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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hakikat Matematika 

Matematika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 

menghadapi kemajuan IPTEK yang terus berkembang dengan pesatnya. 

Penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting bagi 

desain ilmu yang lainnya. Matematika itu merupakan alat bantu untuk mengatasi 

berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik itu 

dalam ilmu eksak atau permasalahan-permasalahan yang bersifat sosial.
1
 

Istilah matematika berasal dari kata Yunani “mathein” atau “manthenein”, 

yang artinya “mempelajari”. Mungkin juga kata tersebut erat hubungannya 

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

“ketahuan” atau “inteligensi”.
2
 

Matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif, ilmu tentang pola 

keteraturan, dan struktur yang teroganisasi, mulai dari unsur yang tidak 

didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya 

ke dalil. Sedangkan hakikat matematika menurut Soedjadi yaitu objek tujuan 

abstrak, bertumpu pada kesepakatan,  dan pola pikir deduktif.
3
 

                                                           
1
 Moch. Masykur Ag dan Abdul Halim Fathani, Mathematical…, hal. 51 

2
Ibid, hal. 42 

3
 Heruman, Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), hal. 1 



 

Matematika memiliki bahasa sendiri, yakni bahasa yang terdiri atas simbol-

simbol dan angka.
4

 Matematika merupakan ilmu uninversal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai 

disiplin, dan mengembangkan daya pikir manusia. Atas dasar itu, pelajaran 

matematika perlu diberikan pada semua peserta didik sejak sekolah dasar (SD) 

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan bekerja sama.
5
 

Matematika menurut Ruseffendi (1991), adalah bahasa simbol, ilmu 

deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola 

keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak 

didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya 

ke dalil.
6
 Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin, dan 

mengembangkan daya pikir manusia.
7
 Soedjadi menyajikan beberapa pengertian 

matematika sebagai berikut:
8
 

1. Matematika adalah cabang ilmu eksak dan intelegensi. 

2. Matematika adalah ilmu tentang keluasan atau pengukuran dan letak. 

3. Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan dan hubungan-

hubungannya. 

                                                           
4
 Moch. Masykur Ag dan Abdul Halim Fathani, Mathematical…, hal. 44 

5
Ibid, hal. 52 

6
Heruman, Model Pembelajaran Matematika. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 

hal.1 
7
Moch. Masykur dan Abdul Halim Fathani, Mathematical…, hal.52 

8
 Kusrini, dkk, Strategi Pembelajaran…, hal.3 
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4. Matematika adalah ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi 

yang didasarkan pada observasi (induktif), tetapi menerima generalisasi 

yang didasarkan kepada pembuktian yang deduktif. 

5. Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasi mulai dari 

unsur yang tidak terdefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma 

atau postulat akhirnya ke dalil atau teorema. 

6. Matematika adalah ilmu mengenai logika, mengenai bentuk, susunan, 

besaran dan konsep-konsep hubungan lainnya yang jumlahnya banyak 

dan terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analitis, dan geometri. 

Matematika adalah ilmu yang berkenaan dengan ide (gagasan-gagasan), 

struktur-struktur, hubungan-hubungan yang diatur secara logik sehingga 

matematika itu berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Suatu kebenaran 

matematika dikembangkan berdasarkan atas alasan logik dengan menggunakan 

pembuktian deduktif.
9
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak, serta mencari 

hubungan antara konsep dan struktur yang ada didalamnya secara deduktif, 

dengan aturan-aturan yang ketat dan konsisten.. Matematika juga mempunyai 

peranan yang sangat esensial untuk ilmu lain yang utama sains dan teknologi. 

Selain itu matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peranan penting 

untuk mendukung perkembangan teknologi dalam pendidikan terutama 

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar disekolah. 

                                                           
9
 Herman Hudojo, Mengajar Belajar Matematika, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan, 1988), hal. 3 
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B. Metode Pembelajaran Resitasi 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pengajaran matematika, guru dapat menggunakan 

berbagai metode yang sesuai. Guru hendaknya dapat menentukan dengan tepat 

metode apa yang akan digunakan dalam mengerjakan pokok bahasan tertentu. 

Metode pemberian tugas merupakan metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

pengajaran matematika 

Metode mengajar yaitu suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar. 

Pengertian lain teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau 

menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik di dalam kelas agar pelajaran 

tersebut dapat ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik.
10

 

Dalam pembelajaran tak lupa dengan yang namanya guru. Sedangkan guru 

sendiri di artikan sebagai salah satu unsur manusia. Unsur manusia lainnya adalah 

peserta didik. Guru dan peserta didik berada dalam suatu relasi kejiwaan. 

Keduanya berada dalam proses interaksi edukatif dengan tugas dan peranan yang 

berbeda. Guru yang mengajar dan mendidik sedangkan peserta didik yang belajar 

dengan menerima bahan pelajaran dari guru dikelas. Dimana guru dan peserta 

didik berada dalam koridor kebaikan. Oleh karena itu, walaupun mereka berlainan 

secara fisik dan mental, tetapi mereka tetap seiring dan setujuan untuk mencapai 

kebaikan akhlak, kebaikan moral, kebaikan hukum, kebaikan sosial, dan 

sebagainya.
11

 

                                                           
10

 Roestiyah, Masalah-masalah Ilmu Keguruan, (Jakarta : Bina Aksara, 1996), H. 1 
11

 Syaiful Bahri Djamarah,  Psikologi Pembelajaran,  (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), h. 

135-136 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yaitu proses interaksi 

antara guru dan peserta didik dalam sebuah pembelajaran dimana guru sebagai 

fasilitator sedang murid sebagai pendengar. Keduanya merupakan elemen yang 

harus ada di dalam setiap proses pembelajaran. 

2. Pengertian Metode Resitasi 

Kata resitasi bukanlah kata asli dari Indonesia tetapi merupakan kata 

serapan dari bahasa inggris yaitu resitation yang berarti menceritakan kembali. 

Setelah istilah tersebut masuk ke Indonesia timbulah bermacam-macam 

pengertian resitasi itu, dan masing-masing pengertian itu bertolak dari pikiran 

yang menafsirkannya 

Resitasi atau resitation adalah penyajian kembali atau penimbulan kembali 

apa-apa yang dimiliki, diketahui atau dipelajari. Metode resitasi adalah cara 

penyajian bahan pelajaran dengan menugaskan pelajar-pelajar mempelajari 

sesuatu kemudian harus dipertanggungjawabkan.
12

  

Metode resitasi adalalah metode penyajian bahan dimana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Masalah tugas 

yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan didalam kelas, di halaman sekolah, 

di laboratorium, di perpustakaan, atau dimana saja asal tugas itu dapat 

dikerjakan.
13

 

                                                           
12

 Ulih Bukit, Suatu Pengantar Ke Dalam Metodologi Pengajaran, (Salatiga: CV 

Saudara, 1991), h. 39. 
13

 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar  Mengajar,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), H. 

96. 



20 
 

 
 

Metode resitasi adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan 

tugas tertentu agar peseerta didik melakukan kegiatan belajar.
14

 Sedangkan 

pendapat lain memberikan pengertian bahwa metode resitasi adalah metode 

penyajian bahan dimana guru memeberikan tugas agar peseerta didik melakukan 

kegiatan belajar kemudian harus dipertanggungjawakan. Tugas dan resitasi 

merangsang anak untuk aktif belajar, baik secara individual maupun secara 

kelompok.
15

 Metode resitasi pertama kali diperkenakan di indonesia tahun 1992 

oleh mahasiswa Universitas Indonesia dalam Skripsinya yang berjudul Pengaruh 

Metode Resitasi Terhadap Pola Pikir dan Keaktifan Berdiskusi Pada Peserta 

Didik. Sebelumnya metode resitasi sudah sering diterapkan dibanyak sekolah 

namun belum banyak yang menjadikan sebuah karya ilmiah maupun penelitian, 

metode resitasi sendiri sering banyak diartikan sebagai metode pemberian tugas 

berupa soal. 
16

 

Metode resitasi dipergunakan apabila: a) suatu pokok bahasan atau aspek-

aspek tertentu yang memerlukan latihan yang lebih banyak diluar jam pelajaran 

atau memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui eksperimen atau sumber-sumber 

informasi lain yang lebih luas. b) ruang lingkup bahan pengajarran terlalu luas, 

sedangkan waktu yang disediakan tidak memadai. c) suatu pekerjaan yang tak 

mungkin dapat diselesaikan selama jam pelajaran. d) dalam keadaan darurat, 

dimana guru karena sesuatu hal tidak dapat mengajar baik untuk sebagian maupun 

                                                           
14

 Jumanta Handayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor: Grafia Indonesia, 2014), h.183. 
15

Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar  Mengajar,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 83. 
16

 https://www.academia.edu/6913455/PENGERTIAN_DAN_DASAR_METODE_RESITASI/ di akses 

tanggal 01-08-2017 

http://rumushitung.com/2016/01/14/bangun-ruang-sisi-datar-smp-kelas-8/
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seluruh jam pelajaran, dimana tidak ada guru lain yang dapat menggantikannya. e) 

suatu pokok bahasan perlu pendalaman/perhatian melalui latihan mandiri.
17

 

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode tugas 

(resitasi) adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas untuk 

dilaksanakan oleh siswa dimanapun berada asal tugas itu dapat dikerjakan untuk 

dipertanggungjawabkan. Metode ini diberikan karena dirasakan bahan pelajaran 

terlalu banyak sementara waktu sedikit. Artinya, banyak bahan yang tersedia 

dengan waktu kurang seimbang. Agar bahan pelajaran selesai sesuai dengan 

waktu yang ditentukan, maka metode resitasi inilah yang biasanya digunakan oleh 

guru untuk mengatasinya. 

 

C. Tinjauan Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

1. Bangun ruang  

Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar 

(tidak lengkung). Jika sebuah bangun ruang memiliki satu saja sisi lengkung maka 

ia tidak dapat dikelompokkan menjadi bangun ruang sisi datar. Sebuah bangun 

ruang sebanyak apapun sisinya jika semuanya berbentuk datar maka ia disebut 

dengan bangun ruang sisi datar. Ada banyak sekali bangun ruang sisi datar mulai 

yang paling sederhana seperti kubus, balok, limas sampai yang sangat kompleks 

                                                           
17

Ibid, h. 96. 
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seperti limas segi banyak atau bangun yang menyerupai kristal.
18

 Namun yang 

akan dibahas peneliti disini yaitu : kubus, balok, limas, prisma. 

2. Kubus 

Disebut bangun ruang kubus ketika bangun tersebut dibatasi oleh 6 buah sisi 

yang berbentuk persegi (bujur sangkar). Bangun ruang ini mempunyai 6 buah sisi, 

12 buah rusuk, dan 8 buah titik sudut. Beberapa orang sering menyebut bangun ini 

sebagai bidang enam beraturan dan juga prisma segiempat dengan tinggi sama 

dengan sisi alas.
19

 

a. Bagian-bagian Kubus 

Tiga bagian utama dalam bangun ruang kubus adalah sisi, rusuk, 

dan titik sudut. Selain itu masih ada yang disebut dengan diagonal bidang 

dan diagonal ruang. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. 

 

Kubus ABCD.EFGH dibatasi oleh bidang ABCD, ABFE, BCGF, 

CDHG, ADHE, dan EFGH. Bidang-bidang tersebut disebut sisi-sisi 

                                                           
18

http://rumushitung.com/2016/01/14/bangun-ruang-sisi-datar-smp-kelas-8/ di akses 

tanggal 25-03-2017 

19
Ibid,..  

http://rumushitung.com/2016/01/14/bangun-ruang-sisi-datar-smp-kelas-8/
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kubus ABCD.EFGH. Selanjutnya, AB , BC , CD , AD , EF , FG , GH , 

EH , AE , BF , CG , dan DH disebut rusuk-rusuk kubus. 

b. Jumlah bagian-bagian kubus 

1) Titik sudut 8 buah 

2) Sisi berjumlah 6 buah (luasnya sama) 

3)  Rusuk berjumlah 12 buah sama panjang 

4) Diagonal bidang berjumlah 12 buah 

5) Diagonal ruang berjumlah 4 buah. 

6)  Bidang diagonal berjumlah 6 buah 

c. Rumus kubus 

1) Volume =  s x s x s = s
3
 

2) Luas Permukaan = 6 s x s = 6 s
2
 

3) Panjang Diagonal Bidang = s√2 

4) Panjang Diagonal Ruang = s√3 

5) Luas Bidang Diagonal = s
2
√2 

3. Balok  

Balok adalah bangun ruang yang memiliki tiga pasang sisi segi empat (total 

6 buah) dimana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. 

Berbeda dengan kubus yang semua sisinya berbentuk persegi yang sama besar, 

balok sisi yang sama besar hanya sisi yang berhadapan dan tidak semuanya 
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berbentuk persegi, kebanyakan bentuknya persegi panjang.
20

 perhatikan gambar 

balok dibawah ini: 

 

 

Bagian-bagian dari bagung ruang sisi datar ini sama seperti bagian-baian 

kubus. Sebuah balok terdiri dari sisi, sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan 

yang terakhir adalah bidang diagonal. 

a. Jumlah bagian-bagiannya 

1) Titik sudut 8 buah 

2)  Sisi berjumlah 6 buah (luasnya beda-beda) 

3) Rusuk berjumlah 12 buah 

4) Diagonal bidang berjumlah 12 buah 

5) Diagonal ruang berjumlah 4 buah. 

6) Bidang diagonal berjumlah 6 buah 

b. Rumus-rumus balok 

1) Volume =  panjang x lebar x tinggi = p x l x t 

2) Luas Permukaan = 2 (pl + pt + lt) 

3) Panjang Diagonal Bidang = √(p2+l2) atau √(p2+t2) atau √(l2+t2) 

                                                           
20

Ibid,.., 

http://rumushitung.com/wp-content/uploads/2016/01/bagian-bagian-balok.png
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4) Panjang Diagonal Ruang = √(p2+l2+t2) 

5) Luas Bidang Diagonal = tergantung dari bidang diagonal yang 

mana 

4. Limas 

Limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk segi banyak, bisa segi 

tiga, segi empat, segi lima, dll dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang 

berpotongan pada satu titik puncak. Ada banyak macam bangun ruang limas. 

Penamaannya berdasarkan bentuk alasnya.
21

 

Limas Segitiga Beraturan 

 

Limas Segiempat Beraturan 

 

Limas Segitiga Sembarang 

 

Limas Segiempat Sembarang 
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Ibid,.., 

http://rumushitung.com/wp-content/uploads/2016/01/limas-segitiga-beraturan.png
http://rumushitung.com/wp-content/uploads/2016/01/limas-segiempat-beraturan.png
http://rumushitung.com/wp-content/uploads/2016/01/limas-segitigas-sembarang.png
http://rumushitung.com/wp-content/uploads/2016/01/limas-segiempat-sembarang.png
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a. Bagian-bagian Limas 

Sebuah limas terdiri dari sisi alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, 

dan tinggi. Jumlah sisi tegak akan sama dengan jumlah sisi alas. Jika 

alasnya segitiga maka jumlah sisi tegaknya adalah 3, jika alasnya 

berbentuk segilima maka jumlah sisi tegaknya adalah 5. Jumlah 

rusuknyapun mengikuti bentuk alas. Jika alasnya segitiga maka jumlah 

rusuknya 6, jika alasnya segiempat maka jumlah rusuknya 8, pokoknya 2 

kalinya.Sebuah limas pasti akan memiliki puncak dan tinggi. Tinggi 

limas adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi alas. Tinggi limas 

selalu teka lurus dengan titik potong sumbu simetri bidang alas. 

b. Rumus-rumus Limas 

1) Volume Limas = 1/3 Luas Alas x Tinggi 

2) Luas Permukaan = Jumlah Luas Alas + Jumlah Luas sisi tegak 

5. Prisma 

Bangun-bangun yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang  sejajar dan 

kongruen. Sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk jajargenjang atau pesegi 

panjang yang tegak lurus ataupun titik dengan bidan alas dan bidang atasnya. 

Itulah kurang lebih definisi prisma. Jika dilihat lagi dari rusuk tegaknya, prisma 

dapat dibedakan menjadi dua, yakni prisma tegak dan prisma miring. Prisma 

tegak adalah prima yang rusuk-rusuknya tegak lurus dengan bidang lasa dan 

bidang atas. Prisma miring adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak 

lurus pada bidang atas dan bidang alas.
22

 Perhatikan gambar prisma dibawah ini: 
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Ibid,.., 
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a. Bagian-bagian prisma 

Sebuah bangun ruang sisi datar yang bernama prisma terdiri dari 

alas dan sisi atas yang sama dang kongruen, sisi tegak, titik sudut, dan 

tinggi. Tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas dan bidang atas. 

Bisa diamati dari gambar dibawah ini: 

 

b. Rumus-rumus prisma 

1) Volume = Luas alas x Tinggi 

2) Luas permukaan = (2 x Luas Alas) + (Keliling alas x tinggi) 

 

D. Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari 

pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Belajar bukan hanya 
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sekedar menghapal, melainkan suatu proses mental yang terjadi dalam diri 

seseorang.
23

 

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam 

kompetensi, keterampilan, dan sikap.
24

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

secara etimologis belajar memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau 

ilmu”. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan 

untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Di sini, usaha untuk mencapai kepandaian 

atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan 

ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar 

itu manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan 

memiliki tentang sesuatu.
25

 

Ada beberapa definisi belajar yang dikemukakan oleh para ahli, 

diantaranya:
26

 

a. H.C. Witherington mengemukakan bahwa “Belajar adalah suatu 

perubahan pada kepribadian ditandai adanya pola baru yang dapat berupa 

suatu pengertian. 

b. Arthur J. Gates, menyatakan bahwa “Belajar adalah perubahan tingkah 

laku melalui pengalaman dan latihan. 

                                                           
23

Rusman, Model-Model Pembelajaran. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hal.134 
24

 Baharudin dan Eza Nur Wahyu, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012, hal.11 
25

Ibid., hal. 13 
26

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), hal. 225-227 
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c. L.D. Crow dan A. Crow, mengemukakan bahwa “Belajar adalah suatu 

proses aktif yang perlu dirangsang dan dibimbing kearah hasil-hasil yang 

diinginkan (dipertimbangkan). 

2. Ciri-ciri belajar  

Beberapa ciri-ciri belajar yaitu sebagai berikut:
27

 

a. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (behavior change). 

Artinya, hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku. 

b. Perubahan perilaku relatif permanen.Ini berarti bahwa perubahan tingkah 

laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak 

berubah-ubah.  

c. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses 

belajar berlangsung, perubah perilaku tersebut bersifat potensial. 

d. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 

e. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk 

mengubah tingkah laku. 

3. Prinsip Belajar 

Tanggung jawab belajar berada pada diri peserta didik, tetapi guru 

bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, 

motivasi, dan tanggung jawab siswa untuk belajar sepanjang hayat, sehingga guru 

perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar sebagai berikut:
28
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 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar…, hal. 15 
28

 Arnie Fajar, Portofolio dalam Pembelajaran IPS, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2005), hal 10-12 
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a. Belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas. Tujuan belajar harus 

ditetapkan agar seseorang dapat menentukan arah dan tahap-tahap belajar 

yang harus dilalui untuk mencapai tujuannya. 

b. Proses belajar akan terjadi bila seseorang dihadapkan pada situasi 

problematis. Melalui problem/masalah yang dihadapi peserta didik dalam 

kehidupan di masyarakat akan merangsang peserta didik berpikir untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

c. Belajar dengan pemahaman akan lebih bermakana daripada belajar dengan 

hafalan. Hal ini akan lebih memungkinkan seseorang lebih berhasil dalam 

menerapkan dan mengembangkan hal-hal yang sudah dipelajari dan 

dimengerti. 

d. Belajar menyeluruh akan lebih berhasil daripada belajar secara terbagi-

bagi. Belajar secara menyeluruh akan dapat melihat dan mengerti secara 

jelas bagian-bagian yang merupakan hubungan dan membentuk satu 

keseluruhan secara bulat. 

e. Belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap intisari pelajaran itu 

sendiri, sehingga peserta didik akan dapat membuat suatu 

ringkasan/ikhtisar dari seluruh mata pelajaran yang dipelajarinya. 

f. Belajar merupakan proses yang kontinu. Belajar merupakan suatu proses, 

maka belajar membutuhkan waktu. Oleh karena itu belajar harus dilakukan 

secara kontinu, jadwal yang teratur dan jumlah materi yang sesuai 

kemampuan. 
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g. Proses belajar memerlukan metode yang tepat. Pemilihan metode belajar 

yang tepat akan memungkinkan peserta didik menguasai ilmu lebih mudah 

dan lebih cepat sesuai dengan kapasitas tenaga dan pikiran yang 

dikeluarkan. 

h. Belajar memerlukan minat dan perhatian peserta didik. Kondisi belajar 

mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian peserta didik 

dalam belajar, sehingga guru harus mampu membangkitkan minat peserta 

didik tersebut. 

Berdasarkan dari penjelasan tentang belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu proses kegiatan peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman-pemahaman atau suatu pengalaman baru dengan waktu tertentu dan 

pada akhirnya terjadi suatu perubahan dalam diri yang dapat dilihat dari 

perubahan tingkah laku. 

4. Hasil Belajar 

Menurut Rifa’i, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta 

didik.
29

 Sedangkan menurut Sudjana hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
30

 

Rifa’i mengklasifikasikan hasil belajar menjadi tiga taksonomi yang disebut 

ranah belajar, yaitu:
31
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 Ahmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni, Psikologi pendidikan, (Semarang: UNNES 

Press, 2011), h. 85. 
30

 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar..., h. 22. 
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 Ahmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni, Psikologi pendidikan..., h. 86-89. 
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a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (Comprehention), penerapan (application), 

analisis (analysis), sintesis (syntesis), dan penilaian (evaluation).  

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori 

tujuan peserta didik afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan 

(responding), penilaian (valauing), pengorganisasian (organization), dan 

pembentukan pola hidup (organization by a value complex). 

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah persepsi 

(perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), 

gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex over response), 

penyesuaian (adaptation), dan kreatifitas (originality). 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan yang diperoleh peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar memiliki peranan penting dalam proses 

belajar mengajar, pencapaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam belajar. Dari informasi tersebut 

guru dapat menganalisis kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan baik untuk 
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keseluruhan kelas maupun individu.  

Hasil belajar merupakan parameter untuk mengukur tingkat kemampuan 

individu serta sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 

dikuasai oleh peserta didik. Hasil belajar dapat dijadikan sebagai pendorong bagi 

peserta didik dalam meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil 

belajar dapat diukur melalui tes yang sering dikenal dengan tes hasil belajar. Tes 

hasil belajar berupa tes yang disusun secara terencana untuk mengungkap daya 

serap peserta didik dalam menguasai bahan-bahan atau materi yang telah 

diajarkan.  

Pendapat Sudjana mengenai penilaian hasil belajar yaitu:
32

 Dari segi 

alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes dan bukan tes 

(nontes). Tes ini ada yang diberikan secara lisan, ada tes tulisan, dan ada tes 

tindakan. Sedangkan bukan tes sebagai alat penilaian mencakup observasi, 

kuesioner, wawancara, skala, sosiometri, studi kasus, dan lain-lain.  

Hasil belajar peserta didik juga dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi 

hasil belajar yang dapat memberikan informasi untuk kemajuan peserta didik, dan 

pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai 

oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya. Tetapi Slameto 

hanya menggolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor 
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 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2009), h.5. 
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ekstern.
33

 Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar mencakup faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan, cacat tubuh; faktor 

psikologis, seperti inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

kelelahan; dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada 

diluar individu mencakup faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, latar belakang kebudayaan; faktor sekolah, seperti metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta 

didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah; dan faktor masyarakat, 

seperti kegiatan peserta didik dalam masyarakat, media, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat.  

Sudjana mengemukakan tentang faktor-faktor yang menentukan pencapaian 

hasil belajar, yaitu:
34

 Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik yaitu: faktor dari dalam diri peserta didik atau faktor individu dan faktor dari 

luar diri peserta didik atau faktor lingkungan. Faktor dalam diri peserta didik atau 

individu meliputi: faktor kemampuan yang dimiliki peserta didik, motivasi 

belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial 

ekonomi dan psikis. Faktor yang dari luar peserta didik atau faktor lingkungan 

meliputi: kualitas pengajaran, besarnya kelas (class size), suasana belajar, fasilitas 

dan sumber belajar yang tersedia. 
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 Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 
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 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar..., h. 39. 
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Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rifa’i bahwa:
35

 Faktor-faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal 

dan eksternal. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ 

tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi 

sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Sedangkan kondisi 

eksternal meliputi variasi dan tingkat kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari 

(direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar 

masyarakat. Kesempurnaan dan kualitas kedua kondisi tersebut akan berpengaruh 

terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar.  

Berdasarkan tiga pendapat ahli diatas, diketahui bahwa berhasil atau 

tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar yaitu faktor internal (berasal dari dalam diri orang yang 

belajar) dan ada pula faktor eksternal (berasal dari luar dirinya). 

 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Arif Hidayat dalam penelitiannya tahun 2009 dengan judul penelitian 

“Penerapan Metode Resitasi dalam Pembelajaran  Al-Qur’an Hadits di 

Kelas XI MAN Wates I Kulon Progo Yogyakarta”.
36

 Dari Fakultas 

Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo. Hasil penelitian 

sebagai berikut : 
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 Ahmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni, Psikologi pendidikan..., h. 97. 
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a. diperoleh hasil penelitian Arif Hidayat ini bahwa penerapan metode 

resitasi menggunakan dua cara yaitu secara berkelompok dan secara 

mandiri. Penerapan secara kelompok ini biasanya dilakukan dengan 

memberikan tugas kelompok dan dikerjakan di kelas, sedangkan 

penerapan metode resitasi secara mandiri dilakukan dengan 

memberikan tugas individu dan dikerjakan di kelas atau di rumah. 

Adapun kendala yang dihadapi adalah perbedaan kemampuan peserta 

didik dalam membaca, menerjemahkan ayat Al-Qur’an perkosa kata, 

dan kurangnya minat peserta didik untuk mencatat materi. Sedangkan 

upaya yang dilakukan adalah melakukan bimbingan khusus membaca 

Al-Qur’an, trik menerjemahkan dengan mudah dan pengecekan buku 

catatan peserta didik. 

2. Yenrika Kurniati dalam skripsinya tahun 2007 dengan judul “Pengaruh 

Metode Resitasi Dengan Menggunakan Lembar Kerja Siswa Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Ditinjau DariKemampuan Awal Siswa Pada 

Pokok Bahasan Himpunan Siswa Kelas VII Semester 2 SMP Negeri 13 

Semarang Tahun Ajaran 2006/2007”  dari FMIPA Universitas Negeri 

Semarang, hasil penelitian sebagai berikut:
37

 

a. Setelah kedua kelompok mendapat perlakuan yang berbeda yaitu 

pembelajaran dengan metode resitasi menggunakan LKS untuk 

kelompok eksperimen dan pembelajaran ekspositori untuk kelompok 

                                                           
37

 Yenrika Kurniati, Skripsi, 2007,Pengaruh Metode Resitasi Dengan Menggunakan 

Lembar Kerja Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa 

Pada Pokok Bahasan Himpunan Siswa Kelas Vii Semester 2 Smp Negeri 13 Semarang Tahun 

Ajaran 2006/2007, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Semarang,  
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kontrol, kemudiankedua kelompok diberi tes akhir. Diperoleh rata-rata 

hasil belajar aspekpemecahan masalah kelompok eksperimen adalah 

73,29 dan rata-rata kelompokkontrol 68,39. Berdasarkan uji kesamaan 

dua rata-rata satu pihak yaitu uji pihakkanan diperoleh  thitung = 2,04 

dan ttabel= 1,99 sehingga thitung > ttabel  maka H 0ditolak dan Ha 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar aspekpemecahan 

masalah yang menggunakan metode resitasi menggunakan LKS 

lebihbaik dibandingkan dengan yang mendapat pembelajaran dengan 

metodeekspositori. 

3. Siti Masruroh dalam skripsinya tahun 2006 dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Tugas Dan Resitasi Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 2 Semester 2 Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel Smp Islam Sultan Agung I Semarang Tahun Pelajaran 

2005/2006”dari jurusan matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang. 

Hasil penelitian sebagai berikut :
38

 

a. Berdasarkan dari hasil analisis statistik, diperoleh kesimpulan bahwa 

hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang mengatakan penggunaan metode 

tugas dan resitasi lebihbaik dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional dapat diterima, artinyahasil belajar matematika siswa 

dalam bidang studi matematika pada pokokbahasan sistem persamaan 
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linear dua variabel dari siswa kelompok  eksperimen lebih baik dari 

pada hasil belajar kelompok kontrol 

b. Dalam pembelajaran dengan menggunakan metode tugas dan resitasi 

lebih baik karena mampu mengaktifkan siswa dalam proses belajar 

mengajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya masing-masing 

c. Dalam penelitian ini juga dilengkapi lembar pengamatan sehingga 

lebih mudah untuk mengetahui kadar keaktifan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. Berdasarkan data dari lembar pengamatan diperoleh 

bahwa persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami 

peningkatan dalamsetiap pertemuan yaitu dari 45% menjadi 85%. 

Sehingga dapat dikatakanbahwa siswa berusaha mengembangkan 

pemikirannya dengan jalanmenyampaikan hasil karyanya atau 

mempresentasikan hasil tugas yang diberikan guru, memberi 

tanggapan dan menanyakan sesuatu hal yang belum di mengerti. 

4. Tri Septi Ratna Sari dalam skripsinya tahun 2016 dengan judul “Pengaruh 

Metode Resitasi Dengan Dibantu Lembar Kerja Siswa Terhadap Hasil 

Belajar Pada Materi Perbandingan Kelas VII SMP Dharma Wanita Pare” 

dari Program studi Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri. Hasil 

penelitian sebagai berikut :
39
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a. Setelah menggunakan metode resitasi dengan dibantu lembar kerja 

siswa, hasil belajar pada materi perbandingan kelas VII SMP Dharma 

Wanita Pare menjadi lenbih meningkat 

b. Siswa lebih aktif belajar individual maupun kelompok,  siswa menjadi 

lebih mandiri diluar pengawasan guru, serta siswa lebh kreatif 

5. Siti musyaropah dalam skripsinya tahun 2015 dengan judul “pengaruh 

metode resitasi berbasis lks terhadap hasil belajar matematika kelas viii di 

mts al-huda bandung semester genap tahun ajaran 2014/2015” dari IAIN 

Tulungagung. Hasil penelitian sebagai berikut :
40

 

a. Berdasarkan penyajian dan anaisis data, hasilnya menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan antara thitung dengan ttabel . Dimana thitung 

yang dihitung menggunakan uji-t diperoleh angka 3,462 sedangkan 

ttabel pada tarafsignifikan 5% adalah 2,000. Maka thitung > ttabel, artinya 

H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara pembelajaran menggunakan metode 

resitasi berbasis LKS terhadap hasil belajar matematika kelas VIII di 

MTs AL-HUDA Bandung semester genap tahun ajaran 2014/2015.” 

b. Adapun besarnya pengaruh pembelajaran metode resitasi berbasis LKS 

terhadap hasil belajar matematika siswa adalah 13,03%. Meskipun 

nilai pengaruh tidak terlalu besar, akan tetapi pembelajaran dengan 

metode resitasi terbukti dapat menigkatan hasil belajar siswa, 

ditunjukkan oleh tabel Grup Statistik dimana nilai rata-rata hasil 
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belajar kelas eksperimen 81,45 sedangkan nilai rata-rata belajar siswa 

kelas kontrol 72,06. 

 

F. Kerangka Teoritis 

Penelitian ini berasal dari beberapa masalah yang ditemui oleh peneliti 

di lapangan antara lain : 

1. Berdasarkan wawancara dengan guru matematika disekolahan 

tersebut, menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran matematika belum maksimal dikarenakan sulitnya 

pemahaman dan penalaran peserta didik untuk memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 

2. Sulitnya peserta didik mempelajari matematika dikarenakan minat 

belajar yang masih rendah. 

3. Perhatian pembelajaran peserta didik terhadap mata pelajaran 

matematika belum terfokuskan disebabkan kondisi pembelajaran yang 

monoton dan searah. 

Dalam uraian di atas peneliti mencoba hal baru, yaitu dengan 

menggunakan metode resitasi guna untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika, dan memfasilitasi siswa agar dapat belajar secara mandiri saat 

guru memberikan tugas di rumah. Adapun kerangka berfikir pengaruh metode 

resitasi terhadap hasil belajar matematika peserta didik siswa tuna grahita 

dalam gambar berikut.  
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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