapai kriteria yang 

ditetapkan yaitu 70. Setelah tahap perencanaan selesai, peneliti melanjutkan tahap 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunalkan media puzzle yang disertai 

tahapan observasi yang dilakukan oleh 2 observer yaitu guru dan siswa. Aktivitas 

guru sudah mencapai atau melampaui KKM yang telah ditetapkan yaitu 80%. 

Aktivitas siswa hasil presentasenya 92,85% dari seluruh indikator, aktifitas siswa 

sudah terlaksana dengan kategori sangat baik dan presentase keterlaksanaannya 

100% serta aktivitas siswa sudah mencapai atau melampaui KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 80%. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa model 

pembelajaran media puzzle dapat meningkatkan pemahaman serta hasil belajar. 

 

  



22 

E. Kerangka Pikir

PERMASALAHAN TINDAKAN TUJUAN/HASIL 

Evaluasi 

Awal 

Evaluasi 

Efek 

Evaluasi 

Akhir 

1. Siswa

memahami

kesulitan dalam

memahami

pecahan senilai

2. Rendahnya hasil

belajar siswa

dalam pecahan

senilai

1. Siswa dapat

memahami

pecahan

senilai

2. Hasil belajar

siswa

meningkat

1. Menerapkan

pendekatan

scientific

2. Menggunakan

media puzzle


