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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hakikat Matematika 

1. Definisi Matematika 

Sejak peradaban manusia bermula, matematika memainkan 

peranan yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai bentuk, 

simbol, rumus, teorema, dalil ketetapan, dan konsep digunakan untuk 

membantu perhitungan, pengukuran, penilaian, peramalan, dan 

sebagainya. Maka, tidak heran jika peradaban manusia berubah dengan 

pesat karena ditunjang oleh partisipasi matematika yang selalu mengikuti 

perubahan zaman. Matematika merupakan subjek yang sangat penting 

dalam sisitem pendidikan di seluruh dunia. Negara yang mengabaikan 

pendidikan matematika sebagai prioritas utama akan tertinggal dari 

kemajuan segala bidang (terutama sains dan teknologi), dibanding dengan 

negara lainnya yang memberikan tempat bagi matematika sebagai subjek 

yang sangat penting.
1
 

Istilah matematika berasal dari kata Yunani “mathein” atau 

“mathenein” yang artinya “mempelajari”. Mungkin juga, kata tersebut 

                                                           
1
 Moch. Masykur, Ag., Abdul Halim Fathoni, Matematika Intelligence: Cara Cerdas Melatih 

Otak dan Menanggulangi Kesulitan Belajar, (Yogyakarta: Ar Ruz Media  , 2008),  hal. 41 
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erat hubungannya dengan kata sansakerta “medha” atau “widya” yang 

artinya “kepandaian”, “ketahuan”, atau “intelegensi”.
2
 

James dalam Erman Suherman mengatakan bahwa matematika  

adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan 

konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan 

jumlah yang banyak yang terbagi kedalam tiga bidang, yaitu aljabar, 

analisis dan geometri.
3
 Kemudian Kleine dalam bukunya mengatakan, 

bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat 

sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama 

untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan 

sosial, ekonomi, dan alam.
4
 

Selain definisi di atas, Soedjadi menyebutkan beberapa definisi 

atau pengertian tentang matematika sebagai berikut: 

a. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir 

secara sistematik. 

b. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 

c. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan 

masalah tentang ruang dan bentuk. 

                                                           
2
 Ibid...hal. 42 

3
 Erman Suherman, dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, (Bandung: 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), hal. 16 
4
 Ibid...hal. 17 
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d. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan 

berhubungan dengan bilangan. 

e. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. 

f. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat.
5
 

Dari semua tentang definisi-definisi tersebut matematika tidak 

akan pernah selesai untuk didiskusikan, dibahas, maupun diperdebatkan. 

Penjelasan mengenai apa dan bagaimana seharusnya matematika itu akan 

terus mengalami perkembangan seiring dengan pengetahuan dan 

kebutuhan manusia serta laju perubahan zaman. 

Perlu diketahui bahwa matematika itu berbeda dengan disiplin 

ilmu yang lain. Matematika memiliki bahasa sendiri, yakni bahasa yang 

terdiri atas simbol-simbol dan angka. Sehingga jika kita ingin belajar 

matematika dengan baik maka langkah-langkah yang kita tempuh adalah 

kita harus menguasai bahasa pengantar dalam matematika, harus 

menguasai makna-makna dibalik lambang dan simbol tersebut.  

Matematika dapat dipandang sebagai bahasa, karena dalam 

matematika terdapat sekumpulan lambang atau simbol dan kata (baik 

kata dalam bentuk lambang, misalnya “≥” yang melambangkan kata 

“lebih besar atau sama dengan”, maupun kata yang di adopsi dari bahasa 

biasa seperti kata “fungsi” yang dalam matematika menyatakan suatu 

                                                           
5
 R. Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia, (Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 1999/2000), hal. 11 
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hubungan dengan aturan tertentu antara unsur-unsur dalam dua buah 

himpunan.
6
 Matematika merupakan bahasa yang melambangkan 

serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Simbol-

simbol matematika bersifat “artifisial” yang baru mamiliki arti setelah 

sebuah makna diberikan kepadanya. 

Bagi dunia keilmuan, matematika memiliki peran serta sebagai 

bahasa simbolik yang memungkinkan terwujudnya komunikasi yang 

cermat dan tepat. Matematika dalam hubungannya dengan komunikasi 

ilmiah mempunyai peran ganda, yakni sebagai ratu dan sebagai pelayan 

ilmu. Sebagai ratu matematika merupakan bentuk tertinggi dari logika. 

Sedangkan sebagai pelayan, matematika memberikan bukan saja sistem 

pengorganisasian ilmu yang bersifat logis, tapi juga pernyataan-

pernyataan dalam bentuk model matematik. Matematika bukan saja 

menyampaikan informasi secara jelas dan tepat, melainkan juga singkat. 

Suatu rumus yang jika ditulis dengan bahasa verbal membutuhkan 

rentetan kalimat yang banyak sekali, dimana makin banyak kata-kata 

yang dipergunakan makin besar pula peluang untuk terjadinya salah 

informasi dan salah interpretasi. Maka dalam bahasa matematika cukup 

ditulis dengan model yang sederhana sekali, dengan kata lain ciri 

                                                           
6
 Moch. Masykur, Ag., Abdul Halim Fathoni, Matematika Intelligence: Cara Cerdas Melatih 

Otak dan Menanggulangi Kesulitan Belajar, (Yogyakarta: Ar Ruz Media  , 2008),  hal. 46 
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matematika adalah bersifat ekonomis, sebagaimana yang dikemukakan 

Morris Kline.
7
 

2. Matematika Sekolah 

Penjelasan tentang pengertian matematika sekolah ini merupakan 

alasan perlunya matematika diajarkan di sekolah. Dalam hal ini tujuannya 

adalah bahwa setiap upaya penyusunan kembali atau penyempurnaan 

kurikulum matematika di sekolah perlu selalu mempertimbangkan 

kedudukan matematika sebagai salah satu ilmu dasar.
8
 Matematika 

sebagai ilmu dasar saat ini telah berkembang pesat di sekolah, sehingga 

kita harus selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangannya di masa 

selanjutnya. 

Fungsi mata pelajaran matematika sebagai: 

a. Matematika sebagai alat untuk memahami dan atau menyampaikan 

suatu informasi misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-

tabel dalam model-model matematika yang merupakan 

penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika 

lainnya. 

b. Matematika sebagai pola pikir merupakan pembentukan pola pikir 

dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu 

                                                           
7
 Ibid...hal 49 

8
 Erman Suherman, dkk, Strategi Pembelajaran Matematika ... ... ..., hal. 55 
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hubungan diantara pengertian-pengertian itu. Di dalam proses 

penalarannya dikembangkan pola pikir induktif maupun deduktif. 

c. Matematika sebagai ilmu atau pengetahuan dan tentunya pengajaran 

di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Guru harus 

mampu menunjukkan betapa matematika itu selalu mencari 

kebenaran dan bersedia meralat kebenaran sementara diterima bila 

ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-

penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah.
9
 

Secara detail, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 22 Tahun 2006 dijelaskan bahwa tujuan pelajaran matematika di 

sekolah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

                                                           
9
 Ibid..., hal. 57 
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d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. 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.
10

 

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah mengacu pada fungsi 

matematika serta kepada tujuan pendidikan nasional yang telah 

dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

Diungkapkan dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) 

Matematika, bahwa tujuan umum diberikannya matematika pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah meliputi dua hal, yaitu: 

1. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan 

di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, melalui 

latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis 

cermat, jujur, efektif dan efisien. 

2. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola 

pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan.
11

 

                                                           
10

 Moch. Masykur, Ag., Abdul Halim Fathoni, Matematika Intelligence ... ... ..., hal. 52 
11

 Erman Suherman, dkk, Strategi Pembelajaran Matematika ... ... ..., hal. 58 
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3. Karakteristik Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa objek pembelajaran 

matematika adalah abstrak, sehingga memungkinkan adanya perbedaan 

pencapaian setiap tahap bagi setiap orang. Oleh karena itu kita perlu 

memperhatikan beberapa  sifat atau karakteristik pembelajaran di sekolah: 

a. Pembelajaran matematika adalah berjenjang (bertahap) 

Yaitu dimulai dari hal yang konkrit dilanjutkan ke hal yang 

abstrak, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks, atau bisa 

dikatakan dari konsep yang mudah menuju konsep yang lebih sukar. 

b. Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral 

Dalam setiap memperkenalkan konsep atau bahan yang baru 

perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari siswa 

sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang 

telah dipelajari, dan sekaligus untuk mengingatkannya kembali. 

Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan 

memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika. Metode 

spiral bukanlah mengajarkan konsep hanya dengan pengulangan atau 

perluasan saja, tetapi harus ada peningkatan, spiralnya harus spiral 

naik bukan spiral datar. 

c. Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif 

Matematika adalah ilmu deduktif, matematika tersusun secara 

deduktif aksiomatik. Namun demikian kita harus dapat memilih 
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pendekatan yang cocok dengan kondisi anak didik yang kita ajar. 

Misalnya sesuai dengan perkembangan intelektual siswa di SLTP, 

maka dalam pembelajaran matematika deduktif tapi masih campur 

dengan induktif. 

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi 

Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya 

merupakan kebenaran konsistensi, tidak ada pertentangan antara 

kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan 

dianggap benar bila didasarkan atas penyataan-pernyataan terdahulu 

yang telah diterima kebenarannya. Dalam pembelajaran matematika 

disekolah, meskipun ditempuh pola induktif, tetapi tetap bahwa 

generalisasi suatu konsep haruslah bersifat deduktif. Kebenaran 

konsistensi tersebut mempunyai nilai didik yang sangat tinggi dan 

amat penting untuk pembinaan sumber daya manusia dalam kehidupan 

sehari-hari.
12

 

B. Belajar Mengajar Matematika 

1. Belajar 

Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil 

pengalaman (bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau kecelakaan) dan 
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bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu 

mengomunikasikannya kepada orang lain.
13

  

Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman, dalam arti luas perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar, seperti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi.
14

 

Gronbarch dalam Sumadi Suryabrata mengemukakan “learning is 

shown by a change in behavior as a result of experience”. Jadi menurutnya 

belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami dan dalam mengalami 

itu si pelajar mempergunakan pancainderanya.
15

 

Belajar merupakan kegiatan setiap orang. Pengetahuan ketrampilan, 

kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi dan 

berkembang disebabkan belajar. Karena itu seseorang dikatakan belajar, bila 

dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang 

mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku.
16

 Dari beberapa pengertian 

belajar di atas, sebenarnya dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan di dalam 

belajar itu mengandung tujuan dan maksud yang sama yaitu untuk menjadi 

lebih baik dari sebelum melakukan apa yang disebut sebagai belajar. 

 

                                                           
13

 Made Pidarta, Landasan Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 206 
14

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 84 
15

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya, 2004), hal. 231 
16

 Herman Hudojo, Mengajar Belajar Matematika, (Jakarta: DepDikBud DirJen Pendidikan 

Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988), hal. 1 
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Di dalam belajar terdapat tiga masalah pokok, yaitu: 

a. Masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya belajar 

b. Masalah mengenai bagaimana belajar itu berlangsung dan prinsip mana 

yang dilaksanakan 

c. Masalah mengenai hasil belajar.
17

 

Selain itu ada juga lima hal yang perlu diperhatikan dengan belajar, 

yaitu: 

a. Belajar menunjuk kepada suatu perubahan tingkah laku 

b. Perubahan tingkah laku tersebut relatif permanen 

c. Perubahan tingkah laku tidak terjadi segera mengikuti pengalaman 

belajar 

d. Dalam tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman atau latihan  

e. pengalaman dan latihan harus diberi penguatan.
 18

 

Gagne mentipifisikan tipe kegiatan belajar menjadi delapan, yaitu: 

1. Signal learning (kegiatan belajar mengenal tanda) yaitu belajar sebagai 

usaha merespons tanda-tanda yang dimanipulasi dalam situasi 

pembelajaran 

2. Stimulus response learning (kegiatan belajar tindak balas).  

Berhubungan dengan perilaku peserta didik yang secara sadar 

                                                           
17

 Ibid  
18

 Nashar, Peranan Motivasi dan Kemampuan Awal dalam Kegiatan Pembelajaran, (Jakarta: 

Delia Press, 2004), hal. 78 
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melakukan respon tepat terhadap stimulus yang dimanipulasi dalam 

situasi pembelajaran. 

3. Chaining learning (kegiatan belajar melalui rangkaian). Berkaitan 

dengan peserta didik menyusun hubungan antara dua stimulus atau lebih 

dengan berbagai respon yang berkaitan dengan stimulus tersebut. 

4. Verbal association (kegiatan belajar melalui asosiasi lisan). Berkaitan 

dengan upaya peserta didik menghubungkan respon dengan stimulus 

yang disampaikan secara lisan. 

5. Multiple discrimination (kegiatan belajar dengan perbedaan berganda). 

Berhubungan dengan kegiatan peserta didik membuat berbagai 

perbedaabn respon yang digunakan terhadap stimulus beragam, namun 

berbagai respon dan stimulus itu saling berhubungan antara satu dengan 

yang lainnya. 

6. Concept learning (kegiatan belajar konsep). Berkaitan dengan berbagai 

respon dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah stimulus berupa 

konsep-konsep yang berbeda antara satu dengan yang lain. 

7. Principle learning (kegiatan belajar prinsip-prinsip. Tipe ini digunakan 

peserta didik menghubungkan beberapa prinsip yang digunakan dalam 

merespon stimulus 

8. Problem solving learning (kegiatan belajar pemecahan masalah). 

Berhubungan dengan kegiatan peserta didik menghadapi persoalan dan 



26 

 

memecahkannya sehingga pada akhirnya peserta didik memiliki 

kecakapan dan ketrampilan baru dalam pemecahan masalah.
19

 

2. Mengajar Matematika 

Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik.
20

 

Pada dasarnya apabila dikatakan mengajar, tentu ada subyek yang diberi 

pelajaran yaitu peserta didik dan ada subyek yang mengajar yaitu 

pengajar. Dari uraian ini mengajar adalah suatu kegiatan dimana pengajar 

menyampaikan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki kepada 

peserta didik.
21

 

Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan dan 

penggunaan metode mengajar yang sesuai dengan tujuan mengajar. Dalam 

merencanakan pengajarannya, makin banyak pengalaman guru dalam 

memilih prosedur pengajaran maka makin besar kemungkinan ia 

mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
22

 Cyntia dalam Abdul Majid 

mengemukakan bahwa proses pembelajaran yang dimulai dengan fase 

persiapan mengajar ketika kompetensi dan metodologi telah diidentifikasi, 

maka akan membantu guru dalam mengorganisasikan materi standar serta 

                                                           
19

 Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal. 10 
20

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), hlm.47 
21

 Herman Hudojo, Mengajar Belajar Matematika, (Jakarta: DepDikBud DirJen Pendidikan 

Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988), hal. 5 
22

 James Phopam dan Eva L Baker, Teknik Mengajar Secara Sistematis, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2005), hal 14 
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mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang mungkin timbul 

dalam pembelajaran.
23

 

Dengan demikian pembelajaran matematika dapat diartikan 

sebagai suatu proses belajar dan mengajar pelajaran matematika. Seorang 

pendidik harus bisa menyampaikan pengetahuan matematika yang 

dimilikinya kepada peserta didik dengan baik, sehingga akan terjadi 

proses penyampaian ilmu yang nantinya akan mudah dipahami oleh 

peserta didik. 

Crhista Kaune dalam Moch. Masykur mengemukakan bahwa 

peranan metakognisi dalam pembelajaran matematika sebagai suatu alat 

untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Kemampuan metakognisi 

merupakan kemampuan untuk melihat kembali proses berpikir yang 

dilakukan seseorang. Kegiatan metakognisi terdiri dari planning-

monitoring-reflection. Dalam aktifitas metakognisi tersebut, peran guru 

sebagai mediator dan bukan menjejalkan informasi kapada siswa. Guru 

mendorong siswa untuk membangun dan mengembangkan pemikiran atau 

penalaran mereka sendiri. Guru sebagai mediator membantu mengarahkan 

gagasan, ide atau pemikiran siswa sesuai dengan konteks pelajaran, 

membantu siswa melihat hubungan antara satu pemikiran dan pemikiran 

                                                           
23

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 

95 
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yang lain, dan mendorong siswa untuk memformulasikan dan 

merealisasikan gagasan mereka.
24

 

Suatu tujuan dalam pengajaran adalah deskripsi tentang 

penampilan perilaku atau perfomance murid-murid yang kita harapkan 

setelah mereka mempelajari bahan pelajaran yang kita ajarkan.
25

 Dengan 

adanya itu diharapkan para peserta didik akan memiliki prestasi yang baik 

di sekolah. 

C. Srategi Pembelajaran Quick On The Draw 

Strategi adalah ilmu tentang siasat atau cara.
26

 Quick on the draw 

merupakan salah satu strategi belajar yang merupakan pembelajaran 

kelompok (cooperative learning). Pembelajaran kooperatif adalah konsep 

yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk 

yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru.
27

 

Slavin dalam Nur Asma mendefinisikan belajar kooperatif adalah 

“Cooperative learning methods share the idea that students work together to 

learn and are responsible for their teammmates learning as well as their 

own”. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dalam belajar kooperatif 

                                                           
24

 Moch. Masykur, Ag., Abdul Halim Fathoni, Matematika Intelligence: Cara Cerdas Melatih 

Otak dan Menanggulangi Kesulitan Belajar, (Yogyakarta: Ar Ruz Media  , 2008),  hal. 59 
25

 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), hal. 38 
26

 Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 

hal. 764 
27

 Agus Suprijono, Cooperative Learning ... ... ..., hal. 54 
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siswa belajar bersama, saling menyumbang pemikiran dan bertanggung jawab 

terhadap pencapaian hasil belajar secara individu maupun kelompok.
28

 

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap 

kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberi 

kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan bersama-sama siswa yang 

berbeda latar belakangnya.
29

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif setidaknya terdapat lima 

prinsip yang dianut, yaitu prinsip belajar siswa aktif (student active learning), 

belajar kerjasama (cooperative learning), pembelajaran partisipatorik, 

mengajar reaktif (reactive learning), dan pembelajaran yang menyenangkan 

(joyfull learning).
30

 

Adapun unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai 

berikut: 

1. Saling ketergantungan positif, kegagalan dan keberhasilan merupakan 

tanggung jawab setiap anggota kelompok. 

2. Tanggung jawab perseorangan, setiap anggota kelompok bertanggung 

jawab untuk menguasai materi pelajaran. 
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3. Tatap muka, interaksi yang terjadi melalui diskusi akan memberikan 

keuntungan bagi semua anggota kelompok. 

4. Komunikasi antar anggota, karena dalam setiap tatap muka terjadi diskusi 

maka ketrampilan berkomunikasi antar anggota kelompok sangat penting 

5. Evaluasi proses kelompok, keberhasilan belajar dalam kelompok 

ditentukan oleh proses kerja kelompok.
31

 

Robert L Cilistrap dan William K Martin dalam Roestiyah 

memberikan pengertian kerja kelompok sebagai kegiatan sekelompok siswa 

yang biasanya berjumlah kecil yang diorganisir untuk kepentingan belajar. 

Keberhasilan kerja kelompok ini menuntut kegiatan yang kooperatif dari 

berbagai individu tersebut.
32

 Penggunaan teknik kerja kelompok untuk 

mengajar mempunyai tujuan agar siswa mampu bekerja sama dengan teman 

yang lain dalam mencapai tujuan bersama. 

Keuntungan menggunakan kerja kelompok adalah: 

a. Dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggunakan 

ketrampilan bertanya dan membahas suatu masalah 

b. Dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk lebih intensif 

mengadakan penyelidikan mengenai suatu kasus atau masalah. 

c. Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan 

ketrampilan berdiskusi 
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d. Dapat memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa sebagai 

individu serta kebutuhannya belajar 

e. Para siswa lebih aktif tergabung dalam pelajaran mereka, dan mereka 

lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi 

f. Dapat memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan 

rasa menghargai dan menghormati pribadi temannya, menghargai 

pendapat orang lain, hal mana mereka telah saling membantu kelompok 

dalam usahanya mencapai tujuan bersama.
33

 

Tetapi disamping keunggulan kerja kelompok juga memiliki 

kelemahan: 

a. Kerja kelompok sering hanya melibatkan kepada siswa yang mampu 

sebab mereka cakap memimpin dan mengarahkan mereka yang kurang 

b. Strategi ini kadang menuntut pengaturan tempat duduk yang berbeda-

beda dan gaya mengajar yang berbeda pula 

c. Keberhasilan strategi kelompok ini tergantung kepada kemampuan siswa 

memimpin kelompok atau untuk bekerja sendiri.
34

 

James Phopam dan Eva L Baker mengemukakan bahwa cara belajar 

mengajar yang lebih baik ialah mempergunakan kegiatan murid-murid sendiri 
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secara efektif dalam kelas. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-

kegiatan sedemikian rupa secara kontinu dan juga melalui kerja kelompok.
35

 

Dengan demikian, pengertian umum  kerja kelompok dapat 

dirumuskan sebagai suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan 

nilai kerjasama kelompok. Artinya, metode dan proses kerja kelompok 

berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri atas 

kumpulan individu-individu yang belum saling mengenal satu sama lain, 

menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu 

cara pencapaian yang disepakati bersama. Quick On The Draw, merupakan 

sebuah aktivitas riset dengan insentif bawaan untuk kerja tim dan 

kecepatan.
36

 Dengan berbagai definisi yang dipaparkan di atas peneliti dapat 

menggambarkan secara luas bahwa Strategi Pembelajaran Kelompok Quick 

On The Draw menjadi salah satu upaya peningkatan hasil belajar yang 

mengembangkan sebuah aktivitas kerja tim dengan menggunakan kecepatan 

dalam penyelesaian masalah. 

Agus Suprijono juga mengatakan dengan adanya upaya dalam 

penyelesaian masalah tersebut peserta didik dapat didorong belajar aktif. 

Peserta didik dimotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai mereka 

menemukan jawaban atas problem yang dihadapi mereka. Peserta didik 
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berusaha belajar mandiri dalam memecahkan problem dengan 

mengembangkan kemampuan menganalisis dan mengolah informasi.
37

 

Adapun langkah-langkah yang diterapkan dalam strategi pembelajaran 

Quick on The Draw sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan satu set pertanyaan atau soal, misalnya sepuluh, 

mengenai materi yang sedang dibahas. Satu set pertanyaan itu dibuat 

dengan beberapa salinan agar tiap kelompok mempunyai sendiri. Tiap 

pertanyaan ditulis di kartu terpisah dengan warna berbeda. Set tersebut 

diletakkan di atas meja guru, angka menghadap ke atas, nomor 1 di atas 

2. Guru membagi kelas ke dalam kelompok bertiga dan memberi warna 

untuk tiap kelompok sehingga mereka dapat mengenali set pertanyaan 

mereka di meja guru 

3. Guru memberi tiap kelompok materi sumber yang terdiri dari jawaban 

untuk semua pertanyaan. Ini bisa hanya berupa halaman tertentu dari 

buku teks 

4. Pada kata “mulai”, satu orang dari tiap kelompok “lari” ke meja guru, 

mengambil pertanyaan pertama menurut warna mereka dan kembali 

membawanya ke kelompok 

5. Dengan menggunakan materi sumber, kelompok tersebut mencari dan 

menulis jawaban di lembar kertas terpisah, 
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6. Jawaban dibawa ke guru oleh orang kedua. Guru memeriksa jawaban. 

Jika jawaban akurat dan lengkap, pertanyaan kedua dari tumpukan warna 

mereka diambil, demikian dan seterusnya. Jika ada jawaban yang tidak 

akurat atau tidak lengkap, guru menyuruh sang pelari kembali ke 

kelompok dan mencoba bergantian 

7. Saat satu siswa sedang “berlari” lainnya mempelajari materi sumber dan 

membiasakan diri dengan isinya sehingga mereka dapat menjawab 

pertanyaan nantinya dengan lebih efisien,  

8. Kelompok pertama yang menjawab semua pertanyaan adalah 

pemenangnya 

9. Kemudian guru membahas semua pertanyaan dengan siswa dan catatan 

tertulis sebaiknya dibuat siswa.
38

 

Kelebihan dari strategi pembelajaran quick on the draw ini yaitu: 

a. Aktifitas ini mendorong kerja kelompok, semakin efisien kerja kelompok 

maka semakin cepat kemajuannya. Kelompok dapat belajar bahwa 

pembagian tugas lebih produktif daripada menduplikasi tugas 

b. Memberikan pengalaman tentang macam-macam ketrampilan membaca 

yang didorong oleh kecepatan aktifitas, ditambah belajar mandiri, dan 

kecakapan ujian yang lain (membaca pertanyaan dengan hati-hati, 

menjawab pertanyaan dengan tepat) 
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c. Kegiatan ini membantu siswa untuk membiasakan diri mendasarkan 

belajar pada sumber, bukan guru saja. 

d. Model ini dapat beradaptasi dengan siswa, karena kita ketahui karakter 

kinestik siswa tidak dapat duduk diam selama lebih dari dua menit.
39

 

Dari paparan tentang pembelajaran quick on the draw, pembelajaran 

ini dudukung oleh lima prinsip yang dianut dalam belajar kooperatif. 

D. Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukan suatu aktifitas atau proses 

yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Belajar dilakukan 

untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar.
40

 

Jadi hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap dan tingkah lakunya. 

Nashar mengemukakan hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar.
41

 Keller memandang hasil 

belajar sebagai keluaran dari berbagai masukan. Berbagai masukan tersebut 

menurut Keller dapat dibedakan menjadi dua kelompok, masukan pribadi 
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(personal inputs) dan masukan yang berasal dari lingkungan (environmental 

inputs).
42

 

Dalam hal ini penekanan hasil belajar adalah terjadinya motivasi 

perubahan dari hasil masukan pribadi berupa motivasi dan harapan untuk 

berhasil dan masukan dari lingkungan berupa rancangan dan pengelolaan 

motivasional tidak berpengaruh langsung terhadap besarnya usaha yang 

dicurahkan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar. Perubahan itu terjadi 

pada seseorang berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang 

diperoleh melalui usaha yang sungguh-sungguh dilakukan dalam satu waktu 

tertentu atau dalam waktu relatif lama dan bukan merupakan prose 

pertumbuhan. Suatu proses yang dilakukan dengan usaha dan disengaja untuk 

mencapai suatu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku sendiri itu 

adalah hasil belajar. 

Berbagai pemikiran tentang taksonomi hasil belajar telah 

dikemukakan oleh para ahli pendidikan, yaitu: 

1. Taksonomi hasil belajar kognitif 

Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi 

dalam kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliputi 

kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, 

penyimpanan dan pengolahan dalam otak menjadi informan hingga 
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pemanggilan kembali informasi ketika diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah.  

Hasil belajar kognitif ini merupakan kemampuan tunggal. 

Kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain 

kognitif meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Bloom membagi dan 

menyusun secara hirakis tingkatan hasil belajar kognitif mulai dari yang 

paling rendah dan sederhana, yaitu hafalan (C1), pemahaman (C2), 

penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6). 

Kemampuan menghafal merupakan kemampuan memanggil 

kembali fakta yang telah disimpan dalam otak digunakan untuk 

merespons suatu masalah. Kemampuan pemahaman adalah kemampuan 

untuk melihat hubungan fakta dengan fakta. Kemampuan penerapan 

adalah kemampuan untuk memahami aturan, hukum, rumus dan 

sebagainya serta menggunakannya untuk memecahkan masalah. 

Kemampuan analisis adalah kemampuan memahami sesuatu dengan 

menguraikannya ke dalam unsur-unsur. Kemampuan sintesis adalah 

kemampuan memahami dengan mengorganisasikan bagian-bagian ke 

dalam satuan. Kemampuan evaluasi adalah kemampuan membuat 

penilaian dan mengambil keputusan dari hasil penelitiannya. 
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2. Taksonomi hasil belajar afektif 

Afektif yaitu sikap tertentu seseorang terhadap suatu objek.
43

 

Krathwohl membagi hasil belajar afektif menjadi lima tingkat yaitu 

penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Hasil 

belajar disusun secara hirarkis mulai dari tingkat yang paling rendah dan 

sederhana hingga yang paling tinggi dan kompleks. 

Penerimaan adalah kesediaan menerima rangsangan dengan 

memberikan perhatian kepada rangsangan yang datang kepadanya. 

Partisipasi adalah kesediaan memberikan respon dengan berpartisipasi. 

Penilaian adalah kesediaan untuk menentukan pilihan sebuah dari 

rangsangan tersebut. Organisasi adalah kesediaan mengorganisasikan 

nilai-nilai yang dipilihnya untuk menjadi pedoman yang mantap dalam 

perilaku. Internalisasi nilai adalah menjadikan nilai-nilai yang 

diorganisasikan untuk tidak hanya menjadi pedoman perilaku tetapi juga 

menjadi bagian dari pribadi dalam perilaku sehari-hari. 

3. Taksonomi hasil belajar psikomotorik 

Keterampilan motorik yaitu seseorang yang mampu melakukan 

suatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu dengan 
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mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara 

terpadu.
44

  

Disini hasil belajar tingkat yang lebih tinggi hanyta dapat dicapai 

apabila siswa telah menguasai hasil belajar yang lebih rendah.  Hasil 

belajar psikomotorik dapat di klasifikasikan menjadi enam, yaitu gerakan 

refleks, gerakan fundamental dasar, kemampuan perseptual, kemampuan 

fisis, gerakan keterampilan, dan komunikasi tanpa kata. Namun 

taksonomi psikomotorik yang paling banyak digunakan adalah dari 

Simpson Winkel, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan 

terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. 

Persepsi adalah kemampuan membedakan suatu gejala dengan 

gejala lain. Kesiapan adalah kemempuan menempatkan diri untuk 

memulai suatu gerakan. Gerakan terbimbing adalah kemampuan 

melakukan gerakan meniru model yang dicontohkan. Gerakan terbiasa 

adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa ada model contoh. Gerakan 

kompleks adalah kemampuan melakukan serangkaian gerakan dengan 

cara urutan dan irama yang tepat. Kreativitas adalah kemampuan 

menciptakan gerakan-gerakan baru yang tidak ada sebelumnya atau 
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mengombinasikan gerakan-gerakan yang ada menjadi gerakan baru yang 

orisinal.
45

 

E. Tinjauan Materi Tentang Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang 

Sisi Datar (Prisma dan Limas) 

1. Prisma 

 

 

 

 

a. Pengertian prisma 

Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan 

bidang atas yang sejajar dan kongruen. Dan sisi lainnya berupa sisi 

tegak berbentuk jajargenjang atau persegi panjang yang tegak lurus 

ataupun tidak tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atasnya 

b. Unsur-unsur prisma 

Gambar di atas menunjukkan prisma tegak segitiga ABC.DEF. 

1. Titik A, B, C, D, E, dan F adalah titik sudut prisma. 

2. Segitiga ABC adalah bidang atas prisma. 

3. Segitiga DEF adalah bidang alas prisma. 
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4. Bidang ACFD, BCFE, dan ABED adalah sisi tegak prisma. 

5. AD , CF , dan BE adalah rusuk-rusuk tegak prisma. 

c. Diagonal pada prisma 

1. Diagonal bidang alas adalah garis yang menghubungkan dua titik 

sudut yang tidak bersebelahan pada bidang alas. 

2. Bidang diagonal adalah bidang yang memuat diagonal bidang alas 

dan diagonal bidang atas serta keduanya sejajar. 

3. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan titik sudut pada 

alas dengan titik sudut pada bidang atas yang tidak terletak pada 

sisi tegak yang sama. 

d. Jaring-jaring prisma 

 

 

 

  

    

  Gambar (a)    Gambar (b) 

e. Luas permukaan prisma 

Gambar (a) di atas menunjukkan prisma tegak segitiga 

ABC.DEF, sedangkan Gambar  (b) menunjukkan jaring-jaring prisma 

tersebut. Kalian dapat menemukan rumus luas permukaan prisma dari 

jaring-jaring prisma tersebut. 

B 

A C 

D F 

E 

D F 

E 

A C 

B 

E E 

B B 
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Luas permukaan prisma 

= luas  DEF + luas  ABC + luas BADE + luas ACFD + luas CBEF 

= (2 x luas  ABC) + (AB x BE) + (AC x AD) + (CB x CF) 

= (2 x luas  ABC) + [(AB + AC + CB) x AD] 

= (2 x luas alas) + (keliling  ABC x tinggi) 

= (2 x luas alas) + (keliling alas x tinggi) 

 

 

f. Volume prisma 

 

Cara menemukan rumus volume prisma dengan cara membagi 

balok ABCD. EFGH tersebut menjadi dua prisma yang ukurannya 

sama. 

Volume prisma ABD.EFH = 
 

 
 x volume balok ABCD.EFGH 

= 
 

 
 x (AB x BC x FB) 

= 
 

 
 x luas ABCD x FB 

Jadi Luas permukaan Prisma = = (2 x luas alas) + (keliling alas x tinggi) 
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= luas ABD x tinggi 

= luas alas x tinggi 

 

 

2. Limas 

 

 

a. Pengertian limas 

Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi 

banyak (segitiga, segi empat, atau segi lima) dan bidang sisi tegaknya 

berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Titik potong dari 

sisi-sisi tegak limas disebut titik puncak limas. 

b. Unsur-unsur limas 

Gambar di atas adalah limas segi empat T.ABCD dengan 

bidang alas ABCD. 

1. Titik A, B, C, dan D adalah titik sudut bidang alas limas dan titik 

T adalah titik puncak limas. 

Jadi rumus Luas permukaan Prisma = luas alas x tinggi 



44 

 

2. TA , TB , TC , dan TD disebut rusuk tegak limas. Jika limas 

beraturan maka TA = TB = TC = TD . 

3.  TAB,  TBC,  TCD, dan  TAD adalah sisi tegak limas. Jika 

limas beraturan maka masing-masing sisi tegak berbentuk segitiga 

sama kaki yang sama dan sebangun. 

4. AB , BC, CD, dan AD adalah rusuk bidang alas limas. (Jika limas 

beraturan maka AB = BC =CD = AD). 

5. TO adalah tinggi limas. 

c. Diagonal limas 

Diagonal bidang alasnya adalah AC , AD , BD, BE , dan CE , 

sedangkan bidang diagonalnya adalah TAC, TAD, TBD, TBE, dan 

TCE. 

d. Jaring-jaring limas 
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e. Luas permukaan limas 

Perhatikan gambar di atas. Gambar (a) menunjukkan limas segi 

empat T.ABCD dengan alas berbentuk persegi panjang. Gambar (b) 

menunjukkan jaring jaring limas segi empat tersebut. 

Luas permukaan limas 

= luas persegi ABCD + luas  TAB + luas  TBC + luas  TCD  

+ luas  TAD 

= luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

 

 

f. Volume limas 

 

Untuk menemukan volume limas, perhatikan Gambar di atas. 

Gambar (a) menunjukkan kubus yang panjang rusuknya   . Keempat 

diagonal ruangnya berpotongan di satu titik, yaitu titik T, sehingga 

terbentuk enam buah limas yang kongruen seperti Gambar (b). Jika 

Jadi Luas permukaan Limas = Luas Alas + Jumlah Luas seluruh sisi tegak 
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volume limas masing-masing adalah V maka diperoleh hubungan 

berikut. 

Volume limas = 
 

 
 x volume kubus 

= 
 

 
 x    x    x    

= 
 

 
 x (  )

2
 x    

= 
 

 
 x (  )

2
 x   

= 
 

 
 x luas alas x tinggi.
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Jadi rumus Volum Limas = 
 

 
 x luas alas x tinggi 


