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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hasil Belajar Matematika 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan (Hamdani, 2010 : 21). Sedangkan menurut Solfitri, 

Titi dan Nurul Yusra T (2011: 140) hasil  belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar yang dinyatakan 

dengan skor yang diperoleh  dari hasil tes yang dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Kayatun (2014 : 6) hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan 

dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi 

pelajaran pada satu pokok bahasan.  Kurniawati (2013 : 4) menyatakan 

belajar matematika adalah suatu proses atau aktifitas yang dilakukan 

individu yang mengakibatkan timbulnya perubahan tingkah laku yang 

meliputi pengetahuan tentang ilmu yang sistematis, teratur dan eksak, 

pengetahuan tentang logika, pengetahuan fakta-fakta kuantitatif serta 

masalah  tentang ruang dan bentuk. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika adalah kemampuan siswa terhadap bidang studi matematika 

setelah melalui proses belajar mengajar yang diukur dari tes hasil belajar. 

Hasil belajar ini juga digunakan untuk sejauh mana guru mampu 

menyampaikan materi dan siswa mampu menangkap materi yang 

disampaikan oleh guru. Dimana hasil belajar ini diukur dari tes hasil belajar 

siswa. 

Adapun indikator kemahiran matematika untuk kelas VIII adalah: 

a. Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis dengan simbol 

dan diagram, 

b. Menerapkan konsep secara algoritma, 
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c. Memeriksa kesahihan suatu argumen, 

d. Melakukan manipulasi matematika, 

e. Mengubah formula atau rumus kebentuk lain yang nilainya sama, 

f. Mengembangkan strategi dalam memecahkan masalah, 

g. Menunjukkan rasa ingin tahu (antusias) dan perhatian atau minat dalam 

belajar matematika, 

h. Menunjukkan sikap gigih dan percaya diri dalam menyelesaikan 

masalah. 

(Anita, Janet, Susanah, 2008 : 7.32) 

2. Strategi Ilustrasi Dalam Pembelajaran Matematika 

Strategi berasal dari bahasa latin strategia yang diartikan sebagai seni 

penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran adalah 

cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam 

lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan 

yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa (Anita, Janet, 

Susanah, 2008 : 1.13). Sedangkan menurut Undang-Undang SISDIKNAS  

No 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Pembelajaran matematika adalah suatu siasat yang digunakan oleh guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika yang di dalamnya dapat 

mencakup pendekatan, metode dan teknik pembelajaran matematika (Anita, 

Janet, Susanah, 2008 : 9.5).  

Disimpulkan bahwa strategi pembelajaran matematika adalah suatu 

cara atau metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran matematika 

agar menarik bagi siswa serta pembelajaran di kelas tidak terkesan monoton. 

Cara yang digunakan harus bervariasi sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan sehingga ada hubungan antara materi dan strategi pembelajarn. 

Ilustrasi berasal dari bahasa latin illustrare, yang berarti 

menerangkan atau membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Ilustrasi adalah 

gambar atau wujud lain yang bermaksud menerangkan, menghias, 

ditampilkan dengan suatu kepribadian dan mengandung daya tarik, serta 



9 
 

 
 

memberi stimulus dan memberi motif sesuatu (Anita, Janet, Susanah, 2008 : 

5.6). Ilustrasi merupakan suatu seni yang dimanfaatkan untuk memberi 

penjelasan atas suatu maksud atau tujuan secara visual (Adi Kusrianto, 2007 

: 36).  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan ilustrasi adalah bentuk 

visual yang digunakan oleh seseorang untuk mejelaskan suatu makna 

tertentu agar lebih menarik. Sehingga suatu pesan dapat tersampaikan tanpa 

harus menuliskan kalimat-kalimat yang panjang. Sehingga dapat 

disimpulkan pula bahwa strategi ilustrasi dalam pembelajaran matematika 

adalah cara atau metode yang digunakan guru dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan ilustrasi untuk memperjelas materi yang 

disampaikan, yang berfungsi untuk menarik perhatian dan minat siswa 

dalam belajar matematika. 

Pizza merupakan makanan khas Italia yang banyak menjadi makanan 

favorit orang diseluruh dunia. Pizza pada umumnya berbentuk lingkaran 

(Ayuningsih, 2007 : 4). Seperti telah dijelaskan diatas maksud dari ilustrasi 

dalam pembelajaran matematika. Maka maksud dari ilustrasi model pizza 

disini adalah guru menggunakan pizza atau gambar pizza sebagai model 

yang digunakan untuk mengilustrasikan lingkaran dalam pembelajaran. 

Dalam dunia kuliner, pizza mempunyai topping. Dimana bagian ini 

dapat digunakan guru untuk mempermudah dalam menjelaskan materi 

lingkaran. Serta dapat juga memudahkan siswa untuk membantu 

membuktikan rumus-rumus yang ada dalam materi lingkaran. 

Ilustrasi memiliki peran yang sangat strategis dalam pembelajaran 

karena merupakan bentuk komunikasi visual yang sederhana, efektif dan 

efisien. Oleh karena itu penggunaannya perlu dirancang secara matang agar 

tidak sekedar sebagai  pendukung  bentuk  komunikasi verbal yang selama 

ini begitu dominan dalam pembelajaran yang kemudian menimbulkan 

masalah pengalaman belajar yang verbalistik dalam dunia pendidikan. Tentu 

saja penggunaan ilustrasi visual harus disesuaikan dengan karakteristik 

peserta belajar dan tersistem dalam pembelajaran (Prasetyo, 2007 : 8). 
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Langkah-langkah pembelajaran dengan strategi ilustrasi model 

pizza: 

a. Guru mempersiapkan ilustrasi yang akan digunakan dalam 

pembelajaran lingkaran. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru membagi siswa kedalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri 

dari 4-5 siswa. 

d. Guru memberikan ilustrasi yang digunakan. 

e. Guru menyampaikan langkah-langkah dalam menggunakan ilustrasi 

dalam pembelajaran. 

f. Setelah diskusi berakhir, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaan mereka. 

Adapun langkah-langkah menggunakan ilustrasi 

a. Ilustrasi untuk unsur-unsur lingkaran 

1) Dengan bantuan buku yang dimiliki siswa, siswa mengidentifikasi 

unsur-unsur yang ada dalam ilustrasi (ilustrasi telah didesain 

sebagaimana digunakan untuk keperluan mengidentifikasi unsur-

unsur yang ada dalam lingkaran). 

2) Siswa menuliskan apa saja unsur-unsur yang mereka temukan 

dalam ilustrasi. 

b. Ilustrasi untuk menghitung nilai   dan keliling lingkaran 

1) Siswa diberikan 4 buah ilustrasi dengan ukuran yang berbeda 

beda dan sebuah tali. 

2) Dengan bantuan tali, siswa mengukur keliling dengan cara 

melingkarkan tali disekeliling ilustrasi. 

3) Siswa mencatat hasilnya pada lembar jawab yang disediakan. 

4) Kemudian siswa juga mengukur berapa panjang diameter 

lingkaran dan mencatat hasilnya pada lembar jawab yang 

disediakan. 

5) Kemudian siswa membandingkan hasil dari keliling dan panjang 

diameternya sehingga diperoleh nilai  . 
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6) Setelah ditemukannya nilai   maka rumus keliling lingkaran 

dapat diperoleh. 

 (Agus, 2008:130) 

c. Ilustrasi untuk menemukan rumus luas lingkaran 

1) Ilustrasi dibagi menjadi 8 bagian. 

2) Siswa menatanya sehingga membentuk sebuah bangun jajar 

genjang. 

3) Dari penemuan rumus keliling lingkaran siswa daat menentukan 

panjang dan tinggi dari jajar genjang. 

4) Setelah menemukan panjang dan tinggi dari jajar genjang tersebut 

siswa dapat menentukan luasnya. Dimana jajar genjang tersebut 

merupakan potongan dari sebuah lingkaran. Maka luas jajar 

genjang juga merupakan luas lingkaran. 

(Agus, 2008:133) 

d. Ilustrasi untuk menemukan besar sudut pusat terhadap sudut keliling 

(ilustrasi telah didesain sebagaimana pada topping pizza membentuk 

sudut pusat dan sudut keliling). 

1) Disetiap sudut diberi nama, agar memudahkan dalam 

perhitungan. 

2) Terdapat dua buah segitiga sama kaki. Langkah pertama dalam 

perhitungan ini siswa menentukan besar sudut dari dua sudut 

yang sama pada segitiga sama kaki. Karena besarnya sama maka 

boleh ditulis salah satu dari sudut tersebut (sudut yang ada pada 

sudut keliling). 

3) Langkah  kedua, menentukan besar salah satu sudut dalam 

segitiga sama kaki (sudut selain yang ada pada kaki segitiga yang 

dekat dengan sudut pusat). Menjumlahkannya dimana jumlah 

sudut dalam segitiga adalah 180
o
 kemudian dibawa kedalam 

persamaan salah satu sudut (sudut yang melekat dengan sudut 

pusat). 

4) Ulangi langkah b dan c untuk segitiga sama kaki yang lain. 
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5) Setelah itu mejumlahkan ketiga sudut yaitu sudut pusat dan dua 

sudut yang telah dicari tadi. Dimana jumlah ketiganya adalah 

360
o
. Kemudian diperoleh bahwa sudut pusat adalah dua kali 

sudut keliling. 

(Agus, 2008:142) 

e. Ilustrasi dalam menentukan perbandingan besar sudut pusat, panjang 

busur dan luas juring. 

1) Ilustrasi yang diberikan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 

2) Guru memberi umpan pertanyaan kepada siswa berapa besar 

sudut pusat dan berapa perbandingannya dengan sudut satu 

putaran (besarnya sudut disederhanakan dengan nilai paling 

sederhana). 

3) Setelah itu, guru dan siswa membandingkan panjang busur dari 

salah satu potongan pizza tersebut terhadap panjang keliling. 

4) Satu potongan pizza disebut dengan juring lingkaran. Langkah 

berikutnya adalah menentukan luasnya dibanding dengan luas 

lingkaran. 

5) Ulangi langkah 2-4 akan ditemukan perbandingan yang sama. 

6) Agar pembuktian perbandingan besar sudut pusat, panjang busur 

dan luas juring lebih akurat. Maka perlu pembuktian lain dengan 

cara membagi pizza menjadi ukuran yang berbeda dari 

sebelumnya. Yaitu membagi pizza menjadi 8 bagian yang sama. 

7) Langkah berikutnya sama dengan langkah 2-4. Kemudian akan 

diperoleh perbandingan yang sama. 

(Agus, 2008:137) 

Menggunakan ilustrasi dalam pembelajaran merupakan penerapan 

dari penggunaan media visual. Dimana kelebihan menggunakan media ini 

adalah siswa diberikan sebuah ilustrasi yang berbeda dari pembelajaran 

materi lingkaran pada umumnya. Siswa dapat melihat bentuk lain dari 

lingkaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika. Siswa dapat 
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mempraktikkan mencari rumus-rumus yang ada dalam lingkaran dengan 

bantuan ilustrasi tersebut. 

Sedangkan kekurangan dalam penggunaan metode ini adalah kurang 

efektifnya waktu dan membutuhkan banyak ilustrasi yang akan digunakan 

oleh siswa. Hal lain yang mungkin terjadi adalah siswa hanya akan terfokus 

pada pizza yang pada kesehariannya adalah berupa makanan yang lezat. 

3. Kemampuan Penalaran Siswa 

Penalaran adalah suatu cara berpikir yang menghubungkan antara 

dua hal atau lebih berdasarkan sifat  dan  aturan  tertentu  yang  telah diakui 

kebenarannya dengan menggunakan langkah-langkah pembuktian hingga 

mencapai suatu kesimpulan (Nurdalilah dkk, 2004 : 111). Sedangkan 

menurut Permana, Yanto dan Utari Sumarmo (2007 : 116), penalaran 

merupakan proses berpikir dalam proses penarikan kesimpulan. 

Dalam penelitian Mufidi dkk (2012 : 2916), menyatakan bahwa 

“Reasoning is defined as the act of using reason toderive a conclusion from 

certain premises. Reasoningstyles or their components may be arising from 

studentslearning styles”. Kurang lebih yang berarti penalaran didefinisikan 

sebagai perbuatan dalam menggunakan alasan mendapat dari mendapat 

kesimpulan dari alasan yang pasti.  Jenis penalaran atau komponennya 

mungkin timbul dari jenis belajar siswa. 

Menurut Fazio, Liza dan Robert Siegler (2011 : 19) dalam 

penelitiannya menyatakan, “Proportional reasoning is particularly 

important for understanding rates, ratios and proportions—three 

interpretations of fractions that are not taught as often as the part/whole 

representation”.  Kurang lebih yang artinya penalaran perbandingan adalah 

bagian penting untuk tingkat pengetahuan, perbandingan dan proporsi, tiga 

gambaran pecahan bahwa itu tidak diajarkan sebagian/seluruhnya. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penalaran adalah 

cara berpikir untuk menarik kesimpulan menggunakan langkah-langkah 

pembuktian. Serta kemampuan penalaran siswa dapat dikembangkan 

dengan cara menyimpulkan sesuatu yang pasti sesuai jalan pikiran siswa. 
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Adapun indikator kemampuan penalaran adalah 

a. Siswa mampu mengajukan dugaan 

b. Melakukan manipulasi matematika 

c. Menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran 

d. Menarik kesimpulan dari pernyataan 

e. Memeriksa kesahihan suatu argumen 

f. Menemukan pola atau sifat 

(Jihad dan Abdul Haris, 2010 : 149) 

4. Materi Lingkaran 

a. Lingkaran dan unsur-unsurnya 

1) Pengertian lingkaran 

Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan 

tertutup, dimana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama 

terhadap suatu titik tertentu. 

2) Unsur-unsur lingkaran 

 

Gambar 2.1 Lingkaran pusat di O 

a) Titik Pusat (O) 

b) Jari-Jari (OA) 

c) Diameter (AB) 

d) Busur (A-C,C-

B,B-A) 

e) Tali Busur (AC) 

f) Tembereng (AEC) 

g) Juring (OBC) 

h) Apotema(OE)
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b. Keliling dan luas lingkaran 

1) Keliling Lingkaran 

 

2.2 Diameter lingkaran 

Untuk rumus keliling lingkaran adalah sebagai berikut : 

K = π . d 

Dengan K = keliling lingkaran,  

π = 3,14 atau 
  

 
 

d = diameter lingkaran. 

Oleh karena panjang diameter adalah dua kali panjang jari-jari maka 

K = π.d = π (2 . r) sehingga K = 2 πr 

2) Luas Lingkaran 

Luas lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh keliling 

lingkaran. Daerah yang diarsir merupakan daerah lingkaran. Luas 

lingkaran dapat dihitung menggunakan rumus luas persegi panjang. 

 

Gambar 2.3 Lingkaran dan Juring 

Jika diamati dengan teliti, susunan potongan-potongan juring 

tersebut menyerupai persegi panjang dengan ukuran panjang 

mendekati setengah keliling lingkaran dan lebar r sehingga luas 

bangun tersebut adalah 

Luas persegi panjang = p × l 

= ½ keliling lingkaran × r 



16 
 

 
 

= ½ × (2πr) × r 

= π × r
2
 

Dengan demikian, luas daerah lingkaran tersebut dapat dirumuskan: 

L = πr
2
 atau L = ¼ πd

2
 

c. Busur, juring dan tembereng lingkaran 

1) Panjang busur dan luas juring Lingkaran 

 

Gambar 2.4 Juring Lingkaran 

Gambar 2.4 menunjukkan sebuah lingkaran dengan titik pusat O. 

Ruas garis OA dan OB disebut sebagai jari-jari lingkaran O. Garis 

lengkung AB dinamakan busur AB dan daerah yang diarsir disebut 

sebagai juring AOB. Adapun sudut yang dibentuk oleh jari-jari OA 

dan OB, serta menghadap ke busur AB dinamakan sudut pusat 

lingkaran. 

Kemudian ditemukan perbandingan antara panjang busur dan luas 

juring sebagai berikut 

           

                  
 

             

                  
 

           

              
 

2) Luas tembereng 

Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, tembereng adalah daerah 

yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran.  

 

Gambar 2.5 Tembereng 
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Daerah yang diarsir antara tali busur AB dan busur AB disebut 

tembereng.  

Luas tembereng = luas juring AOB – luas segitiga AOB, 

d. Sudut keliling dan sudut pusat lingkaran 

 

Gambar 2.6 Sudut Pusat dan Sudut Keliling 

 Gambar 2.6 menunjukkan perbedaan antara sudut pusat dan sudut 

keliling. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling 

 

Gambar 2.7 Hubungan sudut pusat dan sudut keliling 

• Perhatikan segitiga ABE. 

Oleh karena segitiga ABE merupakan segitiga samakaki maka 

∠EAB = ∠ABE 

Jadi, ∠AEB = 180˚ – 2 × ∠ABE 

• Perhatikan segitiga CBE. 

Oleh karena segitiga CBE merupakan segitiga samakaki maka 

∠EBC = ∠BCE 

Jadi, dapat ditentukan bahwa ∠CEB = 180˚ – 2 × ∠CBE 

• Perhatikan sudut pusat AEC. 

∠AEC = 360˚ – (∠AEB + ∠CEB) 

= 360˚ – (180˚ – 2 × ∠ABE + 180˚ – 2 ∠CBE) 

= 360˚ – (360˚ – 2 × ∠ABE – 2 ∠CBE) 

= 360˚ – 360˚ + 2 × ∠ABE + 2 ∠CBE 

= 2 × ∠ABE + 2 × ∠CBE 
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= 2 × (∠ABE + ∠CBE) 

= 2 × ∠ABC 

 (Agus, 2008 : 126-142) 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian yang 

relevan/penelitian terdahulu, beberapa diantaranya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Kayatun (2013 : 12) diperoleh kesimpulan untuk  meningkatkan  

hasil  belajar  siswa,  hendaknya  guru  dalam mengajar lebih mengembangkan 

kreatifitas, termasuk memilih metode yang  tepat, sehingga tidak merasa bosan 

melainkan lebih menyenangkan atau mengesankan. Guru sebaiknya menerapkan 

metode belajar kelompok pada pembelajaran matematika. 

Tian, Zhong dan Xinfeng Huang (2009 : 92) dalam penelitiannya 

menyatakan  

“Our study results supported a perspective that children’s cognitive 

process is a phase with successive integration. Because this study found 

that the children’s spatial ability and numerical reasoning increased not 

linearly but sometimes folded back”.  

 

Menyatakan bahwa pada hasil penelitiannya proses kognitif anak adalah fase 

yang berturut-turut dan kemampuan spasial dan penalaran anak meningkat tidak 

linear tapi kadang-kadang berbalik kembali. 

Baig, Shahida dan Anjum Halai (2006 : 32), dalam penelitiannya 

menemukan bahwa  

”Findings of the study raise significant implications for teacher 

education and  for mathematics teachers. One, for students to learn in 

this case fraction rules with reasons, students need opportunities to talk 

about their mathematical thinking and explain it to others. Second, to be  

able  to cope with the abstract mathematical concepts, pictures, paper  

cutouts and other concrete materials help learning by providing  

opportunities to manipulate, and see. Third, planning tasks and teaching 

based on constructivist principles of learning by doing and through 

social interaction had limitations as the mathematics became more 

complex”.  

Kurang lebih yang berarti implikasi untuk guru pendidikan dan guru 

matematika. Satu, untuk siswa yang belajar aturan pecahan dengan penalaran, 
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siswa-siswa membutuhkan pemahaman untuk membicarakan cara berpikir 

matematika mereka dan menjelaskannya kepada siswa yang lain. Dua, untuk 

dapat mengatasi dengan konsep matematika abstrak, gambar, potongan kertas 

dan benda-benda nyata yang membantu pembelajaran penyediaan pemahaman 

untuk dimanipulasi dan dilihat. Tiga, merencanakan tugas dan mengajar pada 

dasar pembangun dari pembelajaran untuk dikerjakan dan terlebih dahulu 

berinteraksi sosial mempunyai pembatasan seperti matematika menjadi sangat 

komplek. 

Riyanto, Bambang dan Rusdy A. Siroj (2011 : 123), dalam penelitiannya 

menyatakan terdapat pengaruh kemampuan penalaran terhadap prestasi siswa, 

yaitu prestasi siswa yang kemampuan penalarannya tinggi lebih baik daripada 

siswa yang penalarannya rendah. Sedangkan menurut penelitian Permana, Yanto 

dan Utari Sumarmo (2007 : 122), kemampuan  penalaran  matematis  siswa yang  

memperoleh  pembelajaran  berbasis masalah  lebih  baik  dari  pada  penalaran 

matematis siswa melalui pembelajaran biasa. Secara rinci, kemampuan 

penalaran matematis siswa melalui pembelajaran berbasis  masalah tergolong 

kualifikasi cukup. Sedangkan kemampuan penalaran matematik siswa melalui 

pembelajaran biasa tergolong kualifikasi kurang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mufidi dkk (2012 : 2921) 

mengemukakan bahwa, 

“The results have indicated that this reasoning have effected; 1) this 

reasoning improved the creativity in students, 2) abstract mathematical 

concepts related to real life of students, 3) using analogical examples 

developed the reasoning ability and motivation in problem solving 

moment, 4) through primary mathematical analogical examples, students 

could introduce and provide the others analogical reasoning and 

examples, and 5) analogical reasoning made to deep learning and 

remembering the mathematical concepts for long-term”. 

Kurang lebih yang berarti bahwa dalam penelitian tersebut mengindikasikan 

bahwa penalaran ini memberikan efek, 1) penalaran meningkatkan kreatifitas 

siswa, 2) konsep matematika abstrak menghubungkan ke kehidupan nyata siswa, 

3) mengunakan contoh pengembangan analogi ke kemampuan penalaran dan 

motivasi dalam permasalahan, 4) memulai contoh analogi matematika, siswa 
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dapat mengenalkan dan menyediakan penalaran analogi dan contoh yang lain, 

dan 5) penalaran analogi membuat belajar lebih dalam dan mengingat konsep 

matematika untuk jangka panjang. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adegoke (2013 : 60) 

mengemukakan, 

“The findings of this study showed that students’ level of mathematics 

reasoning ability plays a major role in their attainment in mathematics. 

Therefore it is important that teachers take note of this, and more 

importantly mount intervention program that can help students develop 

their reasoning ability. This can be achieved by giving them cognitive 

tasks that are not necessary curriculum based”. 

 

Kurang lebih yang berarti dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa level 

kemampuan penalaran matematika siswa adalah memainkan peran utama dalam 

pencapaian matematika mereka. Oleh karena itu, kemampuan penalaran siswa 

penting untuk guru mencatat ini, dan lebih ikut campur dalam memprogram 

bahwa dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan penalaran mereka.  

Ini dapat dicapai dengan memberikan mereka tugas kognitif bahwa tidak 

dibutuhkan dalam kurikulum dasar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hosain, Enam dan Renee H. Chance 

(2004 : 474) menemukan bahwa, “This investigation has shown that children 

can be very creative when they are allowed to choose their methods for solving 

mathematical problems”. Kurang lebih yang berarti penelitian ini 

memperlihatkan bahwa anak dapat sangat kreatif ketika mereka diijinkan untuk 

memilih matode mereka untuk memecahkan permasalahan matematika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andi (2013 : 10) penggunaan media 

gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Supriadi (2008 : 5) menyatakan 

penggunaan media kartun matematika dalam pembelajaran matematika 

berpengaruh terhadap prestasi. Sina, Rifat, Agung (2013 : 9) menyatakan 

penggunaan media kongkrit dapat meningkatkan kompetensi kognitif siswa 

kelas VIII pada materi lingkaran, penggunaan media kongkrit dapat  

meningkatkan kompetensi afektif siswa kelas VIII pada materi lingkaran, 

penggunaan media kongkrit dapat meningkatkan kompetensi psikomotorik siswa 
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kelas VIII pada materi lingkaran. Kurniawati (2013 : 9) menyatakan 

pembelajaran  dengan  menggunakan  media gambar sangat efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa jika dibandingkan dengan pembelajaran 

matematika pada materi pecahan sederhana dengan tidak menggunakan media 

gambar. 

Yeni (2011 : 73) menyatakan pembelajaran matematika dengan 

memanfaatkan benda-benda manipulatif secara signifikan lebih baik dalam 

meningkatkan pemahaman konsep geometri siswa dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh Dixon dan Jennifer 

(2013:162) menemukan bahwa menggunakan model visual untuk memecahkan 

masalah yang diberikan dalam konteks untuk membuat hubungan dalam 

matematika dan mengembangkan pemahaman tentang apa artinya untuk 

beroperasi dengan fraksi. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Absi dan Nofal (2010 : 

51) menyatakan bahwa, 

“The result of the study reveales that using manipulatives in math 

teaching and learning affects students’ achievement in mathematics, and 

there were significant difference between the achievement of students 

who were taught by using manipulatives in comparison with the students 

who were taught traditionally”. 

 

Kurang lebih yang berarti hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

menggunakan benda manipulatif pada pengajaran dan pembelajaran matematika 

mempengaruhi prestasi matematika siswa, dan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara prestasi siswa yang menggunakan benda manipulatif dan siswa 

yang belajar pembelajaran konvensional. 

Boggan, Sallie, Anna (2010 : 5) menyatakan dalam penelitiannya, 

“elementary teachers who use manipulatives to help teach math can positively 

affect student learning. Students at all levels and of all abilities can benefit from 

manipultives”. Yang berarti guru yang menggunakan benda manipulatif 

membantu mengajar matematika dapat berpengaruh positif terhadap 

pembelajaran siswa. Siswa dalam semua level dan semua kemampuan dapat 

bermanfaat dari benda manipulatif. 
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C. Kerangka Penelitian  

Rendahnya hasil belajar matematika diakibatkan oleh banyak faktor, 

salah satunya adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran yang 

digunakan guru untuk mengilustrasikan materi pembelajaran. Dalam kegiatan 

belajar mengajar banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

matematika. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar mengajar 

disekolah adalah penggunaan metode pembelajaran yang tepat pada materi yang 

akan disampaikan oleh guru. Pemilihan metode yang tepat dalam 

menyampaikan materi akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Oleh 

karena itu guru harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan 

materi apa yang akan disampaikan kepada siswa. Pemiliha metode yang kurang 

tepat diduga akan menghasilkan pembelajaran yang kurang berkualitas serta 

dapat membuat hasil belajar kurang maksimal. 

Metode pembelajaran yang ada sekarang ada bermacam-macam. Guru 

dapat memilih salah satu yang cocok untuk materinya yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan 

oleh guru yaitu menggunakan ilustrasi model. Dengan menggunakan ilustrasi 

model guru dapat memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Serta 

siswa dapat secara langsung menggunakan benda-benda yang digunakan sebagai 

ilustrasi model secara langsung. Dalam penelitian ini akan digunakan ilustrasi 

model pizza pada materi lingkaran. Karena bentuk pizza yang pada umumnya 

berupa lingkaran. 

Faktor lain adalah kemampuan penalaran siswa. Kemampuan penalaran 

siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa karena siswa yang 

mempunyai keberanian dalam mengajukan dugaan, dapat memanipulasi 

matematika serta menarik kesimpulan yang merupakan indikator dari 

kemampuan penalaran. Jika kemampuan penalaran siswa semakin tinggi maka 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa akan semakin baik pula.Sebaliknya jika 

kemampuan penalaran siswa rendah maka hasil belajar yang dicapai juga kurang 

maksimal. 
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Melalui metode pembelajaran menggunakan ilustrasi model pizza dan 

adanya kemampuan penalaran dalam diri siswa. Peran aktif dari siswa dan guru 

dalam pembelajaran akan memberi pengaruh dalam hasil belajar siswa. Secara 

sederhana kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Kerangka penelitian 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka penelitian tersebut diatas 

diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut : 

a. Ada pengaruh penggunaan strategi ilustrasi model pizza terhadap hasil 

belajar matematika pada materi lingkaran. 

b. Ada pengaruh kemampuan pernalaran siswa terhadap hasil belajar 

matematika pada materi lingkaran. 

c. Ada interaksi antara strategi ilustrasi model pizza dan kemampuan 

pernalaran siswa terhadap hasil belajar matematika pada mteri lingkaran. 

Strategi pembelajaran 

ilustrasi model pizza 

(X1) 

Kemampuan 

penalaran (X2) 

Hasil belajar 

matematika (Y) 


