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ABSTRAK 

 

Bestari, Laksmita Aulia. 2017. Keefektifan Model TGT dan NHT Berbasis Teori 

Van Hiele terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas V SDN Gugus Melati 

Gebog Kudus. Skripsi Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing (I) Nursiwi Nugraheni, S.Si, M.Pd., Pembimbing (II) Dra. 

Wahyuningsih, M.Pd. 158 halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan model TGT berbasis teori 

Van Hiele dengan model NHT berbasis teori Van HIele dan STAD sebagai kelas 

kontrol terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V SDN Gugus Melati Gebog 
Kudus. Penelitian ini termasuk jenis penelitian quasi eksperiment dengan desain 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas V SDN Gugus Melati berjumlah 82 siswa. Sampel diambil dengan teknik 

cluster random sampling, diperoleh kelas V SDN 1 Karangmalang (kelas 

eksperimen  1 dengan model TGT berbasis teori Van Hiele) terdiri dari 28 siswa, 

kelas V SDN 3 Karangmalang (kelas eksperimen 2 dengan model NHT berbasis 

teori Van Hiele) terdiri dari 28 dan kelas V SDN 2 Karangmalang (kelas kontrol) 

terdiri dari 13 siswa. Data dianalisis menggunakan uji proporsi, uji t-test, uji gain 

dan N-gain. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1) model TGT berbasis teori Van 

Hiele lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika kelas V SDN 

Gugus Melati daripada model pembelajaran STAD. Rata-rata nilai postest kelas 

eksperimen 1 lebih besar daripada kelas kontrol. Mean posttest kelompok 

eksperimen I sebesar 85,25 dan mean posttest kelas kontrol sebesar 79,076. Hasil 

uji t menunjukkan nilai thitung (3,849) > ttabel (1,68); (2) model NHT berbasis 

teori Van Hiele lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran Matematika kelas V 

SDN Gugus Melati daripada model pembelajaran STAD. Rata-rata nilai posttest 

kelas eksperimen 2 lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Mean posttest 

kelompok eksperimen  2  sebesar 83,107 dan mean posttest kelas kontrol sebesar 

79,076. Hasil uji t menunjukkan nilai thitung (2,67) > ttabel (1,68); dan (3) model 

TGT berbasis teori Van Hiele lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran 

Matematika V SDN Gugus Melati daripada model NHT berbasis teori Van Hiele. 

Rata-rata nilai posttest kelas eksperimen 1 lebih besar dibandingkan kelas 

eksperimen 2. Mean posttest kelompok eksperimen 1 sebesar 85,25 dan mean 

posttest kelas eksperimen II sebesar 83,107. Hasil uji t menunjukkan nilai thitung 

(2,38) > ttabel (1,67). Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa model TGT 

berbasis teori Van Hiele lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran Matematika 

pada siswa kelas V SD daripada model NHT berbasis teori Van Hiele maupun 

STAD. 

 
Kata kunci: Hasil Belajar, Keefektifan, Matematika, NHT, teori Van Hiele, TGT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan bangsa dan 

mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang. Manusia membutuhkan 

pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia 

dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara 

lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap 

warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 

Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujukan peserta 

didik yang memiliki kemampuan yang diharapkan dalam tujuan pendidikan 
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nasional, maka peserta didik harus mempelajari mata pelajaran yang dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Salah satu mata pelajaran yang dapat 

mengembagkan potensi peserta didik adalah matematika. 

Sesuai dengan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 

tentang standar isi, dijelaskan bahwa Matematika di SD/MI bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. Siswa dapat 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, selain itu siswa juga dapat mengomunikasikan 

gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah, 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. 

Melihat betapa pentingnya pendidikan bagi generasi penerus bangsa, guru 

sebagai tenaga pendidik memegang peranan yang sangat penting untuk 

ketercapaian keberhasilan pendidikan di Indonesia. Guru hendaknya mampu 

membantu mengembangkan bakat dan potensi peserta didik agar menjadi insan 
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yang bermanfaat. Maka dari itu guru dapat menyajikan pembelajaran yang efektif 

dan efisien sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa.  

Hasil pengamatan dan wawancara tentang pembelajaran matematika kelas V 

SDN Gugus Melati Kabupaten Kudus masih dijumpai permasalahan dalam proses 

pembelajaran. Guru di SDN Gugus Melati selama proses pembelajaran 

berlangsung belum mengelola kelas dengan baik. Dalam pembelajaran, guru 

menggunakan metode-metode yang masih umum seperti diskusi dan tanya jawab. 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan beberapa guru sudah menerapkan kerja 

kelompok dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Proses pembelajaran 

yang dilakukan guru di awal adalah dengan menyampaikan materi sesuai dengan 

kompetensi dasar yang akan dicapai. Setelah itu kelompok diberikan lembar kerja 

dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kegiatan pembelajaran diakhiri 

dengan guru memberikan evaluasi berupa kuis secara individu kepada siswa dan 

memberikan penghargaan kepada siswa atau kelompok yang berhasil menjawab 

dengan benar. Kegiatan yang dilakukan oleh guru ini ada kecenderungan 

menggunakan model STAD. 

Namun kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru belum optimal. Dalam 

pelaksanaannya tidak semua anggota kelompok ikut berpartisipasi. Hal ini 

ditandai dengan adanya lebih banyak siswa yang pasif daripada siswa yang aktif, 

siswa juga tidak melaksanakan perintah guru untuk berdiskusi kelompok. Mereka 

hanya melakukan diskusi tanpa tau isi dari diskusi tersebut dan tidak memahami 

apa yang didiskusikan. Diskusi yang dilaksanakan dalam pembelajaran kurang 

menarik sehingga siswa menjadi bosan.  
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Selain itu, jika dilihat dari data nilai UAS Matematika semester satu 

didapatkan permasalahan bahwa hasil belajar siswa cenderung rendah dan belum 

mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditetapkan. Data 

tersebut antara lain, SDN 1 Karangmalang dari 28 siswa sebanyak 13 siswa (46%) 

mencapai KKM sedangkan 15 siswa (54%) mendapat nilai dibawah KKM. SDN 2 

Karangmalang dari 13 siswa sebanyak 5 siswa (38%) mencapai KKM sedangkan 

8 siswa (62%) mendapat nilai dibawah KKM. SDN 3 Karangmalang dari 28 siswa 

sebanyak 12 siswa (43%) mencapai KKM sedangkan 16 siswa (57%) mendapat 

nilai dibawah KKM. SDN 4 Karangmalang dari 13 siswa sebanyak 5 siswa (38%) 

mencapai KKM sedangkan 8 siswa (62%) mendapat nilai dibawah KKM. 

Selain data nilai UAS Matematika semester satu, peneliti mendapatkan data 

dari skor awal yang diperoleh dari tes yang diberikan oleh peneliti. Didapatkan 

hasil belajar siswa yang rendah dan belum mencapai KKM. Dari jumlah 82 siswa, 

hanya 12 (14,6%) siswa yang dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

Sedangkan 70 (85,4%) siswa belum bisa mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

Soal yang diujikan berupa tes uraian sesuai dengan taksonomi bloom C1-C6. Soal 

tesebut terdiri dari C1 (mengingat), C2 (memahami), C3 (mengaplikasikan), C4 

(menganalisis), C5 (mengevaluasi), dan C6 (mencipta). Setelah menyelesaikan 

soal tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak siswa yang kesulitan dalam 

menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah. Siswa yang masih kesulitan 

dalam mengerjakan soal adalah tingkatan soal C3, C4, dan C5. Hal ini dapat 

dilihat dari cara mengerjakan siswa yang belum bisa menuliskan kalimat 

matematika dalam memecahkan masalah serta dalam mengerjakannya ada juga 
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siswa yang tidak menyertakan langkah-lagkah untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa siswa belum bisa mengerjakan soal jenis aplikasi, 

analisis, dan evaluasi. 

Menurut Djamarah (2010:108) pembelajaran dapat dinyatakan berhasil 

apabila 75% atau lebih dari banyaknya siswa yang mengikuti proses belajar 

mengajar dapat mencapai taraf keberhasilan minimal atau mencapai KKM yang 

telah ditetapkan oleh satuan pendidikan, apabila kurang dari 75% maka harus 

diadakan remidial. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

yang dilakukan guru kelas V SD Gugus Melati Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus belum berhasil dan masih tergolong rendah 

Berdasarkan data nilai hasil belajar UAS Matematika kelas V SDN Gugus 

Melati, data awal serta observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar matematika yang didapatkan masih rendah dan 

pelaksanaan pembelajaran matematika kurang optimal. Maka dari itu, perlu 

adanya perubahan dalam cara guru mengajar dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang inovatif. Sehingga ada variasi model pembelajaran agar 

suasana belajar menjadi kondusif dan menyenangkan. Salah satu model 

pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang 

dengan stuktur kelompok yang bersifat heterogen. Menurut Abdulhak (2001:19-

20), dijelaskan bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing 
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proses antara peserta belajar, sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama di 

antara peserta belajar itu sendiri. Guru dapat membentuk kelompok-kelompok 

kecil dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa akan memaksimalkan 

belajar mereka. 

Terdapat empat hal penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yakni: (1) 

adanya peserta didik dalam kelompok, (2) adanya aturan main (role) dalam 

kelompok, (3) adanya upaya belajar dalam kelompok, (4) adanya kompetensi 

yang harus  di capai oleh kelompok. Menurut Slavin (dalam Rusman 2012:205-

206), menyatakan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan  prestasi hasil belajar siswa dan sekaligus dapat meningkatkan 

hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menghargai pendapat orang 

lain. Dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan 

masalah dan mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman. 

Terkait dengan masalah rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas V 

SDN Gugus Melati dan kurang optimalnya pelaksanaan diskusi dalam 

pembelajaran matematika, guru perlu membenahi model pembelajaran yang 

digunakan. Beberapa model pembelajaran seperti Teams Games Tournament 

(TGT) dapat diterapkan agar diskusi kelompok lebih menarik karena terdapat 

permaian dan turnamen dalam model ini sehingga pelaksanaan diskusi tidak 

membosankan. Selain Teams Games Tournament  (TGT), guru dapat menerapkan 

model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) karena model ini  

membantu siswa menelaah materi yang tercakup dalam pelajaran dan pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Model Numbered Head Together (NHT) 
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ini merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerja sama antar 

siswa dalam kelompok. Nantinya siswa akan dibagi ke dalam kelompok-

kelompok kecil bernomor dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa 

agar terlibat aktif dalam proses berpikir sehingga semua anggota kelompok dapat 

mengikuti jalannya diskusi. Jadi, penerapan beberapa model pembelajaran 

kooperatif Teams Games Tournament  (TGT) dan Numbered Head Together 

(NHT) diharapkan mampu mengatasi masalah tersbut. 

Menurut Saco (dalam Rusman 2012:224), dalam TGT siswa memainkan 

permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim 

mereka masing-masing. Permainan dalam TGT dapat berupa pertanyaan-

pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka. Sedangkan menurut 

Slavin (dalam Huda, 2014:203), NHT adalah model pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Russ Frank. Model NHT mengacu pada belajar kelompok 

siswa, masing-masing anggota memiliki bagian tugas (pertanyaan) dengan nomor 

yang berbeda-beda. Dengan demikian setiap siswa  tidak ada pemisahan antara 

siswa  yang satu dan siswa  yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi 

dan menerima antara satu dengan yang lainnya. 

Selain model pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran perlu didukung 

oleh teori pembelajaran. Salah satu teori pembelajaran yang mendukung 

penelitian ini adalah Teori Van Hiele. Peneliti menerapkan Teori Van Hiele 

karena disesuaikan dengan materi kelas V yaitu geometri. Teori pembelajaran 

yang dimiliki Van Hiele menguraikan tahap-tahap pengembangan mental anak. 

Menurut Van Hiele ada tiga unsur utama dalam pengajaran geometri yaitu waktu, 
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materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika tiga hal terebut 

ditata secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak didik 

pada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. 

Kefektifan model Teams Games Tournament didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Cahyaningsih (2017: 1-5) menunjukkan bahwa ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar matematika aspek 

kognitif dan psikomotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi dan unjuk 

kerja siswa yang lebih baik antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Sedangkang penelitian yang mendukung model pembelajaran Numbered Head 

Together adalah penelitian yang dilakukan oleh Parwata (2013: 1-8), 

menunjukkan bahwa model pembelajaran NHT lebih unggul daripada model 

pembelajaran konvensional yang diterapkan pada materi geometri. Selanjutnya 

penelitian yang mendukung penerapan teori Van Hiele dilakukan oleh Setiawan 

(2015: 8-15) menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan membuktikan teori 

Van Hiele melalui model inkuiri dapat meningkatkan pembelajaran geometri di 

kelas IV SD Islam Hidayatullah Semarang. 

Berdasarkan  latar belakang tersebut maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian eksperimen berjudul “Keefektifan Model TGT dan NHT Berbasis Teori 

Van Hiele Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas V SDN Gugus Melati Gebog 

Kudus”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SDN Gugus Melati 

tentang pembelajaran matematika, diperoleh kecenderungan masalah sebagai 

berikut. 

a. Selama proses pembelajaran berlangsung guru kurang mampu mengelola 

kelas dengan baik misalnya pelaksanaan diskusi yang belum optimal; 

b. Tidak semua anggota kelompok ikut berpartisipasi; 

c. Pelaksanaan diskusi kurang menarik; 

d. Kurangnya keaktifan dan antusias siswa; 

e. Hasil belajar matematika siswa banyak yang belum mencapai KKM. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah di atas, peneliti akan 

fokus pada masalah hasil belajar Matematika kelas V yang rendah karena saat 

proses pembelajaran guru belum maksimal dalam mengelola jalannya diskusi. 

Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan sebuah solusi dengan memberikan 

variasi pada model pembelajaran untuk melihat efektivitas penerapan model 

pembelajaran inovatif terhadap hasil belajar matematika kelas V.  

Model pembelajaran inovatif yang akan peneliti terapkan yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT), Numbered Head 

Together(NHT) dan Student Teams Achievemet Division (STAD) yang berbasis 

teori Van Hiele. Jadi, batasan dan ruang lingkup masalah dalam penelitian ini 

adalah keefektifan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, NHT, dan 
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STAD berbasis teori Van Hiele terhadap hasil belajar matematika kelas V SDN 

Gugus Melati Kabupaten Kudus. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) dan Numbered Head Together(NHT) sebagai kelas 

eksperimen dan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievemet 

Division (STAD) sebagai kelas kontrol. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka disusunlah rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1.4.1 Apakah TGT berbasis teori Van Hiele lebih efektif dari model pmbelajaran 

STAD terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus Melati? 

1.4.2 Apakah NHT berbasis teori Van Hiele lebih efektif dari model 

pmbelajaran STAD terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus 

Melati? 

1.4.3 Apakah TGT berbasis teori Van Hiele lebih efektif dari NHT berbasis teori 

Van Hiele terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus Melati? 

1.4.4 Apakah ada perbedaan hasil belajar antara TGT berbasis teori Van Hiele, 

NHT berbasis teori Van Hiele, dan STAD terhadap hasil belajar siswa 

kelas V SDN Gugus Melati? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian eksperimen yang dilaksanakan di SDN Gugus Melati 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Untuk menguji apakah TGT berbasis teori Van Hiele lebih efektif dari 

model pmbelajaran pada kelas kontrol terhadap hasil belajar siswa kelas V 

SDN Gugus Melati. 

1.5.2 Untuk menguji apakah NHT berbasis teori Van Hiele lebih efektif dari 

model pmbelajaran pada kelas kontrol terhadap hasil belajar siswa kelas V 

SDN Gugus Melati. 

1.5.3 Untuk menguji apakah TGT berbasis teori Van Hiele lebih efektif dari 

NHT berbasis teori Van Hiele terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN 

Gugus Melati. 

1.5.4 Untuk menguji apakah ada perbedaan hasil belajar antara TGT berbasis 

teori Van Hiele, NHT berbasis teori Van Hiele, dan STAD terhadap hasil 

belajar siswa kelas V SDN Gugus Melati. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

mupun praktis dan memberikan kontribusi sebagai dasar atau bahan referensi 

untuk penelitian lebih mendalam tentang keefektifan model pembelajaran TGT, 

NHT, dan STAD berbasis teori Van Hiele dalam pembelajaran matematika di 

Sekolah Dasar. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

1) Siswa dapat menemukan strategi belajar yang lebih sesuai. 

2) Memberikan pengalaman baru bagi siswa di dalam kelas. 

3) Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

4) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang model 

pembelajaran TGT, NHT, dan STAD berbasis teori Van Hiele sehingga 

guru dapat menentukan model pembelajaran yang tepat dalam mengajar. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik untuk 

sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Selain itu, dapat menjadi 

bahan evaluasi dan rekomendasi bagi guru yang lain untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada di kelasnya, sehingga memberi kontribusi untuk 

meningkatkan kemampuan profesional para guru, perbaikan proses dan 

hasil belajar. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Dapat mengembangkan wawasan tentang penggunaan strategi yang 

tepat dalam proses pembelajaran dan mengetahui keefektifan model 

pembelajaran TGT, NHT, dan STAD berbasis teori Van Hiele terhadap 

hasil pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Gugus Melati. 
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Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai landasan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Sesungguhnya belajar adalah ciri khas manusia sehingga. Belajar dilakukan 

manusia seumur hidupnya, kapan saja, dan di mana saja, baik di sekolah, kelas, 

jalanan, dan dalam waktu yang tidak ditemtukan sebelumnya. Belajar secara 

umum diartikan sebagai perubahan pada individu yangterjadi melalui 

pengalaman, dan bukan karen pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau 

karakteristik seseorang sejak lahir.  

Menurut Gage & Berliner (dalam Hamzah Uno 2015:139) belajar adalah 

suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Ahli lain yakni 

Trianto (2014:18-19) belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku tetap 

dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari kurang 

terampi lmenjadi terampil, dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta 

bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu sendiri. Jadi, belajar merupakan 

sebuah proses perubahan diri pada seseorang melalui tingkah laku dengan 

serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. 
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2.1.1.2 Ciri dan Prinsip Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses perubahan diri seseorang melalui tingkah 

laku dengan serangkaian kegiatan. Darsono (dalam Hamdani 2011:22) 

menyebutkan ciri-ciri belajar sebagai berikut: 

a. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar. 

b. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang 

lain. Jadi, belajar bersifat individual. 

c. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Hal ini 

berarti individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu. 

Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk 

belajar. 

d. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. 

Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah 1) kesiapan 

belajar; 2) perhatian; 3) motivasi; 4) keaktifan siswa; 5) mengalami sendiri; 6) 

pengulangan; 7) materi pelajaran yang menantang; 8) balikan dan penguatan; 9) 

perbedaan individual (Hamdani, 2011: 22). 
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2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran yang diidentikan dengan kata “mengajar” berasal dari kata 

dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui 

(diuruti) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, 

yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehngga anak 

didik mau belajar. 

Menurut Gagne dan Briggs (dalam Hamzah, 2015:144) mengartikan 

Instruction atau pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, 

disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses 

belajar siswa yang bersifat internal. Pembelajaran merupakan aspek kegiatan yang 

kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pada hakikatknya adalah 

usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan. (Trianto 2014:19) 

Ahli lain Muhammad Fathurrohman (2015:16) mengatakan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan sebuah interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik, dengan 

cara melakukan komunikasi dua arah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
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2.1.2.2 Ciri-ciri Pembelajaran 

Pembelajaran dijadikan guru untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Menurut Darsono 

(dalam Hamdani: 2011:47) berpendapat bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah 

sebagi berikut: 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang tepat dan menarik 

perhatian siswa dan menantang siswa 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis 

g. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa 

h. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja 

2.1.2.3 Komponen-komponen Pembelajaran 

Komponen pembelajaran merupakan bagian dari suatu sistem yang 

memiliki peran dalam berlangsungnya proses untuk mencapai tujuan belajar 

mengajar. Menurut Fathurrohman (2015:20) kegiatan pembelajaran merupakan 

kegiatan yang melibatkan beberapa komponen sebagai berikut: 
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a. Peserta didik. Seseorang yang bertindak sebagai pencari, penerima dan 

penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

b. Guru. Seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran 

lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang 

efektif. 

c. Tujuan. Pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, dan 

afektif) yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

d. Materi pembelajaran. segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan. 

e. Metode. Cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai 

tujuan. 

f. Media. Bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk 

menyajikan informasi kepada siswa 

g. Evaluasi. Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan 

hasilnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen 

pembelajaran meliputi peserta didik, guru, tujuan, materi pelajaran, metode, 

media, dan evaluasi. Jadi komponen-komponen tersebut harus saling berhubungan 

agar tujuan pembelajaran tercapai. 
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2.1.3 Efektivitas Pembelajaran 

Beberapa ahli pembelajaran mengemukakan pandangannya mengenai 

pembelajaran yang efektif. Yusuf Hadi Miarso (dalam Hamzah, 2015:173-174) 

memandang bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat 

menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa melalui 

penggunaan prosedur yang tepat. 

Suatu proses belajar mengajar yang dapat dikatakan berhasil baik, jika 

kegiatan belajar mengajar tersebut dapat membangkitkan proses belajar. 

Penentuan atau ukuran dari pembelajaran yang efektif terletak pada hasilnya. 

Menurut Soesmosasmito (dalam Trianto, 2014:22) pembelajaran dikatakan 

efektif apabila memenuhi persyaratan utama keefektifan pembelajaran, yaitu: 

1. Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KMB 

2. Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi di antara siswa 

3. Ketetapan antara isi materi ajar dengan kemampuan siswa 

4. Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan 

struktur kelas yang mendukung. 

Selain syarat keefektifan pengajaran, dibutuhkan indikator untuk 

mengukurnya. Wotruba dan Wright (dalam Hamzah, 2015:174-190) 

mengidentifikasi 7 indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efektif. 

1. Pengorganisasian materi yang baik 

Pengorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan 

disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan yang jelas 
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antara topik satu dengan topik lainnya selama pertemuan berlangsung. 

Pengorganisasian materi terdiri dari: 

a. Perincian materi; 

b. Urutan materi dari yang mudah ke yang sukar; 

c. Kaitannya dengan tujuan. 

2. Komunikasi yang efektif 

Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran mencakup penyajian yang 

jelas, kelancaran berbicara, kemampuan wicara yang baik (nada, intonasi, 

ekspresi), dan kemampuan untuk mendengar. Komunikasi yang sangat penting 

adalah komunikasi personal. Bagi seorang guru, membangun suasana hangat 

dengan siswa sangatlah penting. Suasana saling menerima, saling percaya aan 

meningkatkan efektivitas komunikasi. 

3. Penguasaan terhadap materi pelajaran 

Seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran dengan benar, jika 

telah menguasai maka materi dapat diterapkan secara sistematis dan logis. 

Seorang guru harus mampu menghubungkan materi yang diajarkannya dengan 

pengetahuan yang dimiliki siswa, mampu mengkaitkan materi dengan 

perkembangan yang sedang terjadi sehingga proses belajar mengajar menjadi 

“hidup”. 

4. Sikap positif terhadap siswa 

Sikap positif yang dapat ditunjukkan seorang guru kepada siswa, antara lain:  

a. Menerima menerima respon siswa, baik yang benar maupun salah sebagai 

usaha untuk belajar; 
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b. Memberi penguatan terhadap respon yang tepat; 

c. Memberi tugas yang memberikan peluang memperoleh keberhasilan; 

d. Menyampaikan tujuan kepada siswa 

e. Memberi kesempetan kepada siswa untuk terlibat aktif 

f. Mengendalikan perilaku siswa selama kegiatan berlangsung. 

5. Pemberian nilai yang adil 

Keadilan dalam pemberian nilai tercermin dari adanya: 

a. Kesesuaian soal tes dengan materi yang diajarkan merupakan salah satu 

tolak ukur keasilan; 

b. Sikap konsisten terhadap pencapaian tujuan pelajaran; 

c. Usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan; 

d. Kejujuran siswa dalam memperoleh nilai; 

e. Pemberian umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa. 

6. Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran 

Pendekatan yang luwe dalam pembelajaran dapat tercermin dengan adanya 

kesempatan waktu yang berbeda diberikan kepada siswa yang memang 

mempunyai kemampuan yang berbeda. Dengan demikian, siswa memperoleh 

pelayanan yang sesuai dengan kemampuan meraka. 

7. Hasil belajar siswa yang baik 

Memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa merupakan kewajiban 

seorang guru dan mutlak dilakukan. Karena pada akhirnya guru harus dapat 

memeberikan informasi kepada lembaga atau siswanya terkait dengan 

penguasaan materi dan keterampilan yang telah dicapai. 
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Indikator pembelajaran efektif dapat diketahui dari hasil belajar siswa yang  

baik. Petunjuk keberhasilan belajar siswa dapat dilihat bahwa siswa tersebut 

menguasai materi pelajaran yang diberikan. 

 

2.1.4 Hakikat Matematika 

Kata matematika berasal dari bahasa latin, manthanein atau mathema yang 

berarti “belajar atau hal yang dipelajari”, sedang dalam bahasa Belanda, 

matematika disebut wiskunde  atau ilmu pasti, yang kesemuanys berkaitan dengan 

penalaran (Susanto 2013:184). Matematika, menurut Rusefendi (dalam Heruman, 

2008:1) adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pebuktian 

secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasai, 

mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma 

atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Sedangkan hakikat matematika manurut 

Soedjadi (dalam Heruman, 2008:1) yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu 

pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. 

Ahli lain berpendapat bahwa matematika mengkaji benda abstrak (benda 

pikiran) yang disusun dalam suatu sistem aksiomatos dengan menggunakan 

simbol (lambang) dan penalaran deduktif (Sutawijaya dalam Aisyah, 2007:1-1). 

Sedangkan menurut Hudoyo (dalam Aisyah, 2007:1-1) matematika berkenan 

dengan ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur 

secara logis sehingga matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika 

mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan benda-benda abstrak yang 
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menggunakan simbol-simbol untuk memecahkan suatu permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

2.1.5 Pembelajaran Matematika di SD 

Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh 

pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pada 

hakikatknya pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang 

dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan 

seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut 

berpusat pada guru mengajar matematika. Pembelajaran matematika harus 

memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan memberi pengalaman 

tentang matematika. Dalam proses pembelajaran matematika, baik guru maupun 

siswa bersama-sama menjadi pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. Secara 

umum tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah agar siswa 

mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu, dengan pembelajaran 

matematika dapat memberikan tekanan penataran nalar dalam penerapan 

matematika (Susanto, 2013:189) 

Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah 

sebagai berikut (Depdiknas dalam Susanto, 2013:190): 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasi gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk keadaan atau memperjelas masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-

hari. 

Menurut Heruman (2013:2-3) langkah pembelajaran matematika di SD yang 

menekankan pada konsep-konsep matematika adalah sebagai berikut. 

1. Penanaman konsep dasar (penanaman konsep) yaitu pembelajaran yang 

menggunakan media atau alat peraga untuk menghubungkan kemampuan 

kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru matematika yang abstrak. 

2. Pemahaman konsep yaitu lanjutan pembelajaran dari penanaman konsep. 

Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, kelanjutan dari 

pembelajaran penanaman konsep dalam satu pertemuan. Kedua, pembelajaran 

pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih 

merupakan lanjutan dari pemahaman konsep. 

3. Pembinaan keterampilan yaitu pembelajaran lanjutan dari pemahaman konsep 

dan penanaman konsep dengan tujuan agar siswa lebih terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika. 
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Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

di sekolah dasar dimulai dari menanamkan konsep kepada siswa supaya mereka 

dapat memahami konsep yang diberikan dan dapat mengembangkan keterampilan 

dalam pembelajaran matematika. 

 

2.1.6 Materi Matematika di SD 

Materi yang dipelajari siswa kelas V Semester 2 yaitu bilangan, geometri, dan 

pengukuran. Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu geometri tentang 

sifat-sifat bangun ruang. 

2.1.6.1 Sifat-sifat Prisma Tegak dan Limas 

1. Sifat-sifat prisma 

Unsur-unsur bangun ruang meliputi sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah 

bidang pembatas, rusuk adalah pertemuan dua sisi, titik sudut adalah titik 

temu ketiga rusuk (Budhayanti, 2008: 3-25). 

Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi berhadapan yang 

sejajar &  kongruen dan sisi-sisi lain yang tegak lurus dengan kedua sisi 

berhadapan tersebut (Budhayanti, 2008: 3-28). 

a. Prisma tegak segitiga 

Contoh: 

Prisma ABC.DEF 
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- Sisinya ada 5, yaitu: ABC, DEF, ABED, BCFE, ACFD. 

ABC sejajar dan kongruen dengan sisi DEF 

Sisi alas: ABC 

Sisi tutup: DEF 

Sisi tegak: ABED, BCFE, ACFD. 

- Rusuknya ada 9, yaitu: AB, BC, CA, AD, BE, CF, DE, EF, FD. 

Rusuk alas: AB, BC, CA. 

Rusuk tutup: DE, EF, FD. 

Rusuk tegak: AD, BE, CF. 

-  Titik sudutnya ada 6, yaitu: A, B, C, D, E, F 

- Nama suatu prisma tergantung dari jenis bangun datar alasnya yaitu 

prisma segitiga, prisma segiempat, prisma segilima dan seterusnya. 

b. Kubus  

Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam bidang datar 

berbentuk persegi yang kongruen (Budhayanti, 2008: 3-25). 

Kubus ABCD.EFGH 

 

 

 

 

 

- Sisinya ada 6, yaitu: ABCD, EFGH, BCGF, ADHE, ABFE, DCGH.  

ABCD = EFGH = BCGF = ADHE = ABFE = DCGH. 
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- Rusuknya ada 12, yaitu: AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, 

GH, HE. 

AB = BC = CD = DA = AE = BF = CG = DH = EF = FG = GH = HE. 

- Titik sudutnya ada 8, yaitu: A, B, C, D, E, F, G, H. 

c. Balok 

Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam sisi berupa persegi 

panjang, yang masing-masing sisi berhadapannya kongruen. Balok 

memiliki unsur-unsur yang sama dengan kubus. Namun pada balok 

panjang rusuknya tidak selalu sama panjang (Budhayanti, 2008: 3-26). 

 

 

 

 

- Sisinya ada 6, yaitu: ABCD, EFGH, BCGF, ADHE, ABFE, DCGH. 

Sisi berhadapan: ABCD = EFGH, BCGF = ADHE, ABFE = DCGH. 

- Rusuknya ada 12, yaitu: AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, 

GH, HE. 

AB = DC = EF = HG 

AD = BC = EH = FG 

AE = BF = CG = DH 

- Titik sudutnya ada 8, yaitu: A, B, C, D, E, F, G, H. 
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2. Sifat-sifat limas 

Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga atau segi 

banyak sebagai alas dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang 

bertemu pada satu titik puncak (Budhayanti, 2008: 3-28). 

Suatu limas diberi nama menurut bentuk sesuai dengan sisi alasnya: 

misalnya limas segitiga, limas segiempat, limas segilima masing-masing 

limas yang sisi alasnya segitiga, segiempat, dan segilima. (Soewito, 1993: 

250). 

Contoh: 

Limas Segilima T.ABCDE 

 

 

 

 

 

- Sisinya ada 6, yaitu: ABCDE, TAB, TBC, TCD, TDE, TAE. 

Sisi alas: ABCDE. 

Sisi tegak: TAB, TBC, TCD, TDE, dan TAE. 

- Rusuknya ada 10, yaitu: AB, BC, CD, DE, EA, TA, TB, TC, TD, TE. 

Rusuk alas: AB, BC, CD, DE, EA. 

Rusuk tegak: TA, TB, TC, TD, TE. 

- Titik sudutnya ada 6, yaitu: A, B, C, D, E. 
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- Limas diberi nama berdasarkan bentuk sisi alasnya, misalnya limas 

segitiga, limas segiempat, dan seterusnya. 

- Bila sisi alas limas mempunyai rusuk dengan panjang yang sama maka 

nama limas ditambahkan kata beraturan. Misal limas segitiga beraturan. 

 

2.1.6.1 Menentukan diogonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal 

1. Kubus 

a. Diagonal sisi 

Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang 

berhadapan pada setiap sisi kubus. 

 

 

 

Diagonal sisi kubus ABCDEFGH: 

- AC, BD, GE, FH, DE, AF, CH, DG, BG, CF, AH, DE 
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 Terdapat 12 diagonal sisi pada bangun kubus. 

 

b. Diagonal ruang 

Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

yang berhadapan dalam suatu ruang kubus. 

Diagonal ruang kubus ABCDEFGH adalah : AG, BH, CE, DF 

 

 

 

 

Terdapat 4 diagonal ruang pada bangun kubus 

c. Bidang diagonal 

Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua 

diagonal sisi pada kubus. 

Bidang diagonal kubus ABCDEFGH adalah: 

- ACGE, BCHE, ABGH, BDHF, ADGF, CDEF 
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Terdapat 6 bidang diagonal pada bangun kubus 

 

2.1.6.2 Menggambar prisma tegak dan limas 

a. Menggambar Kubus 

Langkah-langkah untuk menggambar kubus adalah: 

• Gambarlah belah ketupat 

sebagai alas. Panjang sisi 

belah ketupat sama dengan 

panjang rusuk alas kubus. 

• Gambarkan 4 ruas garis tegak 

lurus pada keempat titik sudut 

belah ketupat, yang panjangnya 

sama dengan panjang rusuk 

alas kubus. 

• Hubungkan ke-4 ujung ruas 

 garis seperti tampak pada gambar. 

• Jadilah kubus yang kita inginkan. 

 

b. Menggambar Prisma Tegak 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

• Gambar jajargenjang sebagai 

alas. Panjang jajargenjang 

sama dengan panjang alas 
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prisma tegak. 

• Gambar 4 ruas garis tegak 

lurus pada ke-4 titik sudut 

jajargenjang, yang panjangnya 

sama dengan tinggi prisma 

tegak. 

• Hubungkan keempat ujung 

ruas garis, seperti tampak 

pada gambar. Jadilah prisma 

tegak yang kita inginkan. 

c. Menggambar Limas 

Bagaimana langkah-langkah menggambar limas? 

• Gambar jajargenjang yang 

panjang sisinya sama dengan 

rusuk alas limas. 

• Gambar titik tegak lurus di atas 

titik perpotongan diagonal 

jajargenjang. 

• Hubungkan titik di atas titik 

perpotongan diagonal, dengan 

semua titik sudut jajargenjang. 

• Demikian terjadilah limas yang 

kita inginkan. 
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2.1.6.3 Jaring-jaring prisma tegak dan limas 

Gambar jaring-jaring  kubus yang diperoleh antara lain yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar jaring-jaring limas segi empat yang diperoleh antara lain yaitu: 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu perubahan-perunahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Menurut Susanto (2013: 5) yang dimaksud dengan hasil belajar 

siswa adalah keampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 
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Karena belajar itu sendiri merupakan suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahea hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada aspek kognitif yang 

terdiri dari enam tingkatan. Menurut Lorin Andreson Krathwohl (dalam Kosasih 

2014: 21) ranah kognitif meliputi mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ranah kognitif ini sering dikenal 

dengan istilah C1 sampai dengan C6. Berikut penjelasannya: 

1. Mengingat (remembering) 

Mengingat adalah kompetensi yang paling mendasar dalam ranah kognitif. 

Kompetensi mengingat ditandai oleh kemampuan peserta didik untuk 

mengenal kembali suatu objek, ide, prosedur, prinsip, atau teori yang oernah 

diketahuinya dalam proses pembalajaran. Misalnya tentang pengertian, 

rumus-rumus, dan sejumlah fakta. 

2. Memahami (understanding) 

Kompetensi memahami ditandai oleh kemampuan peserta didik untuk 

mengerti suatu konsep, rumus, ataupun fakta-fakta untuk menafsirkan dan 

menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Aktivitas yang tergolong 

dalam kompetensi ini misalnya, merangkum materi pelajaran, menjelaskan isi 

dongeng dikaitkan dengan pengalaman sendiri, membuat contoh peristiwa 

yang sama dengan yang telah dijelaskan guru. 

3. Menerapkan (applying) 
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Menerapkan merupakan kemampuan melakukan atau mengembangakan 

sesuatu sebagai wujud dari pemahaman konsep tertentu. Misalnya, setelah 

peserta didik membaca langkah-langakah membubut, diharapkan ia bisa 

mempraktikannya langsung, setelah mendengar penjelasan tentang ciri-ciri 

anekdot siswa dapat memberikan contoh. 

4. Menganalisis (analyzing) 

Menganalisis merupakan kemampuan memisahkan suatu fakta atau 

konsep kedalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain 

untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Misalnya, 

memilih kerangka yang tepat dan tidak tepat untuk membuat layang-layang. 

5. Menilai (evaluating) 

Mengevaluasi merupakan kemampuan dalam menunjukkan kelebihan dan 

kelemahan sesuatu berdasarkan kriteria atau patokan tertentu. Termasuk ke 

dalam kemampuan ini adalah pemberian tanggapan, kritik, dan saran. 

6. Mencipta (creating) 

Mencipta merupakan kompetensi kognitif paling tinggi sekaligus 

pemuncak dari komponen-komponen lainnya. Mencipta merupakan 

kemampuan ideal yang seharusnya dimiliki oleh seseorang peserta didik 

setelah mempelajari kompetensi tertentu. 

 

2.1.8 Model Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru 

dengan peserta didik, baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung. 
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Secara kaffah model dinamakan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan 

untuk merepresentasikan sesuatu hal. Sesuatu yang nyata dan dikonversi untuk 

suatu bentuk yang lebih komprehensif. (Trianto 2014: 23) 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembelajaran bagi para 

pendidik saat melaksanakan aktivitas pembelajaran. (Fathurrohman, 2015:29). 

Menurut Wahyudin Zarkasyi (2015:37) model pembelajaran adalah suatu pola 

interaksi antara siswa dan guru di dalam kelas yang terdiri dari strategi, 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran di kelas.  

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah sebuah pola atau rencana yang dijadikan pedoman dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan sesuai yang 

diharapkan. 

 

2.1.9 Pembelajaran kooperatif 

Menurut Slavin (2015:4) pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai 

macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran.  

Pebelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan 

kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Istilah cooperative sering dimaknai dengan acting together with a common 

purpose (tindakan bersama dengan tujuan yang sama). Istilah ini mengandung 

pengertian kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ada juga yang 

mendefinisikan istilah cooperative sebagai belajar kelompok atau bekerja sama 

atau bisa dikatakan sebagai cara individu mengadakan relasi dan kerjasama 

dengan individu lain untuk tujuan bersama. (Fathurrohman, 2015:44-45) 

Pembelajaran kooperatif secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses 

pembelajaran untuk membantu siswa agar dapat berinteraksi dan bekerja sama 

melalui tugas-tugas guna mencapai tujuan pembelajaran. 

 

2.1.9.1 Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Berbasis 

teori Van Hiele 

2.1.9.1.1 Pengertian Model Pembelajaran TGT 

Menurut Saco (dalam Rusman 2012:224), dalam TGT siswa memainkan 

permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim 

mereka masing-masing. Permainan dalam TGT dapat berupa pertanyaan-

pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka. TGT adalah salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-

kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki 

kemampuan, jenis kelamin, dan suku ras yang berbeda. 

TGT dapat digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran, dari ilmu 

eksak, ilmu sosial, maupun bahasa dari jenjang pendidikan dasar (SD,SMP) 

hingga perguruan tinggi. TGT sangat cocok untuk mengajar tujuan pembelajaran 
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yang dirumuskan dengan tajam dengan satu jawaban benar. (Nur & Wikandari 

dalam Trianto, 2014:132) 

Berdasarkan pendapat di atas, model pembelajaran Teams Games 

Tournament merupakan model pembelajaran yang bisa memungkinkan siswa 

dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan taggung jawab, kejujuran, 

kerja sama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Model pembelajaran TGT 

ini mengandung unsur permainan yang bisa memberikan semangat belajar untuk 

siswa. 

2.1.9.1.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran TGT berbasis teori Van Hiele 

Menurut Slavin pembelajan kooperatif tipe TGT terdiri dari lima langkah 

tahapan, yaitu tahap penyajian kelas (class precentation), belajar dalam kelompok 

(teams), permainan (games), pertandingan (tournament), dan penghargaan 

kelompok (team recognition). Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Slavin, 

maka model pembelajaran tipe TGT memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) siswa 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, (b) games tournament, (c) penghargaan 

kelompok. Sedangkan Teori Van Hiele menguraikan tahap-tahap pemahaman 

geometri dan fase-fase pembelajaran geometri yaitu fase informasi, fase orientasi, 

fase penjelasa, fase orientasi bebas, dan fase integrasi. 

Berikut ini penjelasan dari langkah-langkah pembelajaran model 

kooperatif Teams GamesTournament berbasis teori Van Hiele: 
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LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

TGT BERBASIS TEORI VAN HIELE 

TGT VAN HIELE TGT DAN VAN HIELE 

1. Penyajian Kelas 

Guru 

menyampaikan 

materi dalam 

penyajian kelas 

atau presentasi 

kelas. Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran, 

pokok materi, 

dan penjelasan 

singkat tentang 

LKS yang 

dibagikan kepada 

kelompok. 

1. Fase 1: 

Informasi 

Guru dan siswa 

melakukan 

tanya jawab 

tentang objek-

objek yang 

dipelajari. Guru 

mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

sambil 

melakukan 

observasi. 

 

Materi ajar:  

1. Sifat-sifat prisma 

2. Sifat-sifat prisma 

 

Fase 1: informasi 

 Guru melakukan tanya jawab 

tentang perbedaan bentuk 

bangun prisma tegak dan 

limas 

 Guru melakukan tanya jawab 

tentang  perbedaan sisi, rusuk 

dan titik sudut 

Penyajian Kelas 

 Guru menjelaskan secara 

singkat sifat-sifat bangun 

prisma tegak/limas. 

 Guru menjelaskan perbedaan 

sisi, rusuk dan titik sudut  

 Guru menjelaskan perbedaan 

sisi alas, sisi atap, sisi tegak, 

sisi sejajar, rusuk alas, rusuk 

atap, rusuk tegak, rusuk sejajar 

pada bangun prisma 

tegak/limas. 

2. Kelompok 

(Teams) 

Guru membagi 

2. Fase 2: 

Orientasi 

Siswa menggali 

Fase 2: orientasi 

 Siswa mengidentifikasi sifat-

sifat bangun prisma 
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kelas ke dalam 

beberapa 

kelompok-

kelompok 

berdasarkan 

kemampuan 

(prestasi) peserta 

didik. Kelompok 

terdiri dari 5-6 

orang. Dalam 

belajar kelompok 

ini siswa 

mendiskusikan 

masalah-masalah, 

membandingkan 

jawaban, 

memeriksa, dan 

memperbaiki 

kesalahan-

kesalahan konsep 

temannya jika 

teman satu 

kelompok 

melakukan 

kesalahan. 

topik yang 

dipelajari  

melalui alat-alat 

yang telah 

disiapkan guru 

dengan cermat. 

 

tegak/limas dengan 

menggunakan alat peraga dan 

gambar. 

Kelompok (Teams) 

 Masing-masing tim 

mendiskusikan 

kegiatankegiatan pada LKS 

bersama anggota timnya. 

 

 3. Fase 3: 

Penjelasan 

Siswa 

menyatakan 

pandangan yang 

muncul 

Fase 3: penjelasan 

 Siswa menuliskan hasil 

kegiatan pada LKS. 

 Perwakilan tim 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 
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mengenai 

struktur yang 

diobservasi. 

 

 4. Fase 4: 

Orientasi 

Bebas 

Siswa 

menghadapi 

banyak tugas 

yang lebih 

kompleks 

berupa tugas 

yang 

memerlukan 

banyak langkah 

dan cara. 

Fase 4: orientasi bebas 

 Siswa mencari perbedaan 

bangun prisma tegak/limas 

melalui kegiatan pada LKS. 

 

3. Games 

(permainan) 

Games atau 

permainan ini 

diikuti oleh 

perwakilan 

kelompok 

sebanyak 3 

orang. Siswa 

memilih kartu 

bernomor dan 

mencoba 

menjawab 

pertanyaan yang 

5. Fase 5: 

Integrasi 

Siswa meninjau 

kembali dan 

meringkas apa 

yang telah 

dipelajari. 

Fase 5: integrasi 

 Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

Games (Permainan) 

 Siswa mengerjakan soal 

evaluasi atau kuis yang 

diberikan guru secara 

individu. 
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ada. Siswa yang 

menjawab benar 

akan 

mendapatkan 

skor. 

4. Tournament 

(pertandingan)  

Turnamen biasa 

dilakukan pada 

minggu terakhir 

atau pada setiap 

unit setelah guru 

selesai 

melakukan 

presentasi kelas 

dan kelompok 

sudah 

mengerjakan 

LKPD. Guru 

membagi siswa 

ke dalam 

beberapa meja 

turnmean atau 

lomba. 

 Tournament (Pertandingan) 

 Siswa memainkan game 

dengan anggota tim lain untuk 

menyumbangkan poin bagi 

skor timnya. 

 Siswa mengumpulkan poin 

untuk tim mereka berdasarkan 

tingkat kenaikan skor kuis 

dibandingkan dengan skor 

awal mereka. 

 Poin satu tim dirata-rata 

 

5. Team Recognize 

(penghargaan 

kelompok) 

Setelah 

menyelesaikan 

turnamen guru 

 Team Recognize (penghargaan 

kelompok) 

 Tim diberi sertifikat atau 

bentuk penghargaan lain 

apabila skor rata-rata mereka 

mencapai kriteria tertentu. 
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mengumumkan 

kelompok yang 

menang dan 

memberikan 

penghargaan 

kelompok. 

 

 

 

 

 

2.1.9.1.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TGT 

Shoimim (2014:207-208) menyebutkan kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran TGT sebagai berikut: 

a. Kelebihan model pembelajaran TGT 

1. Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas lebih menonjol 

dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademi 

lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai paranan penting dalam 

kelompoknya 

2. Akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama 

anggota kelompoknya 

3. Membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, 

karena dalam pembelajaran ini guru memeberikan penghargaan pada 

peserta didik atau kelompok terbaik 

4. Membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran 

karena ada kegiatan bermain berupa turnamen dalam model ini. 

b. Kekurangan model pembelajaran TGT 

1. Membutuhkan waktu yang lama 
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2. Guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk 

model ini 

3. Guru mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan 

 

2.1.9.2 Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) Berbasis 

Teori Van Hiele 

2.1.9.2.1 Pengertian Model Pembelajaran NHT 

Menurut La Iru dan La Ode Saifun Arihi (dalam Jumanta Hamdayama, 

2014: 175) Number Head Together (NHT) adalah bagian dari model pembelajaran 

kooperatif struktural yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan meningkatkan 

penguasaan akademik. 

Menurut Slavin (dalam Huda, 2014:203), NHT adalah model 

pembelajaran yang dikembangkan oleh Russ Frank. Model NHT mengacu pada 

belajar kelompok siswa, masing-masing anggota memiliki bagian tugas 

(pertanyaan) dengan nomor yang berbeda-beda. Dengan demikian setiap siswa  

tidak ada pemisahan antara siswa  yang satu dan siswa  yang lain dalam satu 

kelompok untuk saling memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan pendapat di atas, model pembelajarn Numbered Head 

Together merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berfikir dan dalam 

kegiatan-kegiatan belajar. 
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2.1.9.2.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran NHT Berbasis Teori Van Hiele 

Langkah-langkah model pembelajaran Numbered Head Together (dalam 

Trianto, S.Pd., M.Pd, 2007: 62-63) menggunakan empat fase yaitu 1) penomoran, 

2) mengajukan pertanyaan, 3) berfikir bersama, 4) menjawab. Sedangkan menurut 

Ibrahim (dalam Jumanta Hamdayama 2014: 175-176)langkah-langkah NHT 

dikembangkan menjadi enam langkah sebagai berikut: (1) persiapan, (2) 

pembentukan kelompok, (3) tiap kelompok memiliki buku panduan, (4) diskusi 

masalah, (5) memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban, (6) memberi 

kesimpulan. . Sedangkan Teori Van Hiele menguraikan tahap-tahap pemahaman 

geometri dan fase-fase pembelajaran geometri yaitu fase informasi, fase orientasi, 

fase penjelasa, fase orientasi bebas, dan fase integrasi. 

Berikut ini penjelasan dari langkah-langkah pembelajaran model 

kooperatif Numbered Head Together berbasis teori Van Hiele: 

 

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

NHT BERBASIS TEORI VAN HIELE 

NHT VAN HIELE NHT DAN VAN HIELE 

1. Persiapan  

Guru memberikan 

penjelasan tentang 

materi yang akan 

diajarkan kepada 

siswa. 

1. Fase 1: 

Informasi 

Guru dan siswa 

melakukan tanya 

jawab tentang 

objek-objek yang 

dipelajari. Guru 

mengajukan 

pertanyaan 

Materi ajar:  

1. Sifat-sifat prisma 

2. Sifat-sifat prisma 

 

Fase 1: informasi 

 Guru melakukan tanya 

jawab tentang perbedaan 

bentuk bangun prisma 

tegak dan limas 
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kepada siswa 

sambil 

melakukan 

observasi. 

 Guru melakukan tanya 

jawab tentang  perbedaan 

sisi, rusuk dan titik sudut 

Persiapan 

 Guru menjelaskan secara 

singkat sifat-sifat bangun 

prisma tegak/limas. 

 Guru menjelaskan 

perbedaan sisi, rusuk dan 

titik sudut  

 Guru menjelaskan 

perbedaan sisi alas, sisi 

atap, sisi tegak, sisi sejajar, 

rusuk alas, rusuk atap, 

rusuk tegak, rusuk sejajar 

pada bangun prisma 

tegak/limas. 

 

2. Penomoran 

Guru membagi 

siswa ke dalam 

beberapa 

kelompok 3-5 

orang dan kepada 

setiap kelompok 

diberi nomor 

antara 1 sampai 5. 

 Penomoran 

 Guru membagikan nomor 

kepala untuk setiap siswa 

pada masing-masing 

kelompok 

 

3. Mengajukan 

pertanyaan 

Guru memberikan 

 Mengajukan Pertanyaan 

 Guru mengajukan 

pertanyaan  kepada siswa 



47 
 

 
 

tugas dan masing-

masing kelompok 

mengerjakannya. 

 

untuk dijawab 

4. Berpikir bersama 

kelompok 

menidskusikan 

jawaban yang 

benar dan 

memastikan tiap 

anggota kelompok 

dapat mengerjakan 

atau mengetahui 

jawaban dengan 

baik. 

 

2. Fase 2: 

Orientasi 

Siswa menggali 

topik yang 

dipelajari  

melalui alat-alat 

yang telah 

disiapkan guru 

dengan cermat. 

 

Fase 2: orientasi 

 Siswa mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun prisma 

tegak/limas dengan 

menggunakan alat peraga 

dan gambar. 

Berpikir Bersama 

 Masing-masing tim 

mendiskusikan 

kegiatankegiatan pada LKS 

bersama anggota timnya. 

 

5. Menjawab 

Guru memanggil 

satu nomor 

tertentu, kemudian 

siswa yang 

nomornya sesuai, 

mengacungkan 

tangannya dan 

mencoba untuk 

menjawab atau 

menjelaskan hasil 

kerja sama mereka. 

 

3. Fase 3: 

Penjelasan 

Siswa 

menyatakan 

pandangan yang 

muncul mengenai 

struktur yang 

diobservasi. 

 

Fase 3: penjelasan 

 Siswa menuliskan hasil 

kegiatan pada LKS. 

 Perwakilan tim 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

Menjawab 

 Guru memanggil salah satu 

nomor untuk maju kedepan 

menjawab pertanyaan yang 

diberikan. 

 

 4. Fase 4: 

Orientasi Bebas 

Fase 4: orientasi bebas 
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Siswa 

menghadapi 

banyak tugas 

yang lebih 

kompleks berupa 

tugas yang 

memerlukan 

banyak langkah 

dan cara. 

 

 Siswa mencari perbedaan 

bangun prisma tegak/limas 

melalui kegiatan pada LKS. 

 

 

6. Kesimpulan  

Guru bersama 

siswa 

menyimpulkan 

materi yang sudah 

dipelajari. 

5. Fase 5: Integrasi 

Siswa meninjau 

kembali dan 

meringkas apa 

yang telah 

dipelajari. 

Fase 5: integrasi 

 Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

Kesimpulan 

 Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari. 

 

2.1.9.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran NHT 

Shoimim (2014:108-109) menyebutkan kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran NHT sebagai berikut: 

a. Kelebihan model pembelajaran NHT 

1. Setiap murid menjadi siap 

2. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh 

3. Murid yang pandai dapat mengajari murid yang kurang pamdai 

4. Terjadi interaksi secara ntens antar siswa dalam menjawab soal 
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5. Tidak ada murid yang mendominasi dalam kelompok karenaada nomor 

kepala yang membatasi 

 

b. Kekurangan model pembelajaran NHT 

1. Tidak terlalu cocok diterapkan dalam jumlah siswa yang banyak 

2. Membutuhkan waktu yang lama 

3. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru karena kemungkinan 

waktu yang terbatas 

 

2.1.9.3  Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division  (STAD) 

2.1.9.3.1 Pengertian Model Pembelajaran STAD 

Model pembelajaran kooperatif STAD merupakan variasi pembelajaran 

kooperatif yang mudah diadaptasi pada tingkat sekolah sadar samapi perguruan 

tinggi. Gagasan utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat 

saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan 

yang diajarkan oleh guru. Dalam STAD, siswa dibagi menjadi kelompok 

beranggotakan empat orang yang beragam kemampuan, jenis kelamin, dan 

sukunya. Guru memberikan suatu pelajaran dan siswa-siswa di dalam kelompok 

memastikan bahwa semua anggotanya bisa menguasai pelajaran tersebut. Adapun 

komponen utama dalam STAD terditi atas lima langkah, yakni presentasi kelas, 

tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim. 

2.1.9.3.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran STAD 
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Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut 

Slavin (2015: 143-46) adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Presentasi kelas 

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di dalam 

kelas. Presentasi kelas merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali 

dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi bisa juga 

memasukkan presentasi audiovisual. Bedanya presentasi kelas dengan pengajaran 

biasa hanyalah bahwa presentasi tersebut haruslah benarbenar berfokus pada unit 

STAD. Dengan cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-

benar memberi perhatian penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian 

akan sangat membantu mereka mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis mereka 

menentukan skor tim mereka. 

2. Tim 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Fungsi utama 

dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan 

lebih khususnya lagi, adalah untuk mempersiapkan anggotanya untuk bisa 

mengerjakan kuis dengan baik. Setelah guru menyampaikan materinya, tim 

berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi lainnya. Yang paling 

sering terjadi, pembelajaran itu melibatkan pembahasan permasalahan bersama, 
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membandingkan jawaban, dan mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila 

anggota tim ada yang membuat kesalahan. 

3. Kuis 

Setelah memberikan presentasi kelas dan praktik tim, para siswa akan 

mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa bertanggung jawab 

secara individual untuk memahami materinya. 

4. Skor Kemajuan Individual 

Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan kepada 

tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih 

giat dan memberikan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Tiap siswa 

dapat memberikan kontribusi poin yang maksimal kepada timnya dalam sistem 

skor ini, tetapi tidak ada siswa yang dapat melakukannya tanpa memberikan usaha 

mereka yang terbaik. Tiap siswa diberikan skor “awal”, yang diperoleh dari rata-

rata kinerja siswa tersebut sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang sama. Siswa 

selanjutnya akan mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat 

kenaikan skor kuis mereka dibandingkan dengan skor awal mereka. 

5. Rekognisi TIM 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila 

skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor tim siswa dapat juga 

digunakan untuk menentukan dua puluh persen dari peringkat mereka. 

2.1.9.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran STAD 
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Shoimim (2014:207-208) menyebutkan kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran STAD sebagai berikut: 

a. Kelebihan model pembelajaran STAD 

1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma keompok 

2. Siswa aktif membantu dan memotivasi semanagat untuk berhasil bersama 

3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok 

4. Interkasi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

dalam berpendapat 

5. Meningkatkan kecakapan individu 

6. Meningkatkan kecakapan kelompok 

7. Tidak bersifat kompetitif 

8. Tidak memiliki rasa dendam 

b. Kekurangan model pembelajaran STAD 

1. Kontribusi darisiswa berprestasi rendah menjadi kurang 

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit 

mencapai target kurikulum 

3. Membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pada umumnya guru tidak 

menggunakan pembelajaran kooperatif 

4. Membutuhkan kemampuan khusus sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pemblajaran kooperatif 

5. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama 
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2.1.10 Teori yang Mendukung Model Pembelajaran TGT dan NHT Berbasis 

Teori Van Hiele 

Teori yang mendukung model pembelajaran Teams Games Tournament  

(TGT )dan Numbered Head Together (NHT) berbasis Teori Van Hiele adalah 

sebagai berikut 

2.1.10.1 Teori Kontruktivisme 

Kontruktivisme menurut Rusmono (2014:12), seorang siswa sebagai 

subjek aktif untuk menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya 

dengan lingkungan. Hal ini didukung oleh pendapat dari Suparno (dalam Trianto, 

2014:20) bahwa kontruktivisme memiliki prinsip dasar sebagai berikut: 

a. Pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa, secara personal maupun sosial; 

b. Pengetahuan tidak dapa dipindahkan sari guru ke siswa, kecuali hanya dengan 

keaktifan siswa menalar 

c. Siswa aktif mengkontruksi terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan 

konsep ilmiah; 

d. Guru berperan sebagai fasilitator menyediakan sarana dan situai agar proses 

konstruksi pengetahuan siswa berjalan mulus. 

Selain itu Hujono (dalam Trianto, 2014:20) menambahkan bahwa sistem 

pembelajaran dalam pandangan kontruktivis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Siswa terlibat aktif dalam belajarnya. siswa belajar materi (pengetahuan) 

secara bermakna dengan bekerja dan berpikir; 

b. Informasi baru harus dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga 

menyatu dengan skema yang dimiliki siswa. 
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Implikasi ciri-ciri oembelajaran dalam pandangan kontruktivisme yaitu 

penyediaan lingkungan belajar yang konstruktif. Lingkungan belajar uang 

konstruktif menurut Hujono (dalam Trianto, 2014: 21) yaitu lingkungan 

belajar yang (1) menyedikan pengalaman belajar yang mengaitkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sehingga 

belajar merupakan proses pembentukan pengetahuan; (2) menyediakan 

berbagai alternatif pengalaman belajar; (3) mengintegrasikan pembelajaran 

dengan situasi realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret; 

(4) mengintegrasikan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi 

dan kerjasama antar siswa; (5) memanfaatkan berbagai media agar 

pembelajaran lebih menarik; (6) melibatkan siswa secara emosional dan 

sosial sehingga matematika lebih menarik dan siswa mau belajar. 

2.1.10.2 Teori Polya 

Secara umum strategi pemecahan masalah yang sering dignakan adalah 

strategi yang dikemukakan Polya. Polya mengartikan pemecahan masalah sebagai 

satu usaha mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu tujuan 

yang tidak begitu mudah segera untuk dicapai.  Polya mengajukan empat langkah 

fase penyelesaian masalah yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

menyelesaikan masalah dan melakukan pengecekan kembali semua langkah yang 

telah dikerjakan. 

Berikut ini adalah langkah-langkah pemecahan masalah yang 

dikemukakan oleh Polya: 

1. Memahami Masalah 
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Pada langkah pertama ini, pemecah masalah harus dapat menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk mempermudah pemecah 

masalah memahami masalah dan memperoleh gambaran umum 

penyelesaiannya dapat dibuat catatan-catatan penting dimana catatan-catatan 

tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, grafik atau yang lainnya. Dengan 

mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan maka proses pemecahan 

masalah akan mempunyai arah yang jelas. 

2. Merencanakan Penyelesaian 

Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat 

menemukan hubungan data dengan yang ditanyakan. Pemilihan teorema-

teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari, dikombinasikan sehingga 

dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. Jadi 

diperlukan aturan-aturan agar selama proses pemecahan masalah 

berlangsung, dapat dipastikan tidak akan ada satupun alternatif yang 

terabaikan. Untuk keperluan ini, bila perlu perlu pemecah masalah mengikuti 

langkah-langkah berikut. 

a. mengumpulkan data/informasi dengan mengaitkan persyaratan yang 

ditentukan untuk analisis 

b. jika diperlukan analisis informasi yang diperoleh dengan mengunakan 

analogi masalah yang pernah diselesaikan 

c. apabila ternyata “macet”, perlu dibantu melihat masalah tersebut dari 

sudut yang berbeda. 
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Jika hubungan data dan yang ditanyakan sulit untuk dilihat secara langsung, 

ikutilah langkah-langkah berikut. 

a. Membuat sub masalah. Hal ini akan sangat berguna pada masalah yang 

kompleks. 

b. Cobalah untuk mengenali sesuatu yang sudah dikenali, misalnya dengan 

mengingat masalah yang mirip atau memiliki prinsip yang sama. 

c.  Cobalah untuk mengenali pola dengan mencari keteraturan-keteraturan. 

Pola tersebut dapat berupa pola geometri atau pola aljabar. 

d. Gunakan analogi dari masalah tersebut, yaitu masalah yang mirip, 

masalah yang berhubungan, yang lebih sederhana sehingga memberikan 

Anda petunjuk yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang lebih 

sulit. 

e. Masukan sesuatu yang baru untuk membuat hubungan antara data dengan 

hal yang tidak diketahui. 

f. Buatlah kasus 

g. Mulailah dari akhir (Asumsikan Jawabannya) yaitu dengan menganalisis 

bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. 

3. Menyelesaikan masalah 

Berdasarkan rencana, penyelesaian–penyelesaian masalah yang sudah 

direncanakan itu dilaksanakan. Didalam menyelesaikan masalah, setiap 

langkah dicek, apakah langkah tersebut sudah benar atau belum. Hasil yang 

diperoleh harus diuji apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari. 

4. Melakukan pengecekan kembali 
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Tahap melihat kembali hasil pemecahan masalah yang diperoleh mungkin 

merupakan bagian terpenting dari proses pemecahan masalah. Setelah hasil 

penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan 

semua alternatif tidak diabaikan misalnya dengan cara 

a. melihat kembali hasil 

b. melihat kembali alasan-alasan yang digunakan 

c. menemukan hasil lain 

d. menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain 

e. menginterpretasikan masalah kembali 

f. menginterpretasikan hasil 

g. memecahkan masalah baru 

h. dan lain sebagainya. 

2.1.10.3 Teori Van Hiele  

Teori belajar Van Hiele menguraikan tahap-tahap pemahaman geometri dan 

fase-fase pembelajaran geometri. Van hiele (dalam Pitadjeng, 2015: 55) dan 

aisyah (2007: 4-10) menyatakan bahwa terdapat 5 tahapan anak didik dalam 

belajar geometri yaitu: 1) tahap pengenalan; 2) tahap analisis; 3) tahap 

pengurutan; 4) tahap deduksi; dan 5) tahap akurasi. Van hiele (dalam Pitadjeng, 

2015: 55-59) menjelaskan tahapan tersebut sebagai berikut. 

1. Tahap Pengenalan 

Dalam tahap ini anak didik mulai belajar mengenal suatu bentuk geometri 

secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari 

bentuk geometri yang dilihatnya itu. 
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2. Tahap Analisis 

Pada tahap ini anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki benda 

geometri yang diamati. Ia sudah mampu menyebutkan keteraturan yang 

terdapat pada benda geometri tersebut. Dalam tahap ini anak didik belum 

mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu benda geometri dengan 

benda geometri lainnya. 

3. Tahap Pengurutan 

Pada tahap ini anak didik mulai mampu melakukan penarikan kesimpulan, 

yang kita kenal dengan sebutan berpikir deduktif. Namun kemampuan ini 

belum berkembang secara penuh. Satu hal yang perlu diketahui pada tahap ini 

anak sudah mampu mengurutkan. 

4. Tahap Deduksi 

Dalam tahap ini anak didik sudah mampu menarik kesimpulan secara 

deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju 

hal-hal yang bersifat khusus. Demikian pula ia telah mengerti betapa 

pentingnya peranan unsur-unsur yang tidak didefinisikan disamping unsur-

unsur yang didefinisikan. 

5. Tahap Akurasi 

Dalam tahap ini anak didik sudah mulai menyadari betapa pentingnya 

ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Tahap 

akurasi merupakan tahap berpikir yang tinggi, rumit, dan kompleks. Oleh 

karena itu tidak mengherankan jika ada anak yang masih belum sampai pada 
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tahap ini, meskipun sudah duduk di bangku sekolah lanjutan atas atau 

perguruan tinggi. 

Van Hiele (dalam Aisyah, 2007: 4-10) mengatakan bahwa terdapat 5 fase 

dalam pembelajaran geometri, yaitu sebagai berikut. 

1. Fase 1: Informasi 

Pada awal tingkat ini, guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan 

kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir siswa. Guru 

mengajukan pertanyaan kepada siswa sambil melakukan observasi. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah: (1) guru mempelajari pengalaman awal yang dimiliki siswa 

tentang topik yang dibahas; (2) guru mempelajari petunjuk yang muncul dalam 

rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil. 

2. Fase 2: Orientasi 

Siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang telah 

disiapkan guru. 

3. Fase 3: Penjelasan 

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan pandangan yang 

muncul mengenai struktur yang diobservasi. Di samping itu, untuk membantu 

siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi bantuan 

sesedikit mungkin. Hal tersebut berlangsung sampai sistem hubungan pada 

tahap berpikir mulai tampak nyata. 

4. Fase 4: Orientasi Bebas 
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Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang 

memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan 

tugas yang open-ended. 

5. Fase 5: Integrasi 

Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Guru 

dapat membantu siswa dalam membuat sintesis ini dengan melengkapi survey 

secara global terhadap apa yang telah dipelajari. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Berikut ini adalah hasil penelitian yang relevan mengenai keefektifan model 

pembelajaran TGT dan NHT berbasis teori Van Hiele: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Yenni (2016: 263-267) Jurnal Pendidikan 

dan Penelitian Matematika  menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

siswa yang menggunakan metode NHT lebih baik dari pada hasil belajar 

matematika siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional.  

b. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Septiana (2012: 16-21) Unnes 

Journal of Mathematics Education menunjukkan bahwa model TGT 

berbantuan CD pembelajaran rekreatif efektif terhadap motivasi dan hasil 

belajar peserta didik pada materi pokok prisma dan limas. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Margono (2014: 184-192) Jurnal 

Elektronik Pembelajaran Matematika menunjukkan bahwa prestasi 

belajarsiswa dengan model TGT memberikan prestasi lebih baik daripada 

model pembelajaran NHT dan pembelajaran langsung. 
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d. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuwono (2014: 959-971) Jurnal 

Elektronik Pembelajaran Matematika menunjukkan bahwa model 

kooperatif tipe TGT dengan strategi peta konsep menghasilkan belajar 

peserta didik lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran langsung. 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2007: 35-39) Eurasia Journal of 

Mathrmatics, Science & Technology Education yang berjudul  

menunjukkan bahwa  Pembelajaran kooperatif bisa dijadikan sebagai 

alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru dalam 

mengajar. 

f. Selanjutya penelitian yang dilakukan oleh Supratman (2016: 46-54) 

Journal of Mathematics Education menunjukkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan hasil belajar antara penggunaan metode matematika dan 

jenis koperasi NHT Jenis koperasi TGT menggunakan siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Baula, di mana thitung > ttabel atau 3,977> 2,02 dan 

melewati tingkat 100% untuk NHT dan 80% untuk TGT.  

g. Penelitian yang dilakukan oleh Salam  (2015: 1-11) Malaysian Online 

Journal of Education Technology  menunjukkan bahwa perbedaan yang 

signifikan dalam meningkatkan sikap dan prestasi. Selain itu, 

pembelajaran kooperatif TGT juga menciptakan lingkungan belajar yang 

aktif dalam memecahkan latihan, dan diskusi antara siswa dan guru. 

Penelitian ini membuktikan bahwa belajar dengan TGT memberikan 

manfaat untuk siswa. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah dipaparkan, diperoleh 

alur berpikir bahwa pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Gugus 

Melati kabupaten Kudus belum optimal yang disebabkan oleh permasalahan-

permasalahan sebagai berikut: 1) Selama proses pembelajaran berlangsung guru 

kurang mampu mengelola kelas dengan baik misalnya pelaksanaan diskusi yang 

belum optimal, 2) Tidak semua anggota kelompok ikut berpartisipasi, 3) 

Pelaksanaan diskusi kurang menarik, 4) Kurangnya keaktifan dan antusias siswa, 

5) Hasil belajar siswa banyak yang belum mencapai KKM. 

Oleh karena itu, guru dapat menerapkan model pembelajaran inovatif untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran matematika. Model 

pembelajaran yang dapat digunakan yaitu Teams Games Tournament (TGT) 

berbasis teori Van Hiele, Numbered Head Together (NHT) berbasis teori Van 

Hiele dan  Student Teams Achievemet Division (STAD). Model-model 

pembelajaran tersebut sesuai dengan karakter siswa SD yang senang belajar 

sambil bermain, dan bekerjasama dalam kelompok. Dalam penelitian ini, ketiga 

model pembelajaran tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui model 

pembelajaran yang paling efektif. 

Berikut ini adalah kerangka berpikir keefektifan model pembelajaran TGT 

berbasis teori Van Hiele, NHT berbasis teori Van Hiele, dan STAD terhadap hasil 

belajar Matematika pada siswa kelas V SDN Gugus Melati Kabupaten Kudus: 
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Hasil belajar Eksperimen I > Hasil belajar Eksperimen II > Hasil belajar Kontrol 

Pembelajaran TGT berbasis teori Van Hiele lebih efektif 

daripada pembelajaran NHT berbasis teori Van Hiele dan 

pembelajaran STAD 

Hasil Belajar 

Eksperimen I > Kontrol 

Hasil Belajar 

Eksperimen II > Kontrol 

Hasil Belajar 

Eksperimen I > Eksperimen II 

Hasil Belajar   

Eksperimen I : Kontrol 

Hasil Belajar   

Eksperimen II : Kontrol 

Hasil Belajar  

Eksperimen I : Eksperimen II 

Nilai tes kelas  

Eksperimen I  

Nilai tes kelas  

Eksperimen II 

Nilai tes kelas  

Kontrol 

Perbedaan Hasil Belajar Matematika 

Tes akhir 

Tes awal 

Perlakuan  

Kelas  Eksperimen I 

Pembelajaran TGT 

berbasis Teori Van Hiele 

Kelas  Eksperimen II 

Pembelajaran NHT 

berbasis Teori Van Hiele 

Kelas  Kontrol 

Pembelajaran STAD 

 

Kondisi awal:  

Hasil belajar siswa rendah 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Jawaban tersebut 

dikatakan sementara karena jawaban yang dikemukakan baru berdasarkan pada 

teori-teori yang relevan, namun belum didasarkan pada fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kajian teori dan kerangka 

berpikir, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis I 

Penerapan TGT berbasis teori Van Hiele lebih efektif dari model 

pembelajaran pada kelas kontrol terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN 

Gugus Melati 

2. Hipotesis II 

Penerapan NHT berbasis teori Van Hiele lebih efektif dari model 

pembelajaran pada kelas kontrol terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN 

Gugus Melati  

3. Hipotesis III 

Penerapan TGT berbasis teori Van Hiele lebih efektif dari NHT berbasis 

teori Van Hiele terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus Melati 

4. Hipotesis IV 

Ada perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran TGT berbasis teori 

Van Hiele, NHT berbasis teori Van Hiele, dan STAD. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SDN Gugus 

Melati Gebog Kudus, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran Team Games Tournamnet berbasis teori Van Hiele lebih 

efektif dari kelas kontrol terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V 

SDN Gugus Melati.  

2. Model pembelajaran Numbered Head Together berbasis teori Van Hiele lebih 

efektif dari kelas kontrol terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus 

Melati.  

3. Model pembelajaran Team Games Tournamnet berbasis teori Van Hiele lebih 

efektif dari model Numbered Head Together berbasis teori Van Hiele 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Gugus Melati.  

4. Terdapat perbedaan antara model pembelajaran Team Games Tournamnet 

berbasis teori Van Hiele, model Numbered Head Together berbasis teori Van 

Hiele dan STAD.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti 

sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Guru 

5.2.1.1 Guru dapat menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournamnet berbasis teori Van 

Hiele untuk meningkatkan hasil belajar matematika. 

5.2.1.2 Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hendaknya guru 

merencanakan pembelajaran dengan baik, sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 

5.2.1.3 Guru harus terampil melatih siswa untuk menjawab pertanyaan dan 

manambah rasa percaya diri. 

5.2.1.4 Dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif Team Games Tournamnet 

guru harus memanfaatkan waktu secara efisien sehingga pelaksanaan 

pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. 

5.2.2 Bagi Siswa 

5.2.2.1 Siswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dan tetap berpartisipasi aktif 

dengan pelaksanaan model pembelajaran inovatif yang diterapkan di 

sekolah. 

5.2.3 Bagi Peneliti 

5.2.3.1 Bagi peneliti agar tertantang untuk melakukan penelitian dengan model 

inovatif lain. 

 



156 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aisyah, Nyimas. 2007. Pengembangan Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 

 

Arikunto, Suharsimi. 2013. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara 

 

Budhayanti, Clara Ika Sari. 2008. Pemecahan Masalah Matematika.  Jakarta: 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 

 

Cahyaningsih, Ujiati. 2017. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa SD. Jurnal Cendekiawan Pendas. 3 (1): 1-5 

 

Depdiknas. 2006. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan 

Pendidikan Dasar SD/MI. Jakarta: Cipta Jaya 

 

Faturrohman, M. 2015. Model-model Pembelajaran Inovayif. Jogjakarta: Ar-ruzz 

media 

 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia 

 

Hamdayama, Jumanta. 2014. Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan 

Berkarakter. Bogor: Galia Indonesia 

 

Heruman. 2014. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Bandung: 

Remaja Rosdakarya 

 

Huda, Miftahul. 2014. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: 

Pustaka Belajar 

Kosasih. 2014. Strategi Belajar dan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013. 

Bandung: Yrama Widya  

 

Lestari Eka Karunia dan Mokhamad Ridwan Yudhanegara. 2017. Penelitian 

Pendidikan Matematika. Bandung: Refika Aditama. 

 

Margono Agus, dkk. 2014. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament dan Numbered Head Together Ditinjau dari 

Kecerdasan Emosional Siswa.  Jurnal Elektronik Pembelajaran 

Matematika. 2 (2): 184-192.  

 

Parwata, dkk. 2013. Pengaruh Model pembelajara Numbered Head Together 

terhadap Hasil belajar Geometri Ditinjau dari Kemampuan Spasial Siswa 

Kelas V SD. E-Journal Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha. 3(1): 1-8 



157 
 

 

 

Pitajeng. 2006. Pembelajaran Matematika yang Menyenangkan. Jakarta: 

Depdiknas  

 

Rusman. 2014. Model-Model Pembelajaran. Bandung: PT Raja Grafindo Persada 

 

Salam, Abdulah, dkk. 2015. Effects of using Teams Games Tournament (TGT) 

Cooperative Technique for Learning Matemathics in Secondary School of 

Bangladesh. Malaysian Online Journal of Education Technology. 3(3): 1-

11 

 

Septiana Meli, dkk. 2012. Keefektifan Model TGT Berbantuan CD Pembelajaran 

Rekreatif terhadap Motivasi dan Hasil Belajar. Unnes Journal of 

Mathematics Education. 1 (2): 16-21.  

 

Shoimin, Aris. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 

 

Slavin, Robert E. 2005. Cooperative Learning Teori, Riset, dan Praktik. Bandung: 

Nusa Media 

 

Stiawan  Agus, dkk. 2015. Peningkatan Pembelajaran Geometri berdasarkan Teori 

Van Hiele melalui Model Inkuiri. Joyful Learning Journal. 4 (3): 8-15 

Sudjana. 2005. Metode Satistika. Bandung: Tarsito. 

 

Sugiyono. 2012. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

 

_______. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta 

 

Supratman. 2016.  Comparative Study of The  Student’ Math Learning Outcomes 

Taught Using Type of Cooperative Learning Method Numbered Head 

Together (NHT) and Teams Games Tournament (TGT) to Students Calss 

VII SMPN 1 Baula. Journal of Mathematics Education. 1 (2): 46-54  

 

Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group 

 

Trianto. 2011. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka 

 

Uno, Hamzah B. 2014. Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang 

Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara 

 

Widoyoko, Eko Putro. 2012. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. 

Yogyakarta: Pustaka Belajar 

 



158 
 

 

Yenni, Rika Firma i. 2016. Penggunaan Metode Numbered Head Together (NHT) 

dalam Pembelajaran Matematika.  Jurnal Pendidikan dan Penelitian 

Matematika. 9 (2): 263-267.  

 

Yuwono Muhammad Ridlo, dkk. 2014. Eksperimentasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament dengan Strategi Peta Konsep 

pada Materi Segiempat Ditinjau dari Kemampuan Spasial Peserta Didik. 

Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika. 2 (9):  959-971. 

 

Zakaria, Effandi. 2007. Promoting Cooperative Learning in Science and 

Mathematics Education: A Malaysian Perspective . Eurasia Journal of 

Mathrmatics, Science & Technology Education. 3 (1): 35-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




