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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori ini sangat penting dalam suatu penelitian, 

karena peneliti tidak memiliki standar alat ukur jika tidak ada 

landasan teori. Menurut Sugiyono (2013) landasan teori 

sangatlah penting untuk ditegakkan agar penelitian itu 

mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan 

coba-coba. Berikut ini adalah konsep-konsep dan teori-teori 

yang mendukung penelitian. 

2.1 Pembelajaran Matematika 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran Matematika 

Menurut Sugihartono (2007:81) Pembelajaran 

adalah suatu upaya yang diLAKukan oleh guru untuk 

menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisir, dan 

menciptakan system lingkungan dengan berbagai metode 

sehingga siswa melakukan kegiatan belajar secara efektif 

dan efisien serta dengan hasil yang optimal. 

Menurut Muhsetyo, Gatot dkk (2007) Pembelajaran 

Matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 
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kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang 

terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi 

tentang materi matematika yang dipelajari. Hal tersebut 

tidak terlepas dari komponen-komponen yang 

menentukan ketercapaian kompetensi yang sesuai dengan 

(1) topic yang sedang dibicarakan, (2) tingkat 

perkembangan intelektual, (3) prinsip dan teori belajar, 

(4) keterlibatan siswa secara aktif, (5) pengembangan dan 

pemahaman penalaran matematis. 

2.2 Metode Pembelajaran Matematika 

2.2.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut 

Majid (2011:135) metode merupakan proses belajar 

mengajar berupa interaksi yang diLAKukan antara guru 

dengan siswa dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan 

tujuan yang ditetapkan. 

Menurut Djamarah dan Zain (2010:74) metode 

dalam pembelajaran memiliki beberapa kedudukan 

diantaranya adalah metode sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai 
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dalam kegiatan belajar mengajar. Metode adalah salah 

satu alat untuk mencapai tujuan. Sehingga dengan 

memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah 

serangkaian kegiatan yang dipergunakan oleh guru agar 

pelajaran itu dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa 

untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Agar dapat mencapai kegiatan pembelajaran 

dan efektifitas pembelajaran guru sebaiknya 

menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan 

pembelajaran. 

2.3 Pembelajaran Kooperatif 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah bentuk 

pembelajaran dimana siswa terbagi menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa dengan tingkat 

kemampuan yang berbeda, yang pada akhirnya dalam 

suatu kelompok harus melakukan kerjasama dalam 

memahami materi pembelajaran. Menurut Slavin dalam 
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Kokom (2010) keberhasilan belajar dari kelompok 

tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota 

kelompok, baik secara individual maupun secara 

kelompok. Menurut Trianto (2007) tujuan dibentuk 

kelompok tersebut adalah untuk memberikan kesempatan 

kepada semua siswa untuk dapat terlibat secara aktif 

dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. Selama 

bekerja dalam kelompok, tugas anggota kelompok harus 

saling membantu teman sekelompoknya untuk mencapai 

ketuntasan belajar. Dalam proses pembelajaran selain 

adanya aktivitas, pemahaman matematis siswa juga harus 

seimbang dimana harus ada komunikasi antara siswa 

dengan guru, siswa dengan siswa, maupun guru dengan 

siswa. Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan kerjasama diantara 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model 

pembelajaran ini sangat berbeda dengan model 

pembelajaran secara langsung. Selanjutnya menurut 

Majid (2014) menyatakan bahwa terdapat 4 hal penting 

dalam strategi pembelajaran yaitu: (1) adanya siswa 

dalam kelompok, (2) adanya aturan main, (3) adanya 
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upaya belajar dalam kelompok, (4) tatap muka, (5) 

evaluasi proses kelompok. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

mengajar yang melibatkan siswa untuk bekerjasama 

dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa untuk saling 

berinteraksi. Adapun keterkaitan dengan penelitian ini 

adalah sama-sama dibentuk kelompok dengan melibatkan 

dan memberi kesempatan kepada siswa agar lebih aktif 

dalam proses pembelajaran. 

2.3.2 Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Ibrahim (dalam Majid, 2014) beberapa 

ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif adalah (1) Siswa 

bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajar, (2) Kelompok dibentuk 

dengan siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah, (3) Bilamana mungkin, anggota kelompok 

berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-

beda, (4) Penghargaan lebih berorientasi kelompok 

ketimbang individu. 

Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya 

mempelajari materi saja. Namun siswa harus bisa 
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mengembangkan sikap demokrasi dan berpikir logis 

dalam kelompoknya. 

Menurut Rusman (2012) unsur-unsur dasar 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 

1) Siswa dalam kelompok haruslah beranggapan bahwa 

mereka sehidup sepenanggungan bersama. 

2) Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu didalam 

kelompoknya, seperti milik mereka sendiri. 

3) Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota 

didalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. 

4) Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab 

yang sama di antara anggota kelompoknya. 

5) Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan 

penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua 

anggota kelompok. 

6) Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama 

selama proses belajarnya. 

7) Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan 

secara  individual materi yang ditangani dalam 

kelompok kooperatif. 
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2.3.3 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Rusman (2012) ada enam langkah didalam 

pelajaran yang menggunakan kooperatif yakni : 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kooperatif 

TAHAP PENJELASAN 

Tahap 1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi Siswa 

Guru menyampaikan tujuan pelajaran 

yang akan dicapai pada kegiatan pelajaran 

dan menekankan pentingnya topik yang 

akan dipelajari dan memotivasi siswa 

belajar. 

Tahap 2 

Menyajikan 

informasi 

Guru menyajikan informasi atau materi 

kepada siswa dengan jalan demonstrasi 

atau melalui bahan bacaan. 

Tahap 3 

Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok-

kelompok belajar. 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membimbing setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara 

efektif dan efisien. 

Tahap 4 

Membimbing 

kelompok bekerja 

dan belajar 

 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas mereka. 

Tahap 5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya. 

Tahap 6 

Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 
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2.4 Metode Brainstorming 

2.4.1 Pengertian Metode Brainstorming 

Pembelajaran brainstorming adalah proses 

pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran akan dibangun curah pendapat atau 

sumbang saran antar siswa satu dengan lainnya atau siswa 

dengan guru. Menurut Sutikno (2007:98) Metode 

Brainstorming adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka 

menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, 

pengalaman dari semua peserta. Berbeda dengan diskusi, 

dimana gagasan dari seseorang dapat ditanggapi 

(didukung, dilengkapi, dikurangi, atau tidak disepakati) 

oleh peserta lain, pada penggunaan metode brainstorming 

pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Metode ini 

berdasarkan pendapat bahwa sekelompok manusia dapat 

mengajukan usul lebih banyak dari anggotanya masing-

masing. Dalam metode ini disajikan sebuah soal, lalu 

peserta diajak untuk mengajukan ide apapun mengenai 

soal tersebut, tidak peduli seaneh apapun ide itu. Ide-ide 

yang aneh tidak ditolak secara langsung, tetapi dianalisis 

dan dievaluasi juga. Bahkan bisa jadi pemecahan yang 
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tidak terduga yang akhirnya muncul. Menurut Morgan 

(Suprijanto, 2009:122) Brainstorming adalah salah satu 

bentuk berpikir kreatif sehingga pertimbangan 

memberikan jalan untuk berinisiatif kreatif. Peserta 

didorong untuk mencurahkan semua ide yang timbul dari 

pikirannya dalam jangka waktu tertentu berkenaan 

dengan beberapa masalah, dan tidak diminta untuk 

menilainya selama curah pendapat berlangsung. 

Penilaian akan dilakukan pada periode berikutnya dimana 

semua ide dipilih, dievaluasi dan mungkin diterapkan. 

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yang mengacu pada metode 

brainstorming adalah suatu bentuk diskusi dimana siswa 

didorong untuk menyatakan gagasan, pendapat, 

informasi, pengetahuan, pengalaman serta ide-ide 

mengenai suatu masalah tanpa adanya penilaian dari 

peserta lain. 

2.4.2 Langkah-Langkah Pembelajaran Metode 

Brainstorming 

Menurut Roestiyah (2012) ada lima langkah 

pembelajaran dalam metode brainstorming yang akan 

dijelaskan pada table 2.2 berikut ini. 
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Tabel 2.2 Langkah-langkah Pembelajaran Metode 

Brainstorming 

TAHAP PENJELASAN 

Tahap 1 

Pemberian 

informasi dan 

motivasi 

Guru menjelaskan masalah yang akan 

dibahas, kemudian mengajak siswa 

agar aktif untuk memberikan 

tanggapannya. 

Tahap 2 

Identifikasi 

Semua siswa diminta untuk 

memberikan pendapat sebanyak-

banyaknya. Semua pendapat akan 

ditampung, ditulis, dan tidak dikritik. 

Pemimpin kelompok dan peserta 

dibolehkan mengajukan pertanyaan 

hanya untuk meminta kejelasan. 

Tahap 3 

Klasifikasi 

Mengklasifikasikan berdasarkan 

kriteria yang dibuat dan disepakati 

oleh kelompok. Klasifikasi bisa 

berdasarkan faktor-faktor lain. 

Tahap 4 

Verifikasi 

 

Kelompok secara bersama meninjau 

kembali pendapat yang telah 

diklasifikasikan. Setiap pendapat 

diuji relevansinya dengan 

permasalahan yang dibahas. Apabila 

terdapat kesamaan maka yang 

diambil adalah salah satunya dan 

yang tidak relevan dicoret. Namun 

kepada pemberi pendapat bisa 

diminta argumentasinya. 

Tahap 5 

Konklusi 

(Kesepakatan) 

Guru atau pemimpin kelompok 

beserta peserta lain mencoba 

menyimpulkan butir-butir alternatif 

pemecahan masalah yang disetujui. 
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Setelah semua puas, maka diambil 

kesepakatan terakhir dengan cara 

pemecahan masalah yang dianggap 

paling tepat. 

 

Dari langkah-langkah tersebut, pasti setiap 

kelompok maupun individu berhak mendapat 

penghargaan agar mereka lebih bersemangat untuk 

mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Menurut Slavin yang dikuti Trianto (dalam Rusman, 

2012) langkah-langkah memberi penghargaan kelompok 

antara lain: 

a. Perhitungan skor perkembangan individu ini diambil 

dari penskoran perkembangan individu yang 

dikemukakan oleh Slavin seperti terlihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 2.3 Pedoman Pemberian Skor Perkembangan 

Individu 

Nilai Tes Skor 

perkemba

ngan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal  0 poin 

10 hingga 1 poin di bawah skor awal 10 poin 

Skor dasar sampai 10 poin di atas skor awal 20 poin 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 poin 
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Nilai sempurna ( terlepas dari skor awal) 30 poin 

b. Perhitungan skor kelompok dihitung dengan 

membuat rata-rata skor perkembangan anggota 

kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua skor 

perkembangan individu anggota kelompok dan 

membagi sejumlah anggota kelompok tersebut. 

Sesuai dengan rata-rata skor perkembangan 

kelompok, diperoleh skor kelompok sebagaimana 

dalam tabel berikut: 

Tabel 2.4 Penghitungan Perkembangan Skor 

Kelompok 

Rata-rata skor Kualifikasi 

0 ≤ N ≤ 5 - 

6 ≤ N ≤ 15 Tim yang baik             

( Good Team) 

16 ≤ N ≤ 20 Tim yang baik sekali 

(Great Team) 

21 ≤ N ≤ 30 Tim yang istimewa 

 

c. Setelah tim memperoleh predikat guru memberikan 

hadiah atau penghargaan kepada masing-masing. 
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2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Metode 

Brainstorming 

Menurut Roestiyah (2012:74-75) menyatakan 

beberapa kelebihan dan kelemahannya metode 

brainstorming diantaranya yaitu: 

1) Kelebihan metode brainstorming 

a. Anak-anak aktif berpikir untuk menyatakan 

pendapat. 

b.  Melatih siswa berpikir dengan cepta dan tersusun 

logis. 

c. Merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat 

yang berhubungan dengan masalah yang 

diberikan oleh guru. 

d. Meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima 

pelajaran. 

e. Siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari 

temannya yang pandai atau dari guru. 

f. Terjadi persaingan yang sehat. 

g. Anak merasa bebas dan gembira. 

h. Suasana demokrasi dan disiplin dapat 

ditumbuhkan.  

2) Kelemahan metode brainstorming 
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a. Guru kurang memberi waktu yang cukup kepada 

siswa untuk berpikir dengan baik. 

b. Anak yang kurang selalu ketinggalan. 

c. Kadang-kadang pembicaraannya hanya 

dimonopoli oleh anak yang pandai saja. 

d. Guru hanya menampung pendapat tidak pernah 

merumuskan kesimpulan. 

e. Siswa tidak segera tahu apakah pendapatnya itu 

betul atau salah. 

f. Masalah bisa berkembang kearah yang tidak 

diharapkan. 

Menurut Subana (2009:106) tujuan penggunaan 

metode brainstorming adalah menuras habis segala 

sesuatu yang dipikirkan oleh siswa dalam menanggapi 

masalah yang dilontarkan oleh guru kepadanya”. Agar 

tujuan dalam implementasi metode brainstorming dapat 

tercapai maka perlu adanya aturan yang diperhatikan. Hal 

ini dimaksudkan agar metode brainstorming dapat 

berjalan efektif dan efisien sehingga tujuan yang 

diharapkan dapat terealisasi. 
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Menurut Dahlan (2006:12) menyatakan bahwa ada 

empat aturan dasar yang harus diperhatikan dalam proses 

pengungkapan pendapat, yaitu: 

1) Kritik dan penilaian yang merugikan pemunculan 

gagasan untuk sementara ditunda (deferred-

judgement). Aturan ini sebenarnya menyiratkan 

bahwa kritikan dapat membuat orang lain sportif 

dalam berpikir, tetapi jika kritikan yang ada ternyata 

dapat menimbulkan seseorang menjadi kurang 

percaya diri sebaiknya kritikan dihindari saja. 

2) Sambut gagasan yang kelihatan bebas. Aturan ini 

menyatakan bahwa kita harus menerima gagasan, 

terutama yang berbeda atau bahkan hamper 

mendekati solusi. 

3) Semakin banyak gagasan semakin bagus dan semakin 

besar kemungkinan didapatkannya gagasan yang 

baik. Aturan ini menyiratkan bahwa kuantitias dari 

gagasan juga diperlukan. 

4) Lakukan kombinasi dan perbaikan gagasan para 

siswa hingga menjadi yang terbaik. 
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2.5 Hasil Belajar 

2.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (2008) hasil belajar adalah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang 

yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 

diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak 

tahu menjadi tahu. Sedangkan menurut Sudjana (2010) 

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. 

Jadi, Hasil belajar dapat digunakan sebagai salah satu 

ukuran terhadap kemampuan materi pelajaran yang 

dimiliki siswa, apakah mengalami peningkatan atau 

tidak. 

2.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, seorang 

pendidik perlu untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, antara lain: 

1) Faktor Internal 
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Faktor internal merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar yang sifatnya berasal 

dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi 

pestasi belajar. Faktor-faktor internal yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar seseorang antara 

lain: kecerdasan/intelegensi, bakat, minat, dan 

motivasi. Kecerdasan adalah kemampuan belajar 

yang disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri 

dengan keadaan dihadapinya. Sedangkan bakat 

adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai 

kecakapan pembawaan. Minat adalah 

kecenderungan seseorang untuk memperhatikan 

dan mengenal beberapa kegiatan. Motivasi adalah 

keadaan yang mendorong seseorang untuk belajar 

lebih baik. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar yang sifatnya berasal 

dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi 

pestasi belajar. Faktor-faktor eksternal yang 

mempengaruhi prestasi belajar seseorang antara 

lain: keadaan keluarga, lingkungan, dan 
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masyarakat. Ketiga hal tersebut sangatlah 

mempengaruhi hasil belajar siswa karena jika ada 

salah satu yang tidak mendukung prestasi belajar 

maka hasil belajar yang didapatkan siswa akan 

menurun. Sebaiknya agar hasil belajar siswa 

meningkat dibutuhkan keadaan keluarga, 

lingkungan, dan masyarakat yang harmonis. 

2.6 Aktivitas Siswa 

2.6.1 Pengertian Aktivitas Siswa 

Dalam belajar diperlukan aktivitas karena belajar 

adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, 

jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak 

ada aktivitas, sehingga aktivitas merupakan prinsip 

yang penting di dalam interaksi belajar mengajar. 

Montessori dalam Sardiman (2011) menegaskan 

bahwa anak-anak memiliki tenaga-tenaga untuk 

berkembang sendiri, membentuk sendiri. Pendidikan 

akan berperan sebagai pembimbing dan mengamati 

bagaimana perkembangan  anak-anak didiknya. 

Pernyataan tersebut memberikan petunjuk bahwa yang 

lebih banyak melakukan aktivitas di dalam 
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pembentukan diri adalah anak itu sendiri, sedang 

pendidik memberikan bimbingan dan merencanakan 

segala kegiatan yang akan diperbuat oleh anak didik. 

Jenis-jenis aktivitas belajar menurut Paul D. 

Dierich (dalam Hamalik 2013) yang membagi kegiatan 

belajar dalam 8 kelompok yaitu: 

1) Kegiatan visual yang meliputi membaca, melihat 

gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

2) Kegiatan lisan yang meliputi mengemukakan suatu 

fakta, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3) Kegiatan mendengarkan yang meliputi 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, 

mendengarkan radio. 

4) Kegiatan menulis yang meliputi menulis cerita, 

menulis laporan, memeriksa karangan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 
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5) Kegiatan menggambar yang meliputi menggambar, 

membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

6) Kegiatan metrik yang meliputi melakukan percobaan, 

memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari dan 

berkebun. 

7) Kegiatan mental yang meliputi merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, 

melihat, hubngan-hubungan, dan membuat 

keputusan. 

8) Kegiatan emosional yang meliputi minat, 

membedakan, berani, tenang, dll. Kegiatan-kegiatan 

dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis 

kegiatan. 

2.6.2 Aktivitas Siswa dalam Metode Brainstorming 

Berdasarkan jenis aktivitas yang sudah 

dipaparkan di atas, aktivitas yang akan digunakan oleh 

penelitian ini tidak semua digunakan tetapi hanya 

beberapa aktivitas saja yang digunakan yaitu aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan,  aktivitas 

menulis, dan aktivitas mental, dan aktivitas emosional. 

Ketika siswa sudah dibagi dalam kelompok-kelompok 
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kecil, setelah itu guru akan memaparkan sebuah 

permasalahan dan mengarahkan siswa untuk berpikir 

serta mendiskusikannya bersama kelompoknya. Pada 

saat itulah siswa melakukan kegiatan visual dengan cara 

memperhatikan pemaparan masalah mengenai materi 

yang akan didiskusikan dari guru. Pada saat siswa 

berdiskusi tentang permasalahan tersebut maka siswa 

akan menemukan sesuatu yang akan menimbulkan 

saling bertukar pendapat maupun informasi sehingga 

muncul kegiatan lisan. Saat proses penyampaian 

pendapat dalam diskusi itulah maka siswa akan 

melakukan kegiatan mendengarkan. Selanjutnya yaitu 

kegiatan menulis akan terlihat ketika siswa mencatat 

materi dari hasil diskusi kelompok. Kegiatan mental 

terlihat ketika siswa mampu memecahkan masalah. 

 

2.6.3 Indikator Aktivitas Siswa 

Indikator aktivitas siswa dijelaskan dalam tabel 2.5 

 

 

 

Tabel 2.5 Indikator Aktivitas Siswa 
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No Komponen Kegiatan Siswa 

1.  AktivitasVisual Memperhatikan penjelasan 

materi dari guru maupun 

teman 

2. Aktivitas Lisan Menyampaikan pendapat 

3. Aktivitas 

Mendengarkan 

Mendengarkan diskusi 

kelompok. 

4. Aktivitas 

Menulis 

Mencatat rangkuman 

materi maupun hasil 

diskusi kelompok 

5. Aktivitas Mental Mampu memecahkan 

masalah 

 

Menurut Hamalik (2013) penggunaan asas aktivitas 

dalam proses pembelajaran jika dilakukan dengan baik 

maka dapat memberi manfaat bagi yang melakukannya 

antara lain, yaitu: 

1) Para siswa dapat mencari pengalamannya sendiri dan 

langsung mengalami sendiri. 

2) Berbuat sendiri dapat mengembangkan seluruh aspek 

pribadi siswa secara secara integral. 

3) Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan 

siswa yang dapat memperlancar kerja kelompok. 

4) Para siswa bekerja menurut minat dan 

kemampuannya sendiri. 
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5) Memupuk disiplin kelas dan suasana belajar yang 

demokratis. 

6) Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat serta 

hubungan antara guru dengan orang tua siswa. 

7) Pengajaran diselenggarakan secara realistis agar 

siswa dapat mengembangkan pemahamannya dan 

berpikir kritis. 

2.7 Pemahaman Matematis Siswa 

2.7.1 Pengertian Pemahaman Matematis Siswa 

Dalam proses pembelajaran matematika, 

pemahaman matematis merupakan bagian yang sangat 

penting dalam meLAKukan suatu pembelajaran. 

Menurut Schoenfeld (Kesumawati, 2010:23), 

pemahaman matematis merupakan landasan penting 

untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah 

matematika maupun masalah sehari-hari. Berpikir 

secara matematis berarti mengembangkan suatu 

pandangan matematis dan memiliki kesenangan untuk 

menerapkannya, mengembangkan kompetensi dan 

menggunakannya dalam pemahaman matematis. 

Implikasinya adalah bagaimana seharusnya guru 
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merancang pembelajaran sehingga mampu membatu 

siswa dalam membangun pemahamannya secara 

bermakna. Agar pembelajaran matematika lebih 

bermakna maka perlu memperhatikan tujuan yang 

bersifat material. Tujuan yang bersifat formal lebih 

menekankan kepada penalaran dan kepribadian siswa, 

sedangkan tujuan yang bersifat material lebih 

menekankan kepada kemampuan pemahaman 

matematis terkait dengan pemecahan masalah dan 

penerapan matematika. 

Menurut Sumarmo (Kesumawati, 2010:24), 

pemahaman matematis adalah pemahaman yang 

meliputi pemahaman induktif dan pemahaman intuitif. 

Pemahaman induktif meliputi pemahaman dalam 

melaksanakan perhitungan rutin, algoritma, dan 

menerapkan rumus pada suatu kasus matematis. 

Sedangkan pemahaman intuitif meliputi pemahaman 

dalam membuktikan dan mengaitkan suatu konsep 

dengan konsep lainnya. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman matematis merupakan 

landasan penting dalam menunjang pembelajaran 
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matematika agar siswa mampu mengembangkan 

potensinya serta menerapkan pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari, dan mengaitkan konsep satu 

dengan konsep lainnya. 

2.7.2 Indikator Pemahaman Matematis Siswa 

Menurut Kesumawati (2010) menyatakan bahwa 

untuk mengukur kemampuan pemahaman matematis 

diperlukan beberapa indikator. Adapun indikator yang 

menunjukkan pemahaman matematis antara lain: 

1) Menyatakan ulang definisi dan konsep. 

2) Mengidentifikasi keterkaitan antara konsep yang 

dipelajari. 

3) Memilih, menggunakan, dan memanfaatkan 

prosedur atau operasi bilangan yang sesuai dengan 

masalah yang diberikan. 

4) Kemampuan memecahkan masalah berdasarkan 

sifat-sifat suatu objek yang dipelajari. 

2.8 Hasil Penelitian Terkait 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 



37 

1) Mulyana (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan

bahwa model pembelajaran matematika knisley

berpengaruh baik terhadap peningkatan pemahaman

matematika siswa.

2) Cobra Emami Riziab (2012) dalam penelitiannya

menarik kesimpulan bahwa metode brainstorming adalah

positif efektif dalam pencapaian pendidikan siswa.

Jadi menurut hasil penelitian Mulyana (2009) dan Cobra 

Emami Riziab (2012) dalam implementasi metode 

brainstorming hasilnya meningkat maka pembelajaran 

dengan metode brainstorming ini baik diterapkan kepada 

siswa. Namun penelitian yang telah dilakukan dalam 

pembelajaran menggunakan metode brainstorming ini belum 

diterapkan pada mata pelajaran matematika dan belum 

diterapkan kriteria yang meliputi aktivitas siswa dan 

pemahaman matematis siswa. Oleh karena itu penelitian yang 

akan dilakukan akan menerapkan metode brainstorming 

dengan kriteria yang meliputi aktivitas siswa dan pemahaman 

matematis siswa. 


