
12 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Media Tangram 

a. Pengertian Media 

Kata media berasal  dari bahasa latin medius yang berarti tengah, 

perantara atau pengantar, media apabila di pahami secara garis besar 

adalah manusia materi, atau kejadian yang yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau 

sikap. Dalam buku ini, guru, buku teks dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Secara lebih khusus media dalam proses pembelajaran cendrung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fhotografis, atau eloktronis untuk 

menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual maupun 

verbal.
17

 

Menurut Gerlach dan Ely dalam bukunya Rostina Sundaya 

mengemukakan  bahwa media apabila di pahami secara garis besar adalah 

manusia adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau 

sikap dalam media.
18

 

Menurut  Gagne dan Briggs dalam buku Rostina, menyatakan 

bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

                                                             
17

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,(Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.3. 
18

Rostina Sundayana, Op.Cit,, hlm. 4. 
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untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang antara lain buku, tape-

recorder, kaset, vidio kamera, film, slide (gambar bingkai), foto, dan lain-

lain. Dengan kata lain media pembelajaran adalah komponen sumber atau 

wahana fisik yang mengandung materi di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa dalam belajar.
19

 

Media pembelajaran adalah sebagai penyampai pesan (the carries 

of massages) dari beberapa sumber saluran ke penerima pesan (the 

receiver of the massages). Dalam arti sempit media pembelajaran hanya 

meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses 

pembelajaran yang terencana. Sedangkan dalam arti luas, media 

pembelajaran tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik yang 

kompleks, tetapi juga berbentuk sederhana, seperti slide, foto, diagram 

buatan guru, objek nyata kunjungan ke luar kelas.
20

 

Menurut Schramn (1977) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah “Teknologi Pembawa pesan yang dapat di 

manfaatkan untuk keperluan Pembelajaran.” National Education 

Association (1969) mengemukakan di buku Nurhasnawati bahwa media 

pembelajaran  adalah “ Sarana Komunikasi dalam bentuk cetak maupun 

pandagan dengar, termasuk teknologi perangkat keras.” Sedangkan 

menurut Briggs(1977) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah “ 

sarana fisik untuk menyampaikan isi / materi pembealajara seperti: buku, 

film,video dan sebagainya. 
21

 

                                                             
19

 Ibid., hlm. 5. 
20

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek, (Surabaya: Prestasi 

Pustaka, 2007), hlm. 75. 
21

 Nurhasnawati, Media Pembelajaran, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2011), hlm. 25-26. 
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Dari beberapa pengetian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh siswa maupun guru untuk 

memperlancar proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas 

makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan lebih baik.  

Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar 

interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih 

efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus manfaat media 

pembelajaran adalah:
22

 

1) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

3) Efisien dalam waktu dan tenaga.meningkatkan kualitas hasil belajar 

siswa. 

4) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan 

proses belajar. 

5) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun 

diperlukan. 

6) Peran guru berubah kearah yang positif. 

 

b. Pengertian Media Tangram 

Tangram adalah tiap-tiap keping memiliki bentuk dasar, yaitu 

bujur sangkar (persegi), segitiga siku-siku, atau jajaran genjang, 

sedangkan ketujuh keping itu bersama-sama membentuk bujur sangkar .
23

 

Tangram terdiri dari tujuh bagian geometris.  Tangram dapat disatukan 

bersama-sama untuk membentuk berbagai macam bentuk. Selain bisa 

menantang dan menghibur, Tangram dapat membantu memahami bentuk-

bentuk geometri, meningkatkan persepsi spasial, dan mempertajak 

                                                             
22

 Ibid., hlm. 30. 
23

Rostina Sundaya, Loc.Cit.,  hlm. 65. 
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kemampuan dalam visualisasi. Dalam pembelajaran ini penggunaan  

media Tangram dijelaskan bahwa siswa akan bekerja dalam berkelompok 

yang terdiri lima orang. Bersama-sama mereka akan membuat Tangram 

sesuai dengan  instruksi khusus, memotong Tangram, dan mengatur 

Tangram dalam berbagai macam bentuk. 

 

Cara pembuatan Media Tangram adalah sebagai berikut:
24

 

a) Spon busa sebagai alas dipotong berbentuk persegi. 

b) Dimulai dari sudut kiri atas dan beri nama rusuk( sudut) A,B,C,dan D 

dengan bergerak ke kanan,bawah dan kiri. 

c) Gambar segmen garis BD. Cari titik tengah segmen garis BD dengan 

mengukurnya dengan penggarismu. Titik tengah diberi nama E. 

d) Gambar segmen AE, tentukan titik tengah dari segmen garis BC. Titik 

tengah diberi nama F. 

e) Tentukan titik tengah dari segmen garis DC. Titik tengah diberi nama 

G. 

f) Gambar segmen garis FG dan tentukan titik tengah dari segmen garis 

DE dan namakan H. 

g) Gambar segmen garis HG, tentukan titik tengah dari segmen garis EB 

dan namakan I. 

h) Tentukan titik tengah dari segmen garis FG dan namakan J dan gambar 

segmen garis IJ dan EJ 

 

Jadi Tangram terdiri dari 3 macam bentuk geometri datar yaitu: 5 

buah segitiga, 1 buah jajaran genjang, 1 buah bujur sangkar (persegi). 

Tujuh bangun datar tersebut, yaitu: 

(1)  2 bangun segitiga siku-siku sama kaki besar berwarna hijau dan biru. 

(2)  2 buah segitiga siku-siku sama kaki kecil berwarna pink muda dan 

kuning. 

(3)    1 buah jajaran genjang, bangun berwarna pink tua. 

(4)    1 buah bujur sangkar(persegi), bangun berwarna ungu. 

(5)    1 buah segitiga siku-siku sama kaki sedang berwarna orange. 

 

                                                             
24

 Judith A. Muschla dan Gary Robert Muschla, Ibid., hlm. 204-205. 
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Gambar I    Gambar  II 

 

Tangram 7 bagian ialah geometri bidang berbentuk bujursangkar 

yang dibagi menjadi 7 buah bangun datar. Dengan merangkai 2 buah 

bangun atau lebih dari Tangram, kita dapat membentuk bangun geometri 

datar baru. Bentuk bangun baru tersebut akan dapat meningkatkan 

apresiasi siswa terhadap macam-macam bangun geometri datar dan dapat 

menumbuhkan rasa seni atau keindahan bentuk matematika pada diri 

siswa.
25

 

Pembuatan Media Tangram ini bahan-bahan dan alat yang 

diperlukan adalah kardus,  Spon warna biru, merah, kuning, hijau, putih, 

mistar, lem kertas, gunting dan spidol.  

Bangun-bangun pada Tangram kita copot seluruhnya, kemudian 

dipindahkan sehingga menjadi bangun baru. Bentuk bangun baru tersebut 

dapat berupa bentuk candi, bentuk monumen, bentuk gapura, orang-

orangan, binatang peliharaan, huruf, angka, dan bentuk lain. 

 

                                                             
25

Rosadi lukman,  Pedoman Guru Mata Pelajaran Pendidikan Matematika II Madrasah 

Ibtidaiyah (Jakarta: Ditjen Baga Islam, 2002), hlm. 30 
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c. Adapun Langkah-Langkah  Media Tangram adalah:
 26

 

1) Guru menjelaskan teknik pembelajaran melalui Media Tangram.   

2) Guru memberi lembar kerja kepada siswa dan meminta siswa untuk 

menggambar Tangram dengan cermat. 

3) Guru membimbing siswa untuk menyusun Tangram untuk  menjadi 

bentuk bujur sangkar, sehingga siswa  melihat bagaimana Tangram 

dapat dipadukan bersama-sama. 

4) Guru meminta siswa untuk menyusun Tangram dengan cara berbeda-

beda, agar menjadi suatu bentuk yang mereka kenali. 

5) Guru meminta siswa untuk membuat sketsa Tangram berbagai bentuk 

dengan melihat garis dari masing-masing Tangram tersebut. 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Media Tangram 

Penerapan media Tangram ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Adapun kelebihan Tangram tersebut adalah:   

1) Meningkatkan minat terhadap tajuk geometri. 

2) Mampu mengenali berbagai bentuk. 

3) Menggali pemikiran visual, spatial dan analitik. 

4) Penggunaan istilah yang betul bagi bentuk geometri.
27

 

 

Sedangkan adapun kekurangan Tangram tersebut adalah: 

1) Hanya bisa digunakan untuk satu materi aja tentang geometri. 

2) Cara pembuatan media ini butuh kesabaran dan ketekunan agar media 

nya bagus. 

3) Guru dituntut kreatif dalam membuat Media Tangram agar menarik. 

 

 

2.  Aktivitas belajar 

a. Pengertian aktivitas belajar 

Menurut Sriyono, aktivitas belajar adalah segala kegiatan baik secara 

jasmani maupun maupun rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar merupakan salah satu indikator adanya siswa untuk belajar.
28

 

                                                             
26

Judith A. Muschla dan Gary Robert Muschla,Op.Cit., hlm.202. 
27

Puvana  Devi, Pemulihan Matematika Permainan Tangram , (on Line ): tersedia di 

http://tpuvanadevipem.blogspot.co.id/p/blog-page.html pada tanggal 14 juni 2015 
28

Istarani dan Aswin Bancin, Loc.Cit. 

http://tpuvanadevipem.blogspot.co.id/p/blog-page.html
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Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan, namun suatu 

proses mental, yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan 

munculnya perubahan tingkah laku. Aktivitas mental itu terjadi karena 

adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadarinya. Sehingga 

dapat di simpulkan bahwa belajar bahwa belajar pada dasarnya adalah proses 

aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya 

sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif baik 

dalam aspek pengetahuan, sikap, dan psikomotorik.
29

 

Dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak pernah 

terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seorang melakukan aktivitas sendiri, 

maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Di pahami ataupun tidak di 

pahami, sesungguhnya sebagian besar aktivitas dalam kehidupan sehari-hari 

adalah belajar.
30

 Para anak didik beraktivitas dalam cara-cara yang seperti 

dilakukan manusia-manusia lain pada umumnya memperhatikan, mengerti, 

mengamati, mengingat, berkhayal, berfikir, dan sebagainya seperti manusia-

manusia pada umumnya.
31

 

Untuk mewujudkan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

di butuhkan proses pembelajaran yang aktif dan efektif. Menurut Hisyam 

Zaini pembelajaran yang aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak 

peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan 

aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan 

demikian mereka secara aktif menggunakan otak baik untuk menemukan ide 

                                                             
29

Wina Sanjaya, Kurikulum  dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2009), hlm. 2. 
30

Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 33. 
31

Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 

hlm. 6. 
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dari pokok materi, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang 

baru mereka pelajari kedalam satu persoalan nyata.
32

 

Dengan demikian, belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam 

aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik adalah siswa giat 

aktif dengan anggota anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun 

bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. 

Siswa yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan), adalah jika jiwanya bekerja 

sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pengajaran.
33

 

Seluruh peranan dan kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu 

tetap aktif untuk mendapatkan hasil pengajaran yang optimal.keaktifan 

jasmani fisik sebagai kegiatan yang tampak, yaitu saat peserta didik 

melakukan percobaan, membuat konstruksi model, dan lain-lain. Sedangkan 

kegiatan psikis tampak bila ia sedang mengamati dengan teliti, memecahkan 

persoalan, dan mengambil keputusan dan sebagainya.
34

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulannya bahwa 

aktivitas adalah kegiatan fisik maupun psikis atas kemauan diri sendiri untuk 

mengembangkan jasmani dan rohani. Aktivitas fisik sangat bergantung pada 

aktivitas psikis, dan sebaliknya. Tanpa ada kerjasama antara kedua aktivitas 

tersebut, suatu kegiatan tidak akan membuahkan hasil yang optimal. 

                                                             
32

Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Jakarta: Insan Madani CTSD, Edisi Revisi, 

2008), hlm. 69. 
33

Ahmad Rohani,Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 

8. 
34

Ibid. 
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Menurut Gagne, belajar perubahan disposisi atau kemampuan yang 

dicapai seseorang melalui aktivitas.
35

 Hal senada juga juga dikemukakan 

olehTravers yaitu, belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah 

laku.
36

 

Belajar bukanlah berproses dalam kehampaan. Tidak pula pernah sepi 

dari berbagai aktivitas. Tidak pernah terlihat orang yang belajar tanpa 

melibatkan aktivitas raganya. Apalagi aktivitas belajar itu berhubungan 

dengan masalah belajar menulis, mencatat, memandang, membaca, 

mengingat, berfikir, latihan, atau praktek.
37

 Belajar juga bukan sekedar 

mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam 

diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. 

Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan 

lingkungan yang disadari.
38

 

b. Jenis-jenis Aktivitas dalam belajar 

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan siswa di sekolah. Paul B. 

Diedrich, menggolongkan aktivitas belajar siswa sebagai berikut: 

1. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi dan sebagainya. 

2. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, interviu, diskusi dan sebagainya. 

3. Listening activities, seperti mendengarkan uraian percakapan diskusi, 

musik, pidato, ceramah dan sebagainya. 

4. Writing activities, seperti menulis cerita, kerangka, laporan, angket, 

menyalin dan sebagainya. 

5. Drawing activities,seperti menggambar, membuat grafik, peta, 

patroon, dan sebagainya. 

                                                             
35

Agus Suprijino, Op. Cit., hlm. 98. 
36

Ibid.  
37

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 90. 
38

Wina Sanjaya, Op. Cit., hlm. 229. 
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6. Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat kontruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan 

sebagainya. 

7. Mental activities, seperti menangkap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, mengambil keputusan dan sebagainya. 

8. Emotionl activities, seperti menaruh minat, gembira, berani, tenang, 

gugup, kagum dan sebagainya.
39

 

 

c.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa adalah 

faktor eksternal, dan faktor internal.
40

  

1) Faktor Internal  

Faktor internal adalah seluh aspek yang terdapat dalam diri 

individu yang belajar, baik aspek fisiologis (fisik) maupun aspek 

psikologis (psikis). 

a) Aspek psikologis (Fisik) 

Orang yang belajar membutuhkan fisik yang sehat. Fisik yang 

sehat akan mempengaruhi seluruh jaringan tubuh sehingga aktivitas 

belajar tidak rendah. Keadaan sakit pada fisik/tubuh, mengakibatkan 

cepat lemah, kurang bersemangat, mudah pusing dan sebagainya. 

Oleh karena itu, agar seseorang dapat belajar dengan baik maka harus 

mengusahakan kesehatan dirinya. 

b) Aspek Psikologis (Psikis) 

Menurut Sardiman A. M sedikitnya ada delapan faktor psikologis 

yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan aktivitas belajar. 

                                                             
39

Ahmad Rohani, Op. Cit, hlm. 10. 
40

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 145. 
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Faktor-faktor itu adalah perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, 

ingatan, berfikir, bakat, dan motif.
41

 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal siswa terdiri dari dua macam, yakni: faktor 

lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial.
42

 

a) Lingkungan Sosial  

Siswa sebagai peserta didik di lemabaga formal (sekolah) 

sebelumnya telah mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga. 

Di keluargalah setiap orang pertama kali mendapat pendidikan. 

Pengaruh pendidikan di lingkungan keluarga, suasana di lingkungan 

keluarga, cara orang tua mendidik, keadaan ekonomi, hubungan 

antar anggota keluarga, pengertian orang tua terhadap pendidik anak 

dan hal-hal lainnya di dalam keluarga turut memberi karakteristik, 

dan meningkatkan aktif dan pasifnya anak dalam mengikuti kegiatan 

tertentu, selain itu para guru, para staf administrasi dan teman-teman 

sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. 

Lingkungan sekolah, di mana dalam lingkungan ini siswa mengikuti 

kegiatan belajar mengajar, dengan segala unsur yang terlibat 

didalamnya seperti bagaimana guru menyampaikan materi, metode, 

pergaulan dengan teman-temannya dan lain-lain. Turut 

mempengaruhi tinggi rendahnya kadar aktivitas siswa dalam proses 

belajar mengajar. 
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b) Lingkungan Non Sosial 

          Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial ialah 

gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa 

dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan. Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat 

keberhasilan belajar siswa.  

3 Hubungan  Media Tangram dengan Aktivitas Belajar Siswa 

Melakukan proses suatu pembelajaran guru haruslah memiliki 

media agar siswa dapat belajar secara aktif dan efisien agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai. Salah satu langkah mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditargetkan adalah guru harus menguasai media. 

Dan media pembelajaran adalah komponen sumber atau wahana fisik yang 

mengandung materi di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa 

dalam belajar. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa media 

pembelajaran Tangram dikembangkan untuk membuat pembelajaran 

menjadi suatu proses belajar yang mengajak siswa untuk aktif, berpikir, 

berinteraksi, berbuat, mencoba, menemukan konsep baru atau 

menghasilkan suatu karya, sehingga proses pembelajaran berpusat pada 

siswa. 



 24 

B. Penelitian Relevan 

Untuk menunjukkan keaslian peneliti bahwa topik yang diteliti belum 

pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, maka peneliti mencantumkan  penelitian 

yang relevan yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kristanti, M.Si yamg  berjudul 

“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Materi Bangun Datar 

Melalui Media Tangram Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 25 Surabaya” 

Menunjukkan Pada siklus I nilai  rata-rata keaktifan siswa pada siklus I = 

70,34% dengan tingkat ketuntasan secara  klasikal= 79,31%. Dan pada 

siklus II terjadi peningkatan rata-rata keaktifan siswa pada siklus II 

=83,79% dengan tingkat ketuntasan klasikal= 93,10%. Ada peningkatan 

tingkat keaktifan siswa sebesar 13,45% (siklus I=70,34, siklus II=83,79% 

dan pengusanaan kompetensi dasar meningkat sebesar 14,48% (siklus 

I=68,28%, siklus II=82,76%. Artinya Hasil belajar siswa pada siklus II 

mengalami peningkatan.
43

 Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Dewi Kristanti. M.Si terletak di variabel X yaitu upaya 

meningkatkan prestasi belajar matematika. Sedangkan persamannya pada 

variabel Y yaitu sama sama media tangram. Peneliti Dewi Kristanti, M.Si  

melakukan penelitian “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika 

Materi Bangun Datar Melalui Media Tangram Pada Siswa  Kelas VII SMP 

Negeri 25 Surabaya”. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

“Penerapan Media Tangram Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
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Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas V Sekolah Dasar Negeri 103 

Pekanbaru” 

2.   Hasil penelitian Alaris Berutu dengan judul “Penerapan Metode 

Permainan Dengan Berbantuan Tangram Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Pada Materi Bangun Datar SMP Eka Prasetya Medan” 

Menunjukkan Hasil belajar saat sebelum tindakan hasil belajar dari 40 

orang siswa yang mendapat nilai antara 41-59 ada 26 orang, nilai 51-60 

ada 8 orang dan nilai 71-80 ada 6 orang. Sehingga ada peningkatan hasil 

belajar Pada siklus I nilai rerata hasil belajar permulaan siswa 5% dengan 

tingkat ketuntasan secara klasikal 25% dan dapat memenuhi standar KKM 

matematika kota Medan 65. dan pada siklus II terjadi peningkatan rata–

rata menjadi 75 atau secara klasikalnya 85. Artinya Hasil belajar siswa 

pada siklus II mengalami peningkatan.
44

 Perbedaanya terletak pada waktu, 

tempat penelitian, dan kelas. Penelitian yang dilakukan Alaris Berutu di 

SMP Eka Prasetya Medan sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti Sekolah Dasar Negeri 103 Pekanbaru kelas V. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah peneliti 

dikemukakan, maka dapat diambil suatu kerangka berpikir yaitu: 

Pembelajaran Matematika di sekolah SD/MI perlu disesuaikan dengan 

perkembangan kognitif siswa, dimulai dari yang kongkrit menuju abstrak 
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karena mengingat kemampuan berfikir siswa yang masih dalam tahap 

operasional kongkrit. Selain itu Matematika juga memiliki peranan yang 

penting bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menghitung, 

menimbang, membagi dan lain sebagainya. Melalui Matematika siswa dapat 

memperoleh pengetahuan dan juga untuk pembentukan pola pikir dan sikap 

siswa.  

Berdasarkan pengamatan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 103 

Pekanbaru pembelajaran Matematika masih sangat pasif. Permasalahan 

terlihat dari beberapa penyebab, antara lain yaitu pembelajaran masih berpusat 

pada guru, masih menggunakan pembelajaran konvensional, metode yang 

digunakan masih tergolong belum dapat menimbulkan aktivitas belajar pada 

diri siswa.  

Fakta permasalahan ini mendorong peneliti untuk menemukan suatu 

alternatif, yaitu perlunya suatu media yang tidak hanya berpusat pada guru 

yang aktif tetapi siswa juga ikut aktif, kurang adanya variasi penggunaan 

media dalam proses pembelajaran. Maka dari itu peneliti mendapatkan media 

yang cocok untuk meningkatkan aktivitas belajar pada siswa yaitu media 

Tangram. Hal ini diperlukannya suatu media pembelajaran yang variatif agar 

dapat mempermudah siswa dalam memahami pelajaran.   
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D. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja  

a. Aktivitas Guru 

Adapun indikator aktivitas guru dalam pembuatan media  

Tangram adalah sebagai berikut : 

1) Guru menjelaskan teknik pembelajaran melalui media Tangram.   

2) Guru memberi lembar kerja kepada siswa dan meminta siswa  

menggambar Tangram dengan cermat. 

3) Guru membimbing siswa untuk menyusun Tangram untuk  

menjadi bentuk bujur sangkar, sehingga siswa  melihat bagaimana 

Tangram dapat dipadukan bersama-sama. 

4) Guru meminta siswa untuk menyusun Tangram dengan cara 

berbeda-beda, agar menjadi suatu bentuk yang mereka kenali. 

5) Guru meminta siswa untuk membuat sketsa Tangram berbagai 

bentuk dengan melihat garis dari masing-masing Tangram tersebut. 

b. Aktivitas Siswa 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembuatan media  

Tangram adalah sebagai berikut: 

1) Siswa  memperhatikan dan mendengarkan guru  menjelaskan 

tentang teknik pembelajaran melalui media Tangram.   

2) Siswa memperhatikan dan mendengarkan guru saat memberikan  

lembar kerja serta menggambarkan Tangram dengan cermat sesuai 

dengan instruksi guru. 
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3)  Siswa melaksanakan instruksi guru untuk menyusun Tangram  

menjadi bentuk bujur sangkar, sehingga siswa bisa melihat 

bagaimana Tangram dapat dipadukan bersama-sama. 

4) Siswa melakukan instruksi guru untuk  menyusun Tangram dengan 

cara berbeda-beda, agar menjadi suatu bentuk yang mereka kenali. 

5)  Siswa  melakukan instruksi guru  untuk membuat sketsa Tangram 

berbagai bentuk dengan melihat garis  dari masing-masing 

Tangram tersebut. 

2. Indikator Hasil 

Adapun indikator aktivitas belajar siswa yang muncul pada 

pembuatan media Tangram adalah sebagai berikut: 

a. Visual activities  

Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru tentang teknik 

pembelajaran melalui Media Tangram, siswa aktif memperhatikan 

guru memberikan instruksi dalam menggambar Tangram dengan 

cermat, siswa aktif memperhatikan bagaimana Tangram dapat 

dipadukan bersama -sama.  

b. Oral activities 

Siswa aktif bertanya kepada guru tentang cara menggambar Tangram, 

siswa aktif bersama kelompoknya berdiskusi untuk menyusun 

Tangram dengan cara berbeda-beda agar menjadi suatu bentuk yang 

mereka kenali, siswa aktif bertanya kepada guru bagaimana cara 

membuat sketsa Tangram berbagai bentuk.    



 29 

c. Listening activities 

Siswa aktif mendengarkan penjelasan  guru tentang  teknik 

pembelajaran melalui media Tangram, siswa aktif mendengarkan guru 

saat memberi instruksi untuk menggambar Tangram dengan cermat, 

siswa aktif mendengarkan penjelasan guru tentang cara menyusun 

Tangram menjadi bentuk bujur sangkar.   

d. Drawing activities 

Siswa aktif menggambarkan Tangram dengan cermat sesuai instruksi 

guru, siswa aktif membuat sketsa Tangram berbagai bentuk, siswa 

aktif membuat pola Tangram sesuai instruksi guru pada lembar kerja 

yang telah diberikan. 

e. Motor activities 

Siswa aktif melaksanakan instruksi guru untuk menyusun Tangram 

menjadi bentuk bujur sangkar, siswa aktif menyusun Tangram dengan 

cara berbeda-beda agar menjadi bentuk yang mereka kenali, siswa aktif 

membuat sketsa Tangram berbagai bentuk dengan melihat garis dari 

masing-masing Tangram tersebut. 

f. Mental activities  

Siswa aktif  mengingat bentuk-bentuk Tangram yang telah mereka 

susun, siswa aktif menangkap penjelasan guru tentang cara membuat 

Tangram dengan cermat, siswa aktif memecahkan masalah dalam 

pembuatan Tangram.    
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g. Emotional activities 

Siswa tenang saat guru menjelaskan pembelajaran, siswa bersemangat 

untuk menyusun Tangram untuk menjadi bentuk bujur sangkar, siswa 

aktif bersama kelompoknya berani membuat sketsa Tangram berbagai 

bentuk dengan melihat garis dari masing-masing Tangram tersebut 

tanpa rasa gugup.      

Tingkat keberhasilan penelitian tindakan kelas ini dilihat dari 

pencapaian aktivitas siswa sebelum pelaksaan penelitian dan sesudah 

penelitian tindakan kelas dilakukan. Penelitian ini dikatakan berhasil 

apabila aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial secara klasikal mencapai 75%. 
45

 

 

E. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

peneliti dapat merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 

Pembuatan Media Tangram untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Pada Mata 

Pelajaran Matematika Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 103 Pekanbaru. 

.  
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