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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Matematika 

1. Belajar Matematika 

Menurut Cronbach belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan 

mengalami, dan dalam mengalami  itu si pelajar menggunakan panca 

inderanya (Suryabrata, 2002:231). Belajar bukan mempersiapkan siswa 

untuk bekerja, tetapi belajar adalah bekerja, karena manusia telah 

dianugerahkan tuhan bermilyar sel saraf untukk bekerja (Yamin, 2008:13). 

Jadi dapat dirumuskan defenisi belajar yaitu suatu proses untuk mencapai 

suatu tujuan yaitu perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut 

adalah perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan 

tingkah laku yang bersifat menetap. 

Matematika adalah ilmu pengetahuan struktur dan hubungan-

hubungannya, simbol-simbol diperlukan, matematika berkenaan dengan ide-

ide abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif 

(Hudoyo, 1988:3).  Russeffendi (1988 : 25)  juga mengatakan bahwa belajar 

matematika bagi seorang anak merupakan proses yang kontinu sehingga 

diperlukan pengetahuan dan pengertian dasar matematika yang baik pada 

permukaan belajar untuk belajar selanjutnya. Proses belajar matematika 

hendaknya diawali dengan mempelajari konsep-konsep yang lebih 

mendalam dengan menggunakan konsep-konsep sebelumnya atau dengan 

kata lain bahwa proses belajar matematika adalah suatu rangkaian kegiatan 
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belajar mengajar dalam interaksi hubungan timbal balik antara siswa dengan 

guru yang ber-langsung dalam lingkungan yang ada disekitarnya untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Belajar 

Matematika adalah proses dalam diri siswa yang hasilnya berupa perubahan 

pengetahuan, sikap, keterampilan dan untuk menerapkan konsep-konsep, 

struktur dan pola dalam matematika sehingga menjadikan siswa berfikir 

logis, kreatif, sistematis dalam kehidupan sehari-hari.  

Hawi (2004:14) mengatakan Guru adalah orang yang bertanggung 

jawab mencerdaskan kehidupan anak didik, untuk itulah guru denga penuh 

dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina anak didik agar 

dimasa mendatang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.  

Mengajar adalah penyerahan Pengetahuan berupa pengalaman dan 

kecakapan kepada anak didik. Mengajar berarti partisipasi dengan siswa 

dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, 

bersikapn kritis dan mengadakan justifikasi (Yamin, 2008:4). Guru hanya 

membimbing, menunjukkan jalan dengan memperhitungkan kepribadian 

siswa, Kesempatan untuk berbuat dan aktif berpikir lebih banyak diberikan 

kepada siswa. Demikian juga dengan mengajar matematika, untuk dapat 

menguasai materi pelajaran matematika pada tingkat kesukaran yang lebih 

tinggi diperlukan penguasaan materi tertentu sebagai pengetahuan 

prasyarat.  Siswa akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan 

bila guru tidak hanya menuntut siswanya untuk menghafal rumus saja, tetapi 
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lebih penting adalah memberikan pemahaman yang penuh terhadap konsep-

konsep yang disampaikan (Hudoyo, 1988: 4). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah suatu 

kegiatan membimbing dan mengorganisasikan lingkungan sekitar anak 

didik, agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar yang optimal.  Begitu juga dengan mengajar 

matematika yaitu menggali pengetahuan awal siswa sehingga siswa 

menyadari bahwa apa yang dia alami dalam kehidupan nyata adalah suatu 

pengetahuan yang belum terorganisasi. 

2.    Hasil Belajar  

a. Taksonomi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian 

atau tes. Maksud ulangan tersebut ialah untuk memperoleh suatu indek 

dalam menentukan keberhasilan siswa (Jummars, 1980:25). Jadi hasil 

belajar merupakan Pengetahuan yang dicapai oleh siswa setelah 

mempelajari sesuatu  pengetahuan dalam kurun waktu tertentu yaitu berupa 

kemampuan memahami konsep, menggunakan penalaran, memecahkkan 

masalah serta mengkomunikasikan gagasan. Hasil belajar yang dicapai 

siswa di sekilah adalah salah satu pengukuran terhadap penguasaan materi 

pelajaran yang disampaikan, faktr-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

penting diketahui dalam rangka membantu siswa mencapai hasil belajar 

sebaik mungkin. 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagaimana 

diungkapkan oleh Sudjana (2005 : 39), yaitu : 

1)    Faktor dari dalam diri siswa 

Faktor yang datang dari siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. 

Faktor kemempuan siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 

yang dicapai. Selain kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor 

lain, seperti: motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan 

belajar, faktor fisik dan psikis. 

2)    Faktor dari luar atau faktor lingkungan 

Faktor dari luar yang mempengaruhi hasil belajar adalah kualitas 

pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran adalah tinggi 

rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom (dalam Sardiman, 2010: 23) hasil 

belajar dalam rangka study dicapai dalam tiga ranah antara lain ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

1) Ranah Kognitif 

Siasat kognitif ialah kapabilitas yang mengatur cara bagaimana si 

belajar megolah belajarnya ketika mengingat-ingat dan berpikir, itu 

adalah proses pengendalian dan pelaksanaan tindakan Gagne (dalam 

Gredler, 1991:195). Piaget mengatakan kecerdasan juga membentuk 

struktur kognitif yang diperlukan dalam mengadakan penyesuaian 

lingkungan. Bentuk pikiran yang paling maju diketahui piaget disebut 
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operasi formal, ini adalah hasil dari perkembangan kognitif (Gredler, 

1991:306). 

Ranah kognitif adalah aspek yang berhubungan dengan tingkat kecerdasan 

peserta didik yang telah dicapai selama pelajaran berlangsung. Jadi ranah kognitif 

adalah salah satu tujuan untuk mengetahui seberapa banyak siswa memahami 

materi yang diberikan.  

Dimensi proses kognitif menurut Anderson, L.W (dalam Widodo, 2006) 

mencakup menghafal (remember), memahami (understand), menerapkan (apply), 

menganalisis (analyse), mengevaluasi (evaluate), dan membuat (create). 

a) Menghafal (remember) 

 Mengingat merupakan proses kognitif paling rendah tingkatannya. Untuk 

mengkondisikan agar “mengingat” bisa menjadi bagian belajar bermakna, 

tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan 

yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang lepas dan terisolasi. 

Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif yaitu mengenali 

(recognizing) dan mengingat. 

b) Pertanyaan Memahami (understand) 

Pertanyaan pemahaman menuntut siswa menunjukkan bahwa mereka telah 

mempunyai pengertian yang memadai untk mengorganisasikan dan 

menyusun materi-materi yang telah diketahui. Siswa harus memilih fakta-

fakta yang cocok untuk menjawab pertanyaan. Jawaban siswa tidak 

sekedar mengingat kembali informasi, namun harus menunjukkan 

pengertian terhadap materi yang diketahuinya. 
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c) Mengaplikasikan (apply) 

 Pertanyaan penerapan mencakup penggunaan suatu prosedur guna 

menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, 

mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun 

tidak berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan 

prosedural saja. Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif yaitu 

menjalankan dan mengimplementasikan (Widodo, 2006).  

d) Menganalisis (analyze) 

Pertanyaan analisis menguraikan suatu permasalahan atau obyek ke unsur-

unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsur-

unsur tersebut (Widodo, 2006). 

e) Mengevaluasi (evaluate) 

Mengevaluasi membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan 

standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam 

kategori ini adalah memeriksa dan mengkritik. 

f) Membuat (create) 

Membuat adalah menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk 

kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori 

ini yaitu membuat, merencanakan, dan memproduksi (Widodo, 2006). 

Kata operasionalnya yaitu merancang, membangun, merencanakan, 

memproduksi, menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, 

memperindah, menggubah. 
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2) Ranah Afektif 

Afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap dan tingkah 

laku dan pengembangan diari siswa dalam pembelajaran yang diberikan 

oleh guru (sardiman, 2010: 19)  afektif adalah salah satu ranah yang dapat 

digunakan oleh guru dalam penilaian siswa untuk melihat hasil belajar 

siswa. 

3) Ranah psikomotorik. 

Psikomotorik adalah aspek penilaian tentang perkembangan anak 

untuk mengubah dirinya memerlukan bentuk kegiatan tertentu,  serta 

latihan-latihan yang diarahkan sesuai denga keberadaan dirinya sehingga 

terpenuhi kebutuhan psikologis (sardiman, 2010: 20). 

Dari beberap penjelasan taksonomi hasil belajar, maka untuk mengetahui 

hasil belajar siswa peneliti menggunakan tiga ranah, Yaitu ranah kognitif dengan 

memahami dan mengaplikasikan, ranah apektif serta ranah psikomotorik. Ketiga 

ranah inila  yang nantinya akan menjadi salah satu sumber data yang akan 

dianalisis dalan penelitian ini. 

 

b. Indikator Hasil Belajar 

Poros utama dalam pelaksanaan pembelajaran, adalah mencapai tujuan 

yang diharapkan. Tujuan pembelajaran menggambarkan prilaku siswa yang guru 

harapkan setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran tertentu dalam 

dibuktikan dengan pemenuhan indicator pencapaian (Nasution, 2012: 86). Dalam 

mengajarkan pelajaran matematika, Seorang siswa yang telah melakukan kegiatan 
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belajar matematika, dapat dilihat hasilnya untuk mengetahui seberapa jauh 

pengetahuan dan pemahaman siswa tentang suatu pokok bahasana  yang 

disampaikan oleh guru. 

Indikator hasil belajar sangat membantu guru dalam menentukan 

keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta membantu 

siswa memusatkan perhatian pada tujuan yang perlu mereka wujudkan . indikator 

hasil belajar harus memenuhi tiga kriteria, yaitu dirumuskan dengan kalimat yang 

jelas, mengandung kepastian makna, dan dapat diukur.  

Jadi indikator hasil belajar adalah tolak ukur keberhasilan yang dicapai 

oleh guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran yang ditetapka sesuai 

dengan kriteria ketuntasan minimal sesuai denga kurikulum yang berlaku. 

c.    Hasil Belajar Matematika 

Pendidikan adalah usaha manusia untuk dengan  penuh tanggung jawab  

membimbing anak didik ke kedewasaan, sebagai sustau usaha yang mempunyai 

tujuan atau cita-cita tertentu, sudah sewajarnya secara implisit telah mengandung 

masalah hasil penilaian terhadap usaha tersebut (Suryabrata, 2002:293). Dalam 

mengajar kita harus selalu sudah mengetahui tujuan-tujuan yang harus kita capai 

dalam mengajarkan suatu pokok bahasan (Dahar, 1989:134). Akselerasi 

pembelajaran yang dilaksanakan pertama-tama tercapainya tujuan pembelajaran, 

bukan mementingkan sarana dan metode, akan tetepi mengaitkan akselerasi 

dengan hasil (Yamin, 2008:13).  

Menurut Hamalik (dalam Pitu :2007) hasil belajar adalah sebagai 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat di amati dan di 
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ukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat di 

artikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu. Berdasarkan pendapat-pendapat yang 

telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku pada diri seseorang akibat tindakan belajar yang mencakup 

aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. 

Riedesel (dalam Pitu. 2007) mengatakan “Matematika adalah kumpulan 

kebenaran dan aturan, matematika bukanlah sekedar berhitung. Matematika 

merupakan sebuah bahasa, kegiatan pembangkitan masalah dan pemecahan 

masalah, kegiatan menemukan dan mempelajari pola serta hubungan”. Menurut 

Kimble dan Garmezy (dalam Larashati : 2010), sifat perubahan perilaku dalam 

belajar bersifat permanen. Dengan demikian hasil belajar dapat diidentifikasi dari 

adanya kemampuan melakukan sesuatu secara permanen, dapat diulang-ulang 

dengan hasil yang sama.  

Menurut Gagne (dalam Larashati. 2010) bahwa: Hasil belajar matematika 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajar matematikanya atau dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

matematika adalah perubahan tingkah laku dalam diri siswa, yang diamati dan 

diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, tingkah laku, sikap dan 

keterampilan setelah mempelajari matematika. Perubahan tersebut diartikan 

sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan ke arah yang lebih baik dari 

sebelumnya. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

hasil belajar matematika dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan atau 

penguasaan seorang siswa terhadap bidang studi matematika setelah menempuh 

proses belajar mengajar yang salah satunya terlihat pada nilai yang diperoleh dari 

tes hasil belajarnya. Di mana hasil belajar matematika  siswa dapat diukur dengan 

menggunakan alat evaluasi yang biasanya disebut tes hasil belajar. 

 

B. Teori Belajar konstruktivisme 

Teori Belajar konstruktivisme adalah suatu teori untuk mendorong siswa 

menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan, siswa tidak 

dituntut untuk setuju atau tidak setuju kepada ide seseorang melainkan saling 

tukar menukar ide sampai persetujuan dicapai sesuai logikanya (Tim MKPBM 

Jurusan Pendidikan Matematika, 2001:71). Jadi,  teori konstruktivisme adalah 

suatu teori belajar yang lebih mengutamakan proses, dimana siswa diajak untuk 

berpikir dan mengkonstruksi dalam memecahkan permasalahan secara bersama-

sama yang didasarkan pada penemuan siswa sendiri pada kegiatan pembelajaran 

terdahulu. 

1.     Model Pembelajaran Konstruktivisme Berdasarkan Teori Jean 

Piaget 

Strategi kognitif lahir berdasarkan paradigma konstruktivistik 

(meta kognetion). Menurut Glasersfeld pengertian konstruktif kognitif 

muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas dan 

diperdalam oleh Jean Piaget, namun bila kita telusuri lebih jauh gagasan 
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pokok konstruktivistik sebenarnya sudah dimulai oleh Giambatissta Vico, 

seorang epistemologi dari Italia, dialah cikal bakal konstruktivistik 

(Yamin, 2008:7). Pada tahun 1710 Vico telah mengungkapkan “Tuhan 

adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan-

Nya”,Vico juga menjelaskan dalam bukunya De Antiquissima Italiurum 

Sapientiia bahwa tuhan yang tahu tentang seluk-beluk alam semesta 

karena dia yang mebuatnya, sementara itu manusia dapat mngetahui 

sesuatu yang telah di konstruksinya.  

Sepeti dijelaskan di atas bahwa konstruktivisme dikenalkan oleh 

Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara 

tindakan fisik, tindakan mental dan perkembangan berpikir logis anak-

anak (Dahar, 1989:149). Pradigma konstruktivistik oleh jean piaget 

melandasi timbulnya strategi kognitif yang disebut meta kognition, meta 

kognition merupakan keterampilan yang dimiliki oleh siswa dalam 

mengatur dan mengontrol proses berpikirnya (Yamin, 2008:10). 

Berdasarkan teori di atas dapat  disimpulkan bahwa proses 

belajar diawali dari pengalaman nyata yang dialami oleh seseorang, 

pengalaman tersebut direfleksikan secara individu. Proses ini terjadi 

berulangulang, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

merupakan hasil refleksi dari pengalaman atau kejadian dimasa lalu yang 

telah dialami.  
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2.  Aspek Perkembangan Intelektual 

Setiap individu mempunyai intelek tual yang berbeda,  intelektual 

adalah bentuk khusus  dari penyesusaian terhadap lingkungan agar mampu  

mengakomodasi struktur kognitifnya sehingga objek yang baru dapat 

ditangkap dan dipahami Ali dan Asrori, 2011: 32). Intelektual berkembang 

melalui aspek struktur, isi dan fungsi. 

a.  Struktur  

Menurut piaget, struktur atau skemata intelektual terbentuk 

pada individu waktu ia berinteraksi dengan lingkungan. Diperolehnya 

suatu struktur atau skemata berarti telah terjadi suatu perubahan dalam 

perkembnagn intelektual anak. (Dahar, 1989:150). Kecerdasan juga 

membentuk struktur kognitif yang diperlukan untuk mengadakan 

penyesuaian dengan lingkungan (Gredler, 1991:306).  

Struktur yang terbentuk lebih memudahkan individu itu 

menghadapi tuntutan yang makin meningkat dari lingkungannya. Jadi 

dapat disimpulkan skema atau struktur kognitif adalah yang 

mengendalikan dan mengatur interaksi seseorang dengan dunia luar. 

b. Isi 

Yang dimaksudkan dengan isi ialah pola prilaku anak yang 

khas yang tercermin pada respons yang diberikannya terhadap berbagai 

masalah atau situasi yang dihadapinya (Dahar, 1989:150).  



23 
 

 

Dalam proses belajar mengajar seorang siswa dapat dilihat 

prilakunya dalam menghadapi apa yang disampakan oleh guru. Prilaku 

inilah yang dimaksudkan dengan isi pada aspek perkembangan intelektual. 

c. Fungsi 

Fungsi adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat 

kemajuan itelektual, fungsi adalah salah satu yang melandasi 

perkembangan itelektual (Gredler, 1991).  Fungsi meliputi Asimilasi, 

akomodasi dan ekuilibrasi. 

1. Asimilasi 

 Asimilasi merupakan panduan unsur-unsur luar ke dalam truktur 

organisme atau  pemanduan data baru dengan struktur internal yang sudah 

ada (Gredler, 1991:311). Persyaratan penting pada terjadinya asimilasi 

ialah struktur internal yang menggunakan informasi yang ada. Piaget 

mengatakan bila dihadapkan kepada sitiasi fisik, anak-anak kecil tidak bisa 

melihat ketidaksesuaian antara gambar yang dibuatnya dengan kenyataan, 

ketidak mampuan ini disebabkan oleh kurangnya struktur asimilasi yang 

diperlukan dalam menghadapi situasi (Gredler, 1991:312). 

 Jadi, asimilasi adalah proses informasi dari lingkungan luar dan 

dipadukan dengan struktur internal, dalam proses asimilasi seseorang 

menggunakan struktur atau kemampuan yang sudah ada untu menanggapi 

masalah yang dihadapi dalam linkungannnya. 
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2. Akomodasi 

  Dalam akomodasi seseorang memerlikan modifikasi struktur 

mental yang ada dalam mengadakan respons terhadap tantangan 

lingkungannya. Bila seseorang tidak memiliki sekumpulan prilaku untuk 

menanggapi suatu situasi, maka ia harus mengubah pola responsnya untuk 

menanggapi situasi tersebut. Proses inilah yang disebut akomodasi(Dahar, 

1989:150). Dalam perkembangan kognitif akomodasi juga mempunyai arti 

pengubah struktur kognitif internal individu.(Gredler, 1991:314). 

 Akomodasi adalah penyesuaian struktur internal pada siatausi 

khusus. Asimilasi dan akomodasi berfungsi bersama-sama ketika 

menghadapi lingkungan pada semua fungsi kognitif.  

3. Ekuilibrasi 

 Pertumbuhan intelektual merupakan proses tentang keadaan 

ketidakseimbangan dan keadaan seimbang (disequibrium dam 

equilibrium), jika dengan proses asimilasi seseorang tidak dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya maka terjadilah ketidak seimbangan 

atau disequilibrium (Dahar, 1989:151). Dalam perkembangan kognitif 

ekuilibrasi adalah pengaturan diri yang berkesinambungan yang 

memungkinkan individu tumbuh, berkembang dan berubah semntara 

menjaga kemantapan (Gredler, 1991:314). 

 Dari uraian di atas ekuilibrai atau Equilibrium adalah suatu proses yang 

merupakan factor penyelaras dari perkembangan kognitif dalam upaya individu 
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mencari keseimbangan yang sebenarnya. Proses ini meliputi pengaturan diri 

pribadi yang menkoordinasikan kegiatan asimilasi dan komodasi. 

 

3. Tingkat perkembangan Kognitif 

menurut Piaget (dalam Dahar, 1989) setiap individu mengalami tingkat 

perkembangan kognitif  berdasarkan batasan usia sebagai berikut. 

a. Sensori-Motorik (0-2 tahun) 

Tingkat sensori-motor menempati dua tahun pertama dalam kehidupan, 

selama priode ini anak mengatur alamnya dengan indera-inderanya dan tindakan-

tindakannya. Selama periode ini bayi tidak memiliki konsef object ermance, yaitu 

bila sesuatu disembunyikan ia belum bisa menemukannya.  

b. Pra-Operasional (2-7 tahun) 

Tingkat pra-operasional antara umur dua hingga tujuh tahun. priode ini 

disebut pra-operasional karena pada umur ini anak belum mapu melaksanakan 

operasi-operasi mental dan belum mampu memecahkan masalah (Dahar, 

1989:154).  

Pada tingkat pra operasional menurut piaget anak masih memiliki sifat 

egosentris, yakni masih memiliki kesulitan untuk menerima pendapat orangg lain. 

Sifat egosentris ini dapat kita lihat ketika anak-anak berbicara atau bermain 

dengan teman-temannya, kita dapat mendengarkan mereka berbicara. 

c. Operasional Konkret (7-11 tahun) 

 Priode operasi konkret adalah antara usia tujuh sampai sebelas tahun, 

tingkat ini merupakan permulaan berpikir rasional. Pada tingkat ini anak sudah 
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memiliki operasi logis yang dapat diterapkannnya pada masalah konkret (Dahar, 

1989:155).  

 Bila menghadapi suatu pertentangan antara pikran dan persepsi, anak 

dalam operasi konkret memilih pengambilan keputusan logis, bukan keputusan 

perseptual seperti pada anak pra-operasional.  

d. Operasional Formal (lebih dari 11 tahun) 

Pada usia sebelas tahun timbul operasi baru yaitu operasi formal, pada 

periode ini anak dapat menggunakan operasi konkretnya untuk membentuk 

operasi-operasi yang lebih kompleks (Dahar, 1989:155). Kemajuan utama anak-

anak pada periode ini adalah anak tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda-

benda, ia sudah mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak.  

Selain itu pada priode ini anak-anak sudah ,mampu berusaha untuk 

mengerti orang lain dan mengemukakan gagasan-gagasan mereka pada orang 

dewasa dan teman-teman. Prooses berpikirpun tidak egosentris lagi karena mereka 

sudah bisa menerimma pendapat orang lain. 

 

C.       Langkah-langkah  Model Pembelajaran Konstruktivisme 

Dahar (1989:160) mengatakan prinsip yang paling umum dan paling 

esensial yang dapat diturunkan dari konstruktivisme ialah bahwa anak 

memperoleh banyak pengetahuan diluar sekolah, dan pendidikaan seharusnya 

memperhatikan itu dan menjunjung proses alamiah ini.  

Yamin (2008:17) menyatakan bahwa: 
 Agar peran dan tugas sebagai fasilitator dan mediator berjalan 

optimal, diperlukan beberapa kegiatan yang perlu dikerjakan dan juga 
beberapa pemikiran yang perlu disadari oleh pengajar, yaitu: 
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a. Guru banyak berinteraksi dengan siswa untuk lebih mengerti apa 
yang sudah mereka ketahui dan fikirkan. 

b. Tujuan dan apa yang akan dibuat di kelas sebaiknya dibicarakan 
bersama sehingga sungguh terlibat. 

c. Guru perlu mengerti pengalaman belajar mana yang lebih sesuai 
dengan kebutuhan siswa. Ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi 
sebagai siswa juga ditengah siswa. 

d. Diperlukan keterlibatan dengan siswa yang sedang berjuang dan 
kepercayaan terhadap siswa bahwa mereka dapat belajar. 

e. Guru memiliki pemikiran yang fleksibel untuk dapat mengerti dan 
menghargai pemikiran siswa, karena kadang-kadang siswa berpikir 
berdasarkan pengandaian yang tidak diterima guru. 

Trianto (2009) mengatakan Asumsi-asumsi dalam konstruktivisme 
adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman; 
b. Pembelajaran adalah sebuah interpretasi personal terhadap dunia; 
c. Pembelajaran adalah sebuah proses aktif yang di dalamnya makna 

dikembangkan atas dasar pengalaman; 
d. Pertumbuhan konseptual datang dari negosiasi makna, pembagian 

perspektif ganda, dan perubahan bagi representasi internal kita 
melalui pembelajaran kolaboratif; 

e. Pembelajaran harus disituasikan dalam seting yang realistis; 
pengujian harus diintegrasikan dengan tugas dan bukan sebuah 
aktivitas yang terpisah.  

Untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran  matematika pada garis 

singgung persekutuan dua lingkaran dengan konstruktivisme  yang akan 

dilaksanakan, maka peneliti menyusun  langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan  benda-benda nyata yang dapat digunakan para siswa.  

2. Siswa melakukan perbuatan terhadap benda dan guru memilih 

pendekatan sesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. 

3. Guru memperkenalkan kegiatan yang layak, menarik dan memberi para 

siswa  kebebasan untuk menolak saran guru.  

4. Tekankan penciptaan pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah dan 

demikian pula pemecahannya. 
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5. Anjurkan para siswa untuk saling berinteraksi 

6. Anjurkan para siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. 

7. Perkenalkan ulang (Reintroduce) materi dan kegiatan yang sama. 

 

D. Garis Singgung Persekutuan pada Dua Lingkaran 

1. Standar Kompetensi 

   4.  Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 

2. Kompetensi dasar 

  4.4  Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 

 
3. Indikator 

4.4.1. Mengenal garis Singgung persekutuan dau Lingkaran. 

4.4.2. Melukis Garis Singgung pesekutuan dalam dan garis singgung 

persekutuan luar. 

4.4.3.  Menemukan rumus menghitung panjang garis singgung perseutuan 

dalam dan persekutuan luar. 

4.4.4. Mengitung panjang garis singgung persekutuan dalan dan 

persekutuan luar. 

 

4. Kajian  Materi 

a. Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran 

Garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran 

hanya pada satu titik. Garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan 

jari-jari lingkaran melalui titik singgungnya. 
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Gambar 1. Garis singgung lingkaran 

OA : jari-jari liingkaran 

PQ : Garis singgung lingkaran 

A   : Titik singgung  

garis singgung pada dua lingkaran terbagi menjadi dua garis singgung 

persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. (M.Cholic, 126: 2004). 

 

b. Garis Singgung Persekutuan Dalam 

1. melukis garis singgung persekutuan dalam 

Langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan dalam dua buah 

lingkaran: 

1) Lukislah lingkaran yang berpusat di tittik M dan N dengan jari-jari 

r1 dan r2 kemudian hubungkan kedua titik pusat tersebut. 

2) Lukislah busur lingkaran dari M dan N dengan jari-jari sama  dan 

panjangnya ≥ 1/2 MN sehingga berpotongan dengan AB 

3) Tarik garis AB sehingga berpotongan dengan MN. 

O 

Q 

P 

A 



30 
 

 

4) Lukiislah lingkaran yang berpusat di C dan berjari-jari CM dan CN. 

5) Lukis lingkaran dari M dengan jari-jari r1+r2 sehingga memotong 

lingkaran yang berpusat di C. 

6) Tarik garis MD dan ME sehingga mmemotong lingkaran yang 

berpusat di M di titik P dan R. 

7) Lukislah busur lingkaran dari P dengan jari-jari DN sehingga 

mmemotong lingkaran  berpusat di N  pada titik Q (PQ = DN dan 

RS= DN).  

8) Hubungkan titik P dengan Q dan R dengan S. PQ dan RS adalah 

garis singgung persekutuan dalam  dua lingkaran yang  berpusat di 

M dan N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan melukis garis singgung persekutuan dalam 

M N C 

D 

E 

Q 

S 

A 

B 

P 

R 
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2. Menemukan Rumus Garis Singgung Persekutuan Dalam 

 Pada gambar berkut PQ adalah garis singing persekutuan dalam  kedua 

lingkara yang berpusat di M dan N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Menemukan rumus garis singgung luar 

MP : r1 jari-jari lingkaran besar 

ON : r2  jari-jari lingkaran kecil 

MN : jarak kedua titik Pusat (p) 

PQ : Garis singgung persekutuan Dalam (d) 

 Untuk menemukan rumus garis singgung persekutuan dalam, seperti pada 

gambar di atas sebagai berikut : 

Tarik garis bantu yaitu garis putus-putus seperti pada gambar di atas 

PQ sejajar SN  maka sudut PSN=sudut PSQ=900 

PQSN adalah persegi panjang PQ = SN = d dan PS = QN= r2. 

Perhatikan ∆ MSN siku siku di S 

 

  S 

P 

M 
     N 

Q 

d r1 

r2 
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Gambar  4. Segi tiga siku-siku untuk menghitung panjang garis singgung dalam 

MS= MP + PS                                         

Keterangan:  

d = Garis singgung persekutuan dalam 

p = jarak kedua titik pusat lingkaran 

r1= jari-jari lingkaran besar 

r2= jari-jari lingkaran kecil 

3. Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Dalam 

Setelah menemukan rumus seperti diatas kita sudah bisa menghitung 

panjang garis singgung persekutuan dalam pada dua lingkaran 

Contoh : 

Gambar di bawah ini adalah sebua katrol bebas yang di gunakan untuk 

mengangkat sebuah benda berat,  jika jari-jari katrol masing-masing adalah 10 cm 

dan 6  cm, jika kedua titik pusat katrol  terpisah sejauh 34 cm, hitunglah panjang 

garis singgung AB ! 

S 

   M N 
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Gambar 5. Katrol ganda 

Jawab: 

p = 34 cm 

r1 = 10 cm 

r2 = 6  cm 

d = …..? 

AB adalah garis siinggung persekutuan dalam.                                                        

           √             

Jadi panjang AB adalah 30 cm. 

 

 

 

A 

B 
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c. Garis Singgung Persekutuan Luar 

1. Melukis Garis Singgung Persekutuan Luar 

 Untuk melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, perhatikan 

langkah-langkah berikut ini: 

1) Lukislah lingkaran yang berpusat di tittik M dan N dengan jari-jari r1 

dan r2 kemudian hubungkan kedua titik pusat tersebut r1>r2. 

2) Lukislah busur lingkaran dari M dan N dengan jari-jari sama  dan 

panjangnya ≥ 1/2 MN sehingga berpotongan dengan AB 

3) Tarik garis AB sehingga berpotongan dengan MN di titik C. 

4) Lukiislah lingkaran yang berpusat di C dan berjari-jari CM dan CN. 

5) Lukis lingkaran dari M dengan jari-jari r1-r2 sehingga memotong 

lingkaran yang berpusat di C. 

6) Tarik garis MD dan ME sehingga memotong lingkaran yang berpusat 

di M di titik P dan R. 

7) Lukislah busur lingkaran dari R dengan jari-jari DN sehingga 

memotong lingkaran  berpusat di N . 

8) Hubungkan titik P dengan Q dan R dengan S. PQ dan RS adalah garis 

singgung persekutuan luar  dua lingkaran yang  berpusat di M dan N. 
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Gambar 6. Garis singgung luar 

2. Menemukan rumus garis singgung persekutuan dalam 

 Pada gambar berikut PQ  merupakan garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran yang berpusat di A dan B 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tahapan enemukan panjang garis singgung luar 

AP = jari-jari lingkaran yang berpusat di A (r1) 

BQ= jari-jari lingkaran yang berpusat di B (r2) 

A 

B 

C 

D 

E 

M N 

Q 

S 

P 

R 

A B 

s 

P 

r1 

r2 

Q 

l 

l 

p 
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 Untuk menemukan rumus garis singgung persekutuan luar lingkaran di 

atas adalah sebagai berikut: 

Tarik garis putus-putus SB yang sejajar dengan PQ sehingga BQ=PS 

Perhatikan sedi empat SBQP, sudut ASB = SPQ = SPB (900). 

Perhatikan ∆ ASB siku-siku di S. 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Segi tiga siku-siku untuk menemukan panjang garis singgung luar 

AS = AP – PS → PS = BQ 

AS = r1 – r2 

AB = jarak titik pusat 

AB = p 

SB = PQ → PQ = garis  singgung peresekutuan luar 

SB = l 

Rumus  Teorema Phitagoras                                      
 

 

S 

A B 
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Keterangan: 

l = garis singgung persekutuan luar 

p = jarak kedua titik pusat lingkaran 

r1= jari-jari lingkaran besar 

r2= jari-jari lingkaran kecil 

3. Menghitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar 

Setelah menemukan rumus diatas kita sudah bisa menggunakannya 

untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar pada dua lingkaran 

Contoh: 

Gambar di bawah ini adalah gir depan dan  belakang sebuah sepeda, jika 

jari-jari kedua gir tersebut masing masng adalah 20 cm dan 6 cm, PQ = 48 cm, 

beapakah jarak kedua titik pusat gir tersebut?. 

 

 

 

 

Gambar 9. Gir depan dan gir belakang sebuah  sepeda 

Jawab: 

PQ adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran 

r1 = 20 cm 

r2 = 6  cm 

l =  48 cm 

p = ….? 

P 

Q 
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                                                                  √             

 Jadi, jarak kedua titik pusat gir adalah 50 cm.  

 

D. Kajian Pembelajaran Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran 

Dengan Model Pembelajaran  Konstruktivisme 

Dari rancangan langkah-langkah pemeblajaran kostruktivisme dan uraian 

materi di atas, maka  peneliti merumuskan kajian  pembelajaran garis singgung 

persekutuan dua Lingkaran dengan konstruktivisme sebagai berikut: 

Tabel 1. Langkah pembelajaran Garis Singgung Persekutuan dua Lingkaran 

dengan Konstruktivisme 

No Langkah Kostruktivisme Kegiatan Guru 

1 Menyiapkan benda-benda 

nyata yang dapat digunakan 

para siswa 

Guru memberikan gambar benda yang 

berkaitan dengan garis singgung pada dua 

lingkaran, 

2 melakukan perbuatan terhadap 

benda dan guru memilih 

pendekatan sesuaikan dengan 

Mengarah kan siswa untuk melakukan 

perbuatan terhadap benda mulai dengan   

mengukur dan membuat sketsa benda yang 
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tingkat perkembangan anak telah disediakan. 

3 memperkenalkan kegiatan 

yang layak. 

Memberikan kebebasan pada siswa untuk 

melakukan kegiatan tanpa ada tekanan 

4 Anjurkan para siswa untuk 

saling berinteraksi 

 Memberukan kesempatan siswa bertanya 

kapada sesamanya ataupun kepada guru. 

5 Anjurkan para siswa berpikir 

dengan cara mereka sendiri 

 

Menghargai hasil kerja siswa dan tidak 

menuntut siswa melakukan pekerjaan sesuai 

keinginan guru. 

6 Tekankan penciptaan 

pertanyaan-pertanyaan 

masalah-masalah dan demikian 

pula pemecahannya. 

Memberikan latihan berupa soal-soal yang 

berkaitan dengan kehidupa sehari-hari siswa   

dan menyelesaikannya dan memecahkan 

masalahnya. 

7 Perkenalkan ulang 

(Reintroduce) materi dan 

kegiatan yang sama 

Melakukan kegiatan yang sama cecara 

berulang-ulang 

 

Berdasarkan table diatas maka akan diuraikan tahapan pelaksanaan 

pembelajaran  sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan gambar benda-benda yang dapat digunakan para siswa 

Pada tahap pertama siswa diberikan gambar yang berkaiatan dengan garis 

singgung persekutuan  dua lingkaran  seperti gambar raitai dan gir sepeda atau 

motor, gambar katrol bebas dan lain-lain.  
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 gambar. 10   gambar. 11          gambar. 12 
gir dan rantai sepeda motor               Katrol                       tabung yang diikat     

 

2. Siswa melakukan perbuatan terhadap benda dan guru memilih 

pendekatan sesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. 

Siswa SMP kelas VIII anak-anak berada pada usia 11 tahun atau lebih, 

berdasarkan pada tingkat perkembangan kognitif maka anak berada pada tahap 

perkembangan operasianal formal. 

Maka pada tahapan kedua ini siswa sudah mampu di arahkan untuk 

melakukan perbuatan terhadap benda-benda yang disiapkan pada tahap pertama, 

yaitu mmengukur jarak kedua pusat lingkaran  pada gambar, membuat skets 

gambar garis singgung  dan mengambil kesimpulan apakah gambar garis 

singgung persekutuan dalam atau persekutan luar.  

3. Guru memperkenalkan kegiatan yang layak.  

Dalam proses pembelajaran siswa diberikan kegiatan yang layak, 

kebebasan melakukan kegiatannya  dan dibeikan kebebasan bertanya dan 

menyampaikan pendapat. 
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4. Anjurkan para siswa untuk saling berinteraksi 

Dala pelaksanaan pembelajaran siswa juga dianjurkan utuk saling 

berinteraksi baik dengan kawan sebangku ataupun dengan guru, untuk dapat 

memecahkan masalah yang mereka temuka dalam proses pembelajaran maupun 

dalam pengerjaan latihan. 

5. Anjurkan para siswa berpikir dengan cara mereka sendiri 

Setiap ahkhir dari pembahasan siswa diberikan sola-soal latihan, dalam 

tahapan ini siswa tidak dituntut untuk mengerjakan sesuai dengan kehendak guru, 

siswa diberikan kebebasan berpikir dan melakukan sesuai dengan cara mereka 

sendiri. 

6. Tekankan penciptaan pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah dan 

demikian pula pemecahannya. 

Pada tahap ini peneliti akan melihat kemapuan anak dalam menerima apa 

yang diberikan oleh guru, siswa diberikan tes tertulis berupa soal-soal yang 

berkaitan dengan materi yang telah dipelajari dan akan dilihat hasilnya. Hasil 

inilah yang akan diolah dan di analisis  padan analilis data dalam menelitian ini 

nanti.  

7. Perkenalkan ulang (Reintroduce) materi dan kegiatan yang sama 

Semua tahapan di atas hendaknya dilakukan secara berulang sehingga 

materi yang disampaikan oleh guru dapat benar-benar melakat pada otak anak, 

sehingga  siswa akan selalu ingat apa-apa yang telah mereka pelajari. 

 

 



42 
 

 

E. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. penelitian (Asmadi, 2007)  yang berjudul Penerapan Pembelajaran 

Matematika Berbasis Konstruktivisme di Kelas VIII SMP Negari 1 

Palembang, menyimpulkan penerapan pembelajaran matematika 

berbasis konstruktivisme pada pokok bahasan persamaan garis lurus 

dapat berjalan dengan aktif dan efektif . 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Satriawati (2007) Implementasi 

Pembelajaran Matematika dengan Teori Konstruktivisme terhadap 

KTSP di Sekolah Dasar, dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme 

dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika. Penelitiannya lebih difokuskan pada implementasi 

pendekatan konstruktivisme dalam KTSP yang dituangkan dalam 

Rencana Pelaksaan Pembelajaran. 

3. Penelitian Titin Rianti dengan Judul ”Pengaruh Pendekatan 

Konstruktivisme terhadap keterampilan metakognisi matematika 

siswa di kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Palembang.” 

menyimpulkan bahwa Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keterampilan metakognisi matematika 

siswa pada kelas dengan pendekatan konstruktivisme lebih baik 

daripada pendekatan konvensional.  

Dari beberapa paenelitian yang telah dilaksanakan di atas, peneliti 

menjelaskan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Pada 

penelitian yang dilaksanakan Asmadi dengna melihat seberapa efektif 
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pembelajaran dengan konstruktivisme pada persamaan garis lurus, maka dalam 

penelitian ini akan melihat dan mengukur hasil belajar pada kajian materi Garis 

Singgung persekutuan pada dua lingkaran. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh 

Satriawati  yaitu Implementasi Pembelajaran Matematika dengan Teori 

Konstruktivisme terhadap KTSP di Sekolah Dasar, maka perbedaannya dengan 

penelitian ini adalah kostruktivisme akan di implementasikan di Sekilah 

Menengah Pertama (SMP).  Demikian juga dengan penelitian yang dilaksanakan 

oleh Titin Rianti yang melihat pengaruh Konstruktivisme terhadap pemahaman 

metagognitif, maka perbedaannya dengan penelitian ini akan melihat pengaruhnya 

terhadap hasil belajar siswa pada mataeri Garis Singgung Persekutuan pada Dua 

Lingkaran. 

 

F. Hipotesis 

Hepotesa adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai 

sesuatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan 

merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi  (Nasir, TT). jadi  Hipotesis 

merupakan pemecahan sementara atas masalah penelitian yang menjelaskan dua 

variabel atau lebih. Hepotesis dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh model 

pembelajaran konstruktivisme terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas 

VIII SMP PTI Palembang, oleh karena itu Ho dan Ha dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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H0 : Tidak ada pengaruh antara model pembelajaran konstruktivisme 

terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas VIII SMP PTI 

Palembang. 

H1 : Ada pengaruh antara teori model pembelajaran konstruktivisme 

terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas VIII SMP PTI 

Palembang. 

 

 


