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BAB II 

Landasan Teori 

2.1 Tujuan Pembelajaran Matematika di MTs/SMP 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Tercapai tujuan pembelajaran 

matematika SMP merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam lampiran permendikbud nomor 58 

tahun 2014 tentang kurikulum SMP adalah yang termuat di bawah ini. 

a. Memahami konsep matematika merupakan kompetensi dalam menjelaskan

keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep.

b. Komunikasikan dalam menyusun bukti matematika dengan kalimat, simbol,

dan media lain untuk menyelesaikan masalah.

c. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan dan

percaya diri.

d. Melakukan alat praga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan

kegiatan-kegiatan matematika. Kecakapan atau kemampuan-kemampuan

tersebut saling terkait erat yang satu memperkuat.

Penjelasan diatas merupakan tujuan dari pembelajaran matematika bagi 

siswa. Struktur dan muatan kurikulum pada MTs Muhammadiyah 1 Malang tahun 

ajaran 2017/2018 untuk kelas VII, VIII, dan IX menggunakan kurikulum 2013 

mengacu pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 58 tahun 

2014 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP/MTs. Berdasarkan 
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kurikulum 2013 sama, tapi dalam pelaksanaan tujuan kurikulum 2013 sejalan 

dengan penyelengaraan di MTs yang dirancang. 

Kurikulum 2013 mempunyai empat kelompok yang saling terkait yaitu 

berkenaan dengan sikap keagamaan merupakan kompetensi inti 1, sikap sosial 

merupakan kompetensi inti 2, pengetahuan merupakan kompetensi inti 3, dan 

penerapan pengetahuan merupakan kompetensi inti 4. Sekolah menengah 

pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) dalam pembelajaran matematika hal 

yang perlu ditekankan adalah seperti yang termuat di bawah ini. 

a. Aktifitas belajar dibawah bimbingan guru maupun mandiri dengan   

menggunakan konsep dan prosedur secara benar dan sistematis.  

b. Melatih kemampuan berfikir untuk membuat generalisasi dari fakta, data, 

fenomena yang ada. 

c. Melatih keterampilan melakukan manipulasi matematika untuk menyelesaikan 

masalah. 

d. Melatih keterampilan penalaran matematika. 

e. Pembelajaran berbasis masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pembelajaran matematika ini 

bertujuan untuk mempermudah maupun memahami siswa dalam mehami 

pemaknaan konsep matematika dengan pembelajaran yang menarik. Pemanfaatan 

pembelajaran matematika yang lebih menarik membuat semangat siswa dalam 

tujuan pembelajaran matematika pada sumber pembelajaran di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang. 
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2.2 Rencana Pembelajaran Matematika 

Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar 

yang terdiri atas beberapa indikator untuk satu kali pertemuan. Rencana 

pembelajaran merupakan persiapan yang harus dilakukan guru matematika 

sebelum mengajar. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan 

minimal siswa menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang diharapkan dicapai pada semester maupun pada suatu pelajaran. 

Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan 

sebagai berikut: kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran. Standar pelajaran 

kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan 

kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah 

dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kodisi 

siswa. 

Karakteristik pembelajaran siswa berdasar indikator. Indikator pencapaian 

kompetensi adalah perilaku yang didapat atau diobservarsi untuk menunjukkan 

tercapainya kompetensi dasar tertentu menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 

Indikator pencapaian dilakukan dengan menggunakan kata kerja operasional yang 

dapat diamati maupun mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. 

Kateristik indikator pasti ada kompetensi, misal kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri 

atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan bersumber pada kompetensi inti harus 
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dikuasai siswa. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan 

karakteristik siswa, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. 

Berdasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tercapainya sebuah 

rencana pembelajaran matematika adalah dengan terbentuknya struktur 

pembelajaran. Indikator sebagai pencapaian dalam kopetensi. 

2.3     Sumber Belajar Siswa 

Sumber belajar dalam media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat 

digunakan untuk menerangkan atau mewujudkan konsep matematika (Uno, 2010). 

Media pembelajaran dalam sumber belajar siswa menurut Wina Sanjaya (2010) 

menyatakan bahwa sumber belajar dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari 

pengalaman belajar sesuai tujuan yang dicapai. 

Beberapa pernyatan para ahli dapat disimpulkan sumber belajar merupakan 

kegiatan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang 

pendidikan. Hal ini berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan tergantung 

pada keberhasilan proses belajar siswa disekolah dan lingkungan disekitarnya. 

2.4    Model Student Teams Achievement Division (STAD) 

STAD adalah suatu model pembelajaran yang bersifat kelompok. Model 

STAD dikembangkan Robert Slavin di Universitas John Hopkin. Kriteria dalam 

model STAD adalah siswa diminta membentuk kelompok yang masing-masing 

terdiri dari 4 sampai 5 anggota (Huda, 2013). Model STAD sebagai pembelajaran 

dalam pemanfaatan media pembelajaran. 

Bagaimana cara dan kriteria pemberian nilai dapat dengan pemberian hadiah 

dan tergantung dari kreativitas guru matematika menurut Nunik Patmiati (2010). 
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Fase pembelajaran dalam model STAD pada tahap pertama, menyampaikan 

tujuan pembelajaran matematika dan memotivasi siswa. Kedua, menyampaikan 

informasi kepada siswa dengan bahan bacaan pembelajaran matematika. Ketiga, 

membentuk beberapa kelompok 4 sampai 5 kelompok atau anggota sesuai 

pernyataan diatas. Keempat, membimbing kelompok bekerja sama dalam tim. 

Kelima, mengevaluasi hasil belajar. 

Uraian diatas telah dijelaskan bagaimana fase-fase pembelajaran model 

STAD yang dilakukan dengan tindakan sebagai interatif guru dalam memberi 

nilai pada siswa. Tahap perhitungan skor pengembangan individu diambil dari 

penskoran perkembangan individu yang dikemukan oleh Slavin dalam isjoni 

(2009) terlihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1: Kriteria pemberian skor peningkatan individual 

No. Skor Kuis Skor Peningkatan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Lebih dari 10 poin dibawah skor normal. 

10 poin dibawah skor normal. 

Skor normal sampai dengan 10 poin diatas skor dasar. 

Lebih dari 10 poin diatas skor normal. 

0 

10 

20 

30 

 

Perhitungan skor kelompok dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-

masing perkembangan skor individu yang didapatkan dan hasilnya dibagi sesuai 

dengan jumlah anggota kelompok. Pemberian penghargaan diberikan berdasarkan 

peroleh skor yang didapatkan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria 

pemberian skor dalam mengetahui peningkatan individu dengan mendapat poin 

dari peningkatan belajar siswa. Guru matematika lebih menarik dalam proses 

belajar pembelajaran dikelas. 
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2.4.1 Asumsi Model STAD 

Asumsi model STAD dijelaskan dari kelebihan dan kekurangannya. Asumsi 

model STAD dilihat dari kelebihan seperti dibawah ini.  

a. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang 

substensial kepada kelompoknya, dan posisi kelompok adalah membantu siswa 

untuk memperoleh hubungan pertemanan lintas rasial yang lebih banyak serta 

menggalakkan interaksi secara aktif dan positif (Ahmad, 2011). 

b. Melatih siswa dalam mengembangkan aspek kecakapan sosial disamping 

kecakapan kognitif dan peran guru juga menjadi lebih aktif sebagai fasilitator, 

mediator, motivator dan evaluator (Isjoni, 2010). 

c. Siswa memiliki dua bentuk tanggung jawab belajar yaitu belajar untuk dirinya 

sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk belajar, siswa saling 

membelajarkan sesama siswa lainnya (Rusman, 2011). 

Asumsi dari kekurangan dalam Model STAD apabila penggunaan waktu 

yang lebih lama maka pembelajaran tidak menjadi efektif dan efisien. 

Pembentukan kelompok dan penataan ruang kelas sesuai kelompok yang ada, jika 

kelompok ganjil laki-laki ataupun perempuan maka kurang berbaur pada saat 

diskusi. 

2.5 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Bahasa arab wasail, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran ada 

dijelaskan sebagaimana ciri-ciri pembelajaran dan macam-macam media 

pembelajaran, dibawah ini. 
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2.5.1      Ciri-ciri Media Pembelajaran  

 Memahami akan makna media pembelajaran maka dalam buku media 

pembelajaran Arsyad (2010) menyatakan ciri-ciri media adalah yang termuat di 

bawah ini.                                                                                  

   a. Ciri fiksatif (fixative property), ciri ini mengambarkan kemampuan media    

merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau 

objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan 

media seperti fotografi, video tape, audio tape, disket komputer, dan film. 

b. Ciri manipulatif (manipulative property), ciri ini mengambarkan transformasi 

suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri 

manipulatif. 

c. Ciri distributif (distributive property), ciri distributif dari media memungkinkan 

suatu objek melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan 

kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama 

mengenai kejadian itu seperti rekaman video, audio, disket komputer dapat 

disebar keseluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan saja. 

2.5.2 Macam-macam Media Pembelajaran  

Macam-macam media pembelajaran dapat dikelompokkan kedalam empat 

kelompok dalam buku Arsyad (2010). Media pembelajaran dibawah ini akan 

dijelaskan satu persatu dari macam-macam dan ciri-ciri. 

a. Teknologi cetak adalah cara untuk menyampaikan materi, seperti buku dan 

materi visual statis terutama melalui proses pencetakan mekanis. Ciri-ciri 
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sebagai berikut: (a) Visual diamati berdasarkan ruang; (b) Visual menampilkan 

komunikasi satu arah; (c) Tek; (d) Pengembangannya sangat tergantung kepada 

prinsip kebahasaan; (e) Teks maupun visual berpusat pada siswa; (f) Informasi 

dapat ditata ulang oleh pemakai. 

b. Teknologi audio-visual adalah cara menyampaikan materi dengan 

menggunakan elektronik untuk menyajikan pesan audio dan visual. Pengajaran 

melalui audio-visual itu merupakan produksi dalam penggunaan materi yang 

penyerapannya melalui pandangaran kepada objek. Ciri-ciri adalah sebagai 

berikut: (a) Mereka biasanya bersifat linear; (b) Mereka biasanya menyajikan 

visual yang dinamis; (c) Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh pembuatnya; (d) Mereka merupakan representasi fisik dari 

gagasan real; (e) Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologi kognitif. 

c. Teknologi berbasis materi ciri-ciri adalah sebagai berikut: (a) Dapat digunakan 

secara acak; (b) Dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa; (c) Gagasannya 

disajikan dalam gaya abs-trak; (d) Prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan 

media; (e) Pembelajaran melibatkan siswa. 

d. Teknologi gabungan memili ciri-ciri sebagai berikut: (a) Dapat digunakan 

secara acak, sekuensial, secara linear; (b) Digunakan sesuai dengan keinginan 

siswa, bukan saja dengan cara yang direncanakan; (c) Gagasan-gagasan sering 

disajikan dalam pengalaman siswa, menurut apa yang relevan dengan siswa, 

dan dibawah pengendalian siswa; (d) Prinsip ilmu kognitif diterapkan dalam 

pengembangan dan penggunaan pelajaran; (e) Pembelajaran ditata dan terpusat 

pada lingkup kognitif sehingga pengetahuan dikuasai jika pelajaran itu 
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digunakan; (f) Bahan-bahan pelajaran melibatkan banyak interaktivitas siswa; 

(g) Bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber. 

2.6 Pemanfaatan Media Pembelajaran Matematika 

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari manfaat yaitu suatu penghadapan 

yang semata-mata menunjukan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada 

umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal yang berguna baik 

dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. 

Berikut ini manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika 

menurut Arsyad (2011). 

a. Memperjelas penyajian materi supaya tidak terlalu verbalitas. Konsep- konsep 

matematika yang terlalu banyak mengunakan kata-kata dapat diwakili dengan 

menggunakan simbol, sehingga siswa dengan mudah memahami konsep 

tersebut. 

b. Menggunakan media pembelajaran dengan tepat, benar, dan bervariasi  akan 

membantu diatasinya sikap pasif siswa. Media pembelajaran berguna untuk 

menimbulakan motivasi belajar siswa. 

c. Memungkinkan siswa untuk belajar mandiri, dapat berinteraksi 

 langsung dengan lingkungan seperti nyata. 

d. Media pembelajaran juga dapat memberikan prangsang yang sama kepada 

 siswa, sehingga menimbulkan persepsi sama. 

Penjelasan diatas mengenai manfaat dari pembelajaran matematika. 

Pemanfaatan media pembelajaran mempunyai kegunaan, seperti dibawah ini. 

a. Menimbulkan gairah semangat belajar. 

b. Menimbulkan interaksi lebih langsung antara murid dan sumber belajar. 
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c. Mengatasi tenaga waktu. 

d. Memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan kemampuan visual. 

e. Memberi pengalaman dan menimbulkan semangat untuk belajar. 

f. Pembelajaran lebih menarik dengan adanya media pembelajaran. 

g. Pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif dengan benda-benda nyata 

dan mudah ditemukan disekitar lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas, pemanfaatan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas dengan media pembelajaran ialah 

kretifnya guru matematika untuk mencapai pembelajaran lebih menarik dan 

menjadi lebih interaktif. Pemanfaatan media pembelajaran menurut Sri Pujiastuti 

(2008) masalahnya dijelaskan dibawah ini. 

a. Penggunaan media pembelajaran menjadikan berfikir. 

b. Penggunaan media pembelajaran mengundang perhatian siswa. 

c. Penggunaan media pembelajaran penting untuk perkembangan belajar siswa 

untuk lebih mantap belajar. 

d. Penggunaan media pembelajaran memberikan pengalaman asli. 

e. Penggunaan media pembelajaran menumbuhkan pemikiran yang baik dan 

teratur. 

f. Penggunaan media pembelajaran memberikan pengalaman yang tidak mudah 

diperoleh dengan cara lain. 

g. Penggunaan media pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi 

langsung dengan guru matematika dan siswa. 

h. Penggunaan media pembelajaran meningkatkan motivasi siswa. 
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2.6.2. Fungsi Pelaksanaan Media Pembelajaran Matematika 

 Penting untuk pelaksanaan maupun fungsi dari media pada pembelajaran 

matematika itu berfariatif, tergantung guru matematika melaksanakannya. 

Pelaksanaan media pembelajaran matematika berdasarkan fungsi. Fungsi untuk 

media pembelajaran matematika adalah sebagai alat ukur kreatif dalam ilmu 

pengetahuan seperti yang dijelaskan dibawah ini. 

a. Media pembelajaran matematika sebagai pembantu dalam sumber belajar. 

b. Fungsi manipulatif adalah kemampuan media dalam menampilkan kembali 

suatu benda. 

c. Fungsi fiksatif adalah fungsi yang berkenaan dengan kemampuan suatu media  

untuk menampilkan kembali objek. 

d. Fungsi semantik dalam arti dari suatu simbol. 

e. Fungsi psikologis untuk beberapa fungsi seperti fungsi afektif, fungsi kognitif, 

dan fungsi imajinatif.  

 


