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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Diskripsi Teori  

1. Hakekat Pembelajaran Matematika  

a. Pengertian Matematika  

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 intelegensi.
1
 

Andi Hakim Nasution tidak menggunakan istilah “ilmu pasti” 

dalam menyebut istilah ini.Kata “ilmu pasti” merupakan terjemahan 

dari bahasa Belanda “wiskunde”. Penggunaan kata “ilmu pasti” atau 

“wiskunde” untuk “mathematics” seolah-olah membenarkan pendapat 

bahwa di dalam matematika semua hal sudah pasti dan tidak dapat 

diubah lagi. Padahal, kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Dalam 

matematika, banyak terdapat pokok bahasan yang justru tidak pasti, 

misalnya dalam statistika ada probabilitas (kemungkinan), 

perkembangan dari logika konvensional yang memiliki 0 dan 1 ke 

logika fuzzy yang bernilai antara 0 sampai 1, dan seterusnya.
2
 

Dengan demikian istilah “matematika” lebih tepat digunakan 

daripada “ilmu pasti”. Belajar matematika sama halnya dengan belajar 

logika karena kedudukan matematika dalam ilmu pengetahuan adalah 

sebagai ilmu dasar atau ilmu alat.  

                                                           
1
 M. Masykur dan Abdul H. F., Mathematical Intelegence, Cara Cerdas Melatih 

Otak dan Menanggulangi kesulitan Belajar, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 42 
2
Ibid, h. 42-43 
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Sampai saat ini belum ada definisi tunggal tentang matematika. 

Hal ini terbukti dengan adanya puluhan definisi matematika yang 

belum mendapat kesepakatan diantara para matematikawan. Mereka 

saling berbeda dalam mendefinisikan matematika. Namun yang jelas, 

hakekat matematik dapat diketahui, karena objek  penelaahan 

matematika yaitu sasarannya telah diketahui sehingga dapat diketahui 

pula bagaimana cara berpikir matematika.
3
  

Matematika tidak hanya berhubungan dengan bilangan-

bilangan serta operasi-operasinya, melainkan juga unsur ruang sebagai 

sasarannya. Namun penunjukkan kuantitas seperti itu belum memenuhi 

sasaran matematika yang lain, yaitu ditujukan kepada hubungan, pola, 

bentuk , dan struktur.
4
 

Dalam proses belajar mengajar matematika juga terjadi proses 

berpikir, sebab seseorang dikatakan berpikir apabila orang itu 

melakukan kegiatan mental, dan orang yang belajar matematika mesti 

melakukan kegiatan mental.
5
 

Berdasarkan beberapa definisi mengenai matematika di atas 

dapat dijadikan landasan awal untuk belajar dan mengajar dalam 

proses pembelajaran matematika. Diharapkan proses pembelajaran 

matematika dapat berlangsung secara manusiawi. Sehingga 

matematika tidak lagi dianggap sebagai momok bagi siswa. 

                                                           
3
 M. Masykur dan Abdul H. F., Mathematical Intelegence… , h. 43 

4
 Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, 

(Malang, 2001), h. 46 
5
 M. Masykur dan Abdul H. F., Mathematical Intelegence, Cara Cerdas Melatih 

Otak dan Menanggulangi kesulitan Belajar, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 43 
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Ilmu 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 yang harus ditempuh adalah kita harus 

menguasai bahasa pengantar dalam matematika, harus berusaha 

memahami makna-makna di balik lambang dan simbol tersebut.
6
 

 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika  

Matematika merupakan subjek yang sangat penting dalam 

sistem 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. Di Indonesia sejak bangku SD 

sampai perguruan tinggi bahkan mungkin sejak play group atau 

sebelumnya, syarat penguasaan terhadap matematika jelas tidak bisa 

dikesampingkan. Untuk dapat menjalani pendidikan selama bangku 

sekolah sampai kulian dengan baik, maka anak didik dituntut untuk 

dapat menguasai matematik dengan baik.
7
 

 

2. Proses Belajar Mengajar Matematika  

a. Pengertian Belajar  

                                                           
6
 Herman Hudojo, Pengembangan…, h. 47 

7
 M. Masykur dan Abdul H. F., Mathematical Intelegence, Cara Cerdas Melatih 

Otak dan Menanggulangi kesulitan Belajar, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 41-42 
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Sampai sejauh ini kita sudah sering menggunakan istilah 

“belajar”, namun kita belum memberikan pembatasan apa belajar itu. 

Memang sangat sulit memberikan arti belajar, karena belajar 

menyangkut psikologi kognitif yang dalam dan luas. Belajar 

merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh pengalaman atau 

pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. 

Misalnya setelah belajar matematika siswa itu mampu 

mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan matematikanya, 

dimana sebelumnya ia tidak dapat melakukannya.
8
 

Sedangkan belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

artinya adalah berusaha (berlatih dan sebagainya) supaya mendapat 

sesuatu kepandaian. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa 

belajar adalah suatu proses pertumbuhan dalam diri seseorang yang 

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah 

laku seperti peningkatan pengetahuan, kecakapan, daya pikir, sikap, 

kebiasaan, dan lain-lain.
9
 

W. S. Winkel mengartikan belajar sebagai suatu aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu 

bersifat secara relatif konstan dan berbekas.
10

 Dalam pendapat lain 

dikemukakan bahwa belajar merupaka suatu proses mendapatkan 

                                                           
8
 Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, 

(Malang, 2001), h. 92 
9
 Sulistyorini, Evaluasi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, 

(Yogyakarta: Teras, 2009), h. 5  
10

Sulistyorini, Evaluasi Pendidikan …, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 5 
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pengetahuan atau pengalaman. Pengetahuan atau pengalaman itu 

mampu mengubah tingkah laku seseorang sehingga tingkah laku orang 

itu tetap tidak akan berubah lagi dengan modifikasi yang sama.
11

 

Sedangkan dalam pandangan Arnie Fajar mengemukakan 

bahwa belajar merupakan suatu proses kegiatan aktif siswa dalam 

membangun makna atau pemahaman, maka siswa perlu diberi waktu 

yang memadai untuk melakukan proses itu. Artinya memberikan 

waktu yang cukup untuk berpikir ketika siswa menghadapi masalah 

sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk membangun sendiri 

gagasannya.
12

 

Dienies mengatakan bahwa belajar matematika melibatkan 

suatu struktur hierarki dari konsep-konsep tingkat lebih tinggi yang 

dibentuk atas dasar apa yang telah terbentuk sebelumnya. Bagi Gagne, 

tingkatan urutan itu adalah dari konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

menuju pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini oleh Gagne 

dipandang sebagai tahap belajar tingkat tertinggi.
13

 

Atas dasar struktur kognitif, bahan pelajaran harus disusun 

menurut urut-urutan tingkat kesukaran yang logik dan berdasarkan atas 

pengalaman-pengalaman belajar terdahulu. Menurut Ausubel (1971)
14

, 

bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna (meaningful), 

artinya bahan pelajaran itu cocok dengan kemampuan siswa dan harus 

relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Dengan 

                                                           
11

 Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika… 

, h. 135 
12

Ibid 
13

 Ibid , h. 92 
14

 Ibid , h. 92 
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perkataan lain, pelajaran haruslah dikaitkan dengan konsep-konsep 

yang sudah ada sedemikian sehingga konsep-konsep baru benar-benar 

terserap. Dengan demikian, intelektual-emosional siswa terlibat di 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa belajar 

adalah sebagai proses untuk merubah diri seseorang (siswa) agar 

memiliki pengetahuan, sikap dan tingkah laku melalui latihan, baik 

latihan yang penuh akan tantangan atau melalui pelbagai pengalaman 

yang telah terjadi. Perubahan tersebut bersifat positif, dalam arti 

berorientasi ke arah yang lebih maju dibanding dengan keadaan 

sebelumnya. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana 

suatu organisme mengalami perubahan perilakunya kea rah perilaku 

yang lebih baik, sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman 

sebelumnya. Dengan demikian, belajar adalah aktifitas yang berproses 

menuju pada suatu perubahan dan terjadi melalui tahapan-tahapan 

tertentu.
15

 

Arno F. Witting mengemukakan tentang tahapan proses belajar 

ke dalam tiga tahapan, yaitu tahap perolehan atau penerimaan 

informasi (acquistion), tahap penyimpanan informasi (storage), dan 

tahap mendapatkan kembai informasi (retrieval). Selain melalui 

tahapan tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh 

siswa agar dapat berhasil dalam belajar, yakni:
16

 

                                                           
15

 Sulistyorini, Evaluasi Pendidikan dalam Meningkatkan… , h. 6  
16

Ibid… , h. 6-7  
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a. Kemampuan untuk berpikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini 

ditandai dengan berpikir kritis, logis, sistematis, dan objektif.  

b. Menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran.  

c. Bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan 

sesuai potensinya.  

d. Menguasai bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan 

pelajaran di sekolah yang menjadi lanjutannya.  

e. Menguasai salah satu bahasa asing, terutama Bahasa Inggris bagi 

siswa yang telah memenuhi syarat itu.  

f. Stabilitas psikis (tidak mengalami masalah penyesuaian diri dan 

seksual).  

1) Kesehatan jasmani  

2) Lingkungan yang tenang  

3) Kehidupan ekonomi yang memadai  

4) Menguasai teknik belajar di sekolah dan di luar sekolah.  

 

b. Pengertian Mengajar  

Mengajar dilukiskan sebagai suatu proses interaksi antara guru 

dan siswa di dalam mana guru mengharapkan siswanya dapat 

menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang benar-benar 

dipilih oleh guru. Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dipilih 

oleh guru tersebut hendaknya relevan dengan tujuan dari pelajaran 

yang diberikan dan disesuaikan dengan struktur kognitif yang dimilki 

siswa. Dengan demikian, mengajar adalah untuk melihat bagaimana 
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proses belajar berjalan. Mengajar sebenarnya memberi kesempatan 

kepada yang di ajar untuk mencari, bertanya, menebak, menalar, dan 

bahkan mendebat. Suatu kondisi yang perlu untuk suatu pengmbangan 

teori mengajar matematika adalah teori mengajar tersebut haruslah 

didasarkan bagaimana siswa dapat belajar secara efektif tanpa 

mencoba memaksa siswa di luar tahap kesiapan intelektualnya.
17

 

 

c. Proses Belajar Mengajar Matematika  

Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan atau 

menelaah bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan 

hubungan-hubungan di antara hal-hal itu. Untuk dapat memahami 

struktur-struktur serta hubungan-hubungan, tentu saja diperlukan 

pemahan tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam matematika 

itu. Dengan demikian belajar matematika berarti belajar tentang 

konsep-konsep dan struktur-struktur yang terdapat dalam bahasan yang 

dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan 

struktur-struktur tersebut.
18

 

Agar supaya proses belajar matematika terjadi, bahasan 

matematika seyogyanya tidak disajikan dalam bentuk yang sudah 

tersusun secara dinal, melainkan siswa dapat terlibat aktif di dalam 

menemukan konsep-konsep, struktur-struktur sampai kepada teorema 

atau rumus-rumus. Keterlibatan siswa ini dapat terjadi bila bahan yang 

                                                           
17

 Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika… 

, h. 91 
18

Ibid… , h. 135 
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disusun itu bermakna bagi siswa, sehingga terjadi interaksi antara guru 

dan siswa menjadi efektif.
19

 

 

d. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.
20

 

Menurut Bloom, hasil belajar mencangkup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge 

(pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), synthesis (menggabungkan bagian-bagian 

menjadi bangunan baru), dan evaluation (menilai).Domain afektif 

adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), 

valuing (nilai), organization (organisasi), characterization 

(karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, 

dan rountinized. Psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, 

teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Sementara menurut 

Lindgren hasil pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian 

dan sikap.
21

 

Harus diingat bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasikan oleh para 

                                                           
19

Ibid 
20

 Agus Suprijono, Cooperative Learning (Teori dan Aplikasi PAIKEM), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h, 5 
21

Ibid, h. 6-7 
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pakar pendidikan sebagaimna tersebut di atas tidak dilihat secara 

terpisah, melainkan komprehensif. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif  

Roger, dkk. (1992) menyatakan cooperative learning is group 

learning activity organized in such a way that learning is based on the 

socially structured change of information between learners in group in 

which each learner is heald accountable for his or her own learning and 

his motivated to increase the learning of others. (Pembelajaran kooperatif 

merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu 

prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi 

secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya 

setiap pembelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri dan 

didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain). 

Sedangkan Parker (1994) mendefinisikan kelompok kecil kooperatif 

sebagai suasana pembelajaran dimana para siswa saling berinteraksi dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas akademik demi 

mencapai tujuan bersama.
22

 

Menurut Davidson, kooperasi berarti to eork or act together or 

jointly, and strive to produce an effect (bekerjasama dan berusaha 

menghasilkan suatu pengaruh tertentu).
23

 Dengan demikian pembelajaran 

kooperatif bergantung pada efektivitas kelompok-kelompok siswa 

tersebut. Dalam pembelajaran ini, guru diharapkan mampu membentuk 

                                                           
22

 Miftahul Huda, Cooperative Learning (Metode, Teknik, Struktur dan Model 

Terapan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), h. 29 
23

Ibid, h. 30  
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kelompok-kelompok koopertaif dengan berhati-hati agar semua 

anggotanya dapat bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan 

pembelajarannya sendiri dan pembelajaran teman-teman satu 

kelompoknya. Masing-masing anggota kelompok bertanggungjawab 

mempelajari apa yang disajikan dan membantu teman-teman satu anggota 

untuk mempelajarinya juga.  

Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai 

makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai 

tujuan dan tanggungjawab bersama, pembagian tugas dan rasa senasib. 

Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompk secara 

kooperatif akan melatih siswa untuk saling berbagi pengetahuan, 

pengalaman, tugas, dan tanggungjawab. Mereka juga akan belajar untuk 

menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing.
24

 

Konsekuensi positif dari pembelajarn ini adalah siswa diberi 

kebebasan untuk terlibat secara aktif dalam kelompok mereka.Dalam 

lingkungan pembelajaran kooperatif, siswa harus menjadi partisipan aktif 

dan melalui kelompknya dapat membangun komunitas pembelajaran 

(learning community) yang saling membantu antar satu sama lain.
25

 

Jadi, model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran 

dengan cara berkelompok untuk bekerjasama saling membantu 

mengontruksi konsep dan menyelesaikan persoalan. Agar kelompok yang 

terbentu dapat kohesif (kompak-partisipatif) tiap anggota kelompok terdiri 

dari 4-5 orang, heterogen (kemampuan, gender, karakter), ada kontrol dan 

                                                           
24

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovaif dalam Kurikulum 2013, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 45  
25

 Miftahul Huda, Cooperative Learning ,,, h. 33 
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fasilitasi, dan meminta tanggungjawab hasil kelompok berupa laporan atau 

presentasi.  

 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) 

Strategi pembelajaran koopertaif tipe TPS ini memperkenalkan 

gagasan tentang waktu „tunggu atau berpikir‟ (wait or think time) pada 

elemen interaksi pembelajaran kooperatif yang saat ini menjadi salah satu 

faktor ampuh dalam meningkatkan respons siswa terhadap pertanyaan.
26

 

Pembelajaran ini relatif lebih sederhana karena tidak menyita waktu yang 

lama untuk mengatur tempat duduk ataupun mengelompokkan siswa. 

Pembelajaran ini melatih siswa untuk berani berpendapat dan menghargai 

pendapat teman.
27

 

Think Pair Share (TPS) merupakan strategi pembelajaran yang 

sederhana namun sangat bermanfaat. Pertama-tama siswa diminta untuk 

duduk berpasangan. Kemudian guru mengajukan satu pertanyaan atau 

masalah kepada mereka. Setiap siswa diminta untuk berpikir sendiri-

sendiri telebih dahulu tentang jawaban atas pertanyaan itu, kemudian 

mendiskusikan hasil pemikirannya dengan psangan di sebelahnya untuk 

memperoleh satu konsensus yang sekiranya dapat mewakkili jawaban 

mereka berdua. Setelah itu, guru meminta setiap pasangan untuk 

menshare, menjelaskan, atau menjabarkan hasil konsensus atau jawaban 

yang telah mereka sepakati pada siswa-siswa yang lain di ruang kelas.
28

 

                                                           
26

 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-Isu Metodis 

dan Paradigmatis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 206 
27

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovaif … , h. 208 
28

 Miftahul Huda, Cooperative Learning ,,, h. 132 
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Manfaat TPS antara lain adalah 1) memungkinkan siswa untuk 

bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain; 2) mengoptimalkan 

partisipasi siswa; 3) member kesempatan kepada siswa untuk 

menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Keahlian yang 

umumnya dibutuhkan dalam strategi ini adalah membagi informasi, 

bertanya, meringkas gagasan orang lain, dan paraphrasing.
29

 

Pembelajarn kooperatif tipe Think Pair Share TPS memiliki 

beberapa komponen dan langkah-langkah, yaitu:
30

 

a. Think (berpikir)  

Pelaksanaan pembelajaran TPS diawali dari berpikir sendiri 

mengenai pemecahan masalah. Tahap berpikir menuntut siswa untuk 

lebih tekun dalam belajar dan aktif mencari referensi agar mudah 

dalam memecahkan masalah atau soal yang diberikan guru. 

Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan yang terkait dengan 

materi pelajaran. Proses TPS dimulai pada saat ini, yaitu guru 

mengemukakan pertanyaan yang menggalakkan berpikir ke seluruh 

kelas. Pertanyaan ini hendaknya berupa pertanyaan terbuka yang 

memungkinkan dijawab dengan berbagai macam jawaban.
31

 

b. Pair (berpasangan)  

Setelah diawali dengan berpikir, siswa kemudian diminta untuk 

mendiskusikan hasil pemikirannya secara berpasangan. Tahap diskusi 

merupakan tahap menyatukan pendapat masing-masing siswa guna 

                                                           
29

 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran …  
30

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovaif … , h. 210-211 
31

 Mardodo dkk,  Implementasi Pembelajaran Kooperatif Model Think Pair 

Share Dan Learning Together Dengan Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik  

Ditinjau Dari Minat Belajar Siswa, (Surakarta: Jurnal tidak diterbitkan, 2014), h. 515 



30 
 

memperrdalam pengatahuan mereka. Diskusi dapat mendorong siswa 

untuk aktif menyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat 

orang lain dalam kelompok serta mampu beerjasama dengan orang 

lain.  

Pada tahap ini siswa berpikir secara individu. Guru meminta 

kepada siswa untuk berpasangan dan muali memikirkan pertanyaan 

atau masalah yang diberikan guru dalam waktu tertentu. Lamanya 

waktu ditetapkan berdasarkan pemahaman guru terhadap siswanya, 

sifat pertanyaannya, dan jadwal pembelajaran. Siswa disarankan untuk 

menulis jawaban atau pemecahan masalah hasil pemikirannya.
32

 

c. Share (berbagi)  

Setelah mendiskusikan hasil pemikirannya, pasangan-pasangan 

siswa yang ada diminta untuk berbagi hasil pemikiran yang telah 

dibicarakan bersama pasangannya masing-masing kepada seluruh 

kelas. Tahap berbagi menuntut siswa untuk mampu mengungkapkan 

pendapatnya secara bertanggungjawab, serta mampu mempertahankan 

pendapat yang telah disampaikannya. 

Pada tahap ini siswa secara individu mewakili kelompok atau 

berdua maju bersama untuk melaporkan hasil diskusinya ke seluruh 

kelas. Pada tahap terakhir ini, siswa seluruh kelas akan memperoleh 

keuntungan dalam bentuk mendengarkan berbagai ungkapan mengenai 

konsep yang sama dinyatakan dengan cara yang berbeda oleh individu 

yang berbeda.  
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5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw  

Model pembelajaran kooperatif model jigasaw menitikberatkan 

kepada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil. Model jigsaw 

merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang terdiri atas empat sampai dengan enam orang secara 

heterogen. Siswa bekerjasama saling ketergantungan positif dan 

bertanggungjawab secara mandiri. Dalam model ini, siswa memiliki 

banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah 

informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi. Anggota kelompok bertanggungjawab atas keberhasilan 

kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat 

menyampaikan kepada kelompoknya.
33

 

Langkah-pelaksanaan jigsaw adalah:  

a. Langkah pertama  

Guru merencanakan pembelajaran yang akan menghubungkan 

beberapa konsep dalam satu rantang waktu secara bersamaan.  

b. Langkah kedua  

Guru menyiapkan handout materi pelajaran untuk masing-masing 

konsep.  

c. Langkah ketiga  

Guru menyiapkan kuis yang banyaknya disesuaikan dengan sub bab  

yang akan siswa pelajari.  

d. Langkah keempat  
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Guru membagi kelas menjadi sebanyak sub bab yang akan dipelajari. 

Guru menyampaikan pengantar diskusi kelompok dengan menjelaskan 

secara sangat singkat yaitu, (1) topik yang akan dipelajari masing-

masing kelompok; (2) tujuan dan indikator belajar yang diharapkan; 

(3) prosedur kegiatan; (4) sumber belajar yang dapat siswa gunakan. 

Diskusi dimulai, siswa aktif mempelajari materi, guru menjadi 

pemantau dan fasilitator. Masing-masing kelompok bersiap untuk 

mempelajari sub bab yang tekah ditentukan. Tiap kelompok terbagi 

dalam subkelompok masing-masing mempelajari satu handout. Pada 

saat diskusi setiap subkelompok mendalami satu konsep (sub bab) dan 

masing-masing subkelompok bias saling bertanya untuk memperoleh 

pemahaman. Kelompok ini disebut dengan home groups (kelompok 

besar).  

Pada bagian akhir sesi, setiap kelompok mendalami satu konsep agar 

dapat menyampaikan materi kepada subkelompok lain. Setelah 

memenuhi target waktu dan berdasarkan pemantauan guru siswa telah 

cukup memahami materi, diskusi ditutup sementara.  

e. Langkah kelima  

Setiap sub kelompok mendalami materi pada handout yang menjadi 

pegangannya. Mendalami fakta, konsep, dan prosedur penerapan 

konsep agar ilmuyang mereka pelajari dapat disampaikan kembali 

kepada teman-temannya. Pada fase ini, tidak ada interaksi antar 

subkelompok. Kegiatan refleksi ini merupakan proses peningkatan 

penguasaan materi untuk mengahadapi babak diskusi tim ahli.  
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f. Langkah keenam  

Setiap subkelompok yang ahli mengenai konsep ke-1 bergabung 

dengan ahli konsep ke-1 dari kelompok lain. Begitu juga dengan 

subkelompok yang lain sehingga membentuk struktur kelompok ahli.  

Pada langkah ini siswa kembali diskusi. Tiap kelompok membahas 

satu handout materi yang menjadi bidang keahliannya. Di sini terdapat 

masa kritis yang harus guru pantau pada tiap kelompok, memastikan 

bahwa konsep yang siswa kembangkan sesuai dengan yang seharusnya 

atau tidak mengandung kekeliruan. 

g. Langkah ketujuh  

Setelah selesai mendalami materi (sub bab) melalui diskusi kelompok 

ahli, siswa kembali ke kelompok awal atau kelompk besar. Hasil dari 

diskusi pada kelompom ahli dibahas kembali dalam kelompok awal. 

Pada tahap akhir kegiatan belajar, setiap subkelompok menyampaikan 

hasil diskusi pada kelompok ahli. Dengan cara ini seuruh siswa 

mengulang telaah seluruh materi yang harus dikuasainya. Setiap 

anggota kelompok memiliki catatan hasil diskusi pada tahap satu, 

tahap dua diskusi tim ahli, dan kembali ke kelompok semula.
34

  

h. Langkah kedelapan  

Guru mengukur hasil belajar siswa dengan tes atau kuis. Guru dapat 

menilai tingkat ketuntasan belajar dengan cara membandingkan hasil 

yang sisa capai dengan target dalam RPP.  
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6. Materi Lingkaran  

1) Hubungan antara Sudut Pusat, Panjang Busur, dan Luas Juring  

a. Hubungan Sudut Pusat, Panjang Busur, dan Luas Juring  

Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang 

berpotongan pada pusat lingkaran. Pada gambar 2.1 di bawah, 

       adalah sudut pusat lingkaran. Garis lengkung AB di 

sebut busur AB dan daerah arsiran AOB disebut juring AOB.  

 

Gambar 2.1 

 

 

Kegiatan  

 

          (i)                                     (ii)                              (iii) 

Gambar 2.2 
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 Buatlah lingkaran degan pusat di O berjari-jari 5 cm.  

 Pada lingkaran tersebut buatlah sudut pusat          dan 

         (gambar 2.2 9 (i))  

 Untuk menyelidiki hubungan atara sudut pusat dan panjang 

busur, ukurlah    ̂  dan    ̂  dengan menggunakan benang. 

Bagaimana hubungan panjang    ̂  dan    ̂  ?  

 Untuk menyelidiki hubungan antara sudut pusat dan luas 

juring, jiplaklah juring OAB dan potong sekeliling juring OAB. 

Kemudian ukurlah juring OCD dengan mengunakan juring 

OAB. (gambar 2.2 (ii) dan (iii)). Aakah besar juring OCD dua 

kali besar juring OAB ?  

 Tentukan besar perbandingan antara kedua sudut pusat, 

panjang kedua busur, dan luas kedua juring. Apakah 

mengahsilkan perbandingan yang sama ?  

Jika kegiatan ini kalian lakukan dengan teliti, maka akan diprolah 

bahwa:  

          

          
 

          ̂

          ̂
 

                

               
 

 

 
 

Panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran berbanding 

lurus dengan besar sudut pusatnya.  
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(i) (ii) 

Gambar 2.3 

 

Sekarang perhatikan gambar 2.3 (i). Dari gambar tersebut 

diperoleh:  

          

          
 

          ̂

          ̂
 

                

               
 

Sekarang, misalkan                              maka 

keliling lingkaran =    , dan luas lingkaran =     dengan r jari-

jari akan tampak seperti gambar 2.3 (ii), sehingga diperoleh:  

    

    
 

          ̂

   
 

                

   
 

Dengan demikian diperoleh rumus panjang busur AB, luas juring 

OAB dan luas tembereng AB adalah  

Panjang busur AB = 
 

    
     

Luas juring OAB = 
 

    
     

Luas tembereng AB = luas juring OAB – luas        

 

2) Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran  

a. Hubungan Sudut Pusat dan Sudut Keliling  
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Pada pembahasan yang lalu kalian telah mempelajari bahwa sudut 

pusat dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang berpotongan di 

titik pusatnya. Adapun sudut keliling adalah sudut yang dibentuk 

oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada keliling 

lingkaran.  

 

Gambar 2.4 

 

Pada gambar 2.4 di atas, OA dan OB berpotongan di O membentuk 

sudut pusat, yaitu     . Adapun tali busur AC dan CB 

berpotongan di titik C membentuk sudut keliling     . Sudut 

pusat      dan sudut keliling      menghadap busur yang 

sama, yaitu   ̂. Sekarang kita akan mempelajari hubungan antara 

sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama.  

Perhatikan gambar  

 

Gambar 2.5 
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Perhatikan gambar 2.5 di atas, lingkaran di atas perpusat di titik O 

dan mempunyai jari-jari OA=OB=OC=OD= r.  

Misalkan        dan       , maka         .  

Perhatikan        

     pelurus bagi     , sehingga            .  

      segitiga sama kaki, karena OB = OD = r, sehingga 

          
         

 
 

Karena            , maka diperoleh  

          
             

 
 

 

 
  

Sekarang perhatikan        

     pelurus bagi     , sehingga            .  

      segitiga sama kaki, karena OA = OD = r, sehingga 

          
         

 
 

          
             

 
 

 

 
   

Dengan demikian,  

Besar                  

Besar      = 
 

 
  

 

 
  

Besar      = 
 

 
       

Besar      = 
 

 
       atau  

Besar      = 2 x besar      
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Karena      adalah sudut pusat dan      adalah sudut keliling, 

dimana keduanya menghadap   ̂, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, 

maka besar sudut pusat = 2 x besar sudut keliling. 

 

b. Besar Sudut Keliling yang Menghadap Diameter Lingkaran  

 

Gambar 2.6 

Perhatikan gambar 2.6 di atas, sudut pusat AOB mengahadap busur 

AB. Perhatikan bahwa sudut keliling ACB dan sudut keliling ADB 

menghadap busur AB, sehingga diperoleh  

                

               

     
    

 
      

Atau  

                

               

     
    

 
      

Sehingga, dapat disimpulkan  
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Besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 

    (sudut siku-siku)  

 

c. Sudut-Sudut Keliling yang Mengahadap Busur yang Sama  

 

Gambar 2.7 

 

Untuk menentukan besar sudut keliling yang mengahadap busur 

yang sama, perhatikan gambar 2.7 di atas.  

Pada gambar tersebut      adalah sudut pusat yang menghadap 

  ̂   , sedangkan                     adalah sudut 

keliling yang menghadap   ̂.  

     
 

 
      

 

 
   

      
 

 
      

 

 
   

     
 

 
      

 

 
   

Jadi, besar                 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.  

Besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama 

adalah sama besar atau 
 

 
  sudut pusatnya.  
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3) Segi Empat Tali Busur  

a. Pengertian Segi Empat Tali Busur  

 

Gambar 2.8 

Perhatikan gambar 2.8 di atas. Pada gambar tersebut titik O adalah 

titik pusat lingkaran dan titik A, B, C, serta D terletak pada keliling 

lingkaran tersebut. Ruas garis AB, BC, CD, dan DA adalah tali-tali 

busur lingkaran. Tali-tali busur tersebut membentuk segiempat 

ABCD, dan selanjutnya disebut segi empat tali busur.  

Segi empat tali busur adalah segi empat yang titik-titik sudutnya 

terletak pada lingkaran.  

 

b. Sifat-Sifat Segi Empat Tali Busur  

Segi empat tali busur mempunyai beberapa sifat sebagai berikut:  

 Jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi empat tali 

busur adalah       

 Segi empat tali busur yang salah satu diagonalnya merupakan 

diameter lingkaran disebut segi empat tali busur siku-siku.  

 Segi empat tali busur yang kedua diagonalnya merupakan 

diameter lingkaran akan membentuk bangun persegi panjang.  
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 Segi empat tali busur yang kedua diagonalnya merupakan 

diameter lingkaran yang saling berpotongan tegak lurus akan 

membentuk bangun persegi.  

B. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang berhubungan dengan perbedaan hasil belajar matematika 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan 

Jigsaw dilaporkan oleh peneliti sebagai berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adinul Khoirul Nikmah (2814123002) 

yang berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Dan Think Pair Share 

(Tps) Siswa Kelas X SMKN Bandung Tahun Ajaran 2015/2016”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui hasil belajar matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran koopertaif tipe Jigsaw; (2) 

mengetahui hasil belajar matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran koopertaif tipe Think Pair Share (TPS); (3) mengetahui 

perbedaan hasil belajar matematika yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan Think Pair Share (TPS) kelas X 

di SMKN Bandung tahun ajaran 2015/2016. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XSMKN Bandung, kepala sekolah, guru dan 

karyawan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif eksperimen, yaitu dengan menggunakan 

Quasy Experimental Designs atau desain eksperimen semu. Dari hasil 

penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) hasil belajar siswa setelah di 

ajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diperoleh 



43 
 

rata-rata hasil belajar matematika adalah 68,34; (2) hasil belajar siswa 

setelah di ajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) diperoleh rata-rata hasil belajar matematika adalah 

76,86; (3) terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  Jigsaw dan Think Pair 

Share (TPS) siswa kelas X SMKN Bandung pada materi determinan dan 

invers matriks. Hal ini menunjukkan bahwa        sebesar 2,024714 dan 

nilai       sebesar 1,99547 dengan taraf signifikan 5%. Dengan demikian 

              sehingga hipotesis pada penelitian ini diterima yang 

menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe  Jigsaw dan Think Pair Share (TPS) 

siswa kelas X SMKN Bandung tahun ajaran 2015/2016 dengan besar 

perbedaan nilai 0,4991 sama dengan 69% atau tergolong sedang.  

 

Tabel 2.1: Perbandingan Penelitian 

No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Persamaan Perbedaan 

 1. Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Khoirul Nikmah 

(2814123002) yang 

berjudul 

“PERBEDAAN 

HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA 

MENGGUNAKAN 

MODEL 

PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF 

TIPE JIGSAW 

DAN THINK 

PAIR SHARE 

(TPS) SISWA 

 Sama-sama  

menggunakan

dua model 

pembelajaran 

kooperatif.   

 Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif.  

 Lokasi penelitian 

terdahulu di SMKN 

Bandung sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan bertempat 

di SMP Negeri 1 

Boyolangu.  

 Subjek penelitian 

terdahulu adalah 

siswa kelas X SMKN 

Bandung sedangkan 

subjek penelitian 

yang akan dilakukan  

adalah Kelas VIII-A 

terdiri dari 38 siswa 

dan  kelas VIII-B 
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No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Persamaan Perbedaan 

KELAS X SMKN 

BANDUNG 

TAHUN AJARAN 

2015/2016”. 

terdiri dari 40 siswa.  

 Materi penelitian 

terdahulu adalah  

Materi determinan 

dan invers matriks 

sedangkan materi 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

lingkaran.  

 

 

 

C. Kerangka Berpikir  

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

berupa nilai. Beberapa hal dapat mempengaruhi hasil belajar siswa seperti 

halnya model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pelaksanaan 

proses mengajar. Pembelajaran akan lebih efektif jika siswa juga ikut berperan 

aktif selama proses pembelajaran. Sehingga sumber belajar dan informasi 

yang diproleh tidak hanya berasal dari guru. Model pembelajaran yang efektif 

akan membantu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.  

Peneliti bermaksud untuk mengkaji proses pembelajaran menggunakan 

dua model pembelajaran yang mana model pembelajaran tersebut menuntut 

siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Peneliti juga ingin mengetahui 

seberapa besar perbedaan hasil belajar matematika materi fungsimenggunakan 

dua model pembelajaran yang berbeda. Kedua model pembelajaran tersebut 

sama-sama menitikberatkan kepada kreativitas siswa. Siswa tidak hanya 

mempelajari apa yang disampaikan oleh guru, akan tetapi secara aktif siswa 

menemukan sendiri dan mempelajari secara mandiri materi yang diberikan.   



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) diterapkan 

pada kelas eksperimen pertama, sedangkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw diterapkan pada kelas eksperimen kedua. Selanjutnya kedua 

kelas tersebut diberikan post test. Hasil pos test tersebut merupakan hasil 

belajar siswa. Siswa yang kemudian dari hasil belajar tersebut dapat 

diketahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar matematika siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

Think Pair Share (TPS).  

  

Bagan 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

Penelitian 
Siswa 

Metode Pembelajaran 

TPS 

 

Metode Pembelajaran 

Jigsaw 

Hasil Pembelajaran 

Jigsaw 

Hasil Pembelajaran 

TPS 

 Dibedakan 


