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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskriptif Teori 

1. Model Pembelajaran Kolaboratif 

Menurut Matthews (Barkley, 2012:8) pembelajaran kolaboratif 

adalah sebuah pedagogi yang pusatnya terletak dalam asumsi bahwa 

manusia selalu menciptakan makna bersama dan proses tersebut selalu 

memperkaya dan memperluas wawasan mereka. Menurut Taufik 

(online:2010) model pembelajaran colaborative learning berorientasi 

kepada siswa karena yang pertama, metode ini mempunyai banyak 

keunggulan yang mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

Kedua, meningkatkan kerjasama antar siswa sehingga akan terbangun 

semangat gotong royong. Ketiga, meminimalisir rasa jenuh di kelas 

dengan proses pembelajaran yang variatif. 

Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang dilakukan 

secara berkelompok bukan secara individu yang dapat menghasilkan 

pengetahuan yang baru. Pembelajaran ini lebih memusatkan pada interaksi 

siswa dalam kelompok untuk mencari wawasan atau ilmu pengetahuan. 

Langkah-langkah pembelajaran kolaboratif menurut Barkley 

(2012:144-145) yaitu sebagai berikut: 

a. Sebelum: Memutuskan bagaimana membentuk kelompok dan berapa 

banyak siswa dalam setiap kelompok.  

b. Awal: Jelaskan secara hati-hati tujuan-tujuan dari kegiatan tersebut 

dan sampaikanlah kepada siswa bagaimana kelompok akan bekerja.  
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c. Saat pelaksanaan: Jika diperlukan lebih dari satu sesi kelas untuk 

menyelesaikan sebuah tugas, lakukan pengecekan terhadap 

kelompok secara teratur.  

d. Akhir: Susunlah kegiatan penutup supaya kelompok dapat 

menyampaikan penemuan-penamuan mereka kepada audiens yang 

tertarik dan kritis.  

e. Setelah: Pertimbangkan untuk menyertakan tahap “refleksi” dimana 

siswa harus menganalisa apa yang sudah mereka pelajari. 

 

Berdasarkan kajian teori model pembelajaran kolaboratif dan teknik 

learning cell maka peneliti membuat langkah-langkah model pembelajaran 

kolaboratif dengan teknik learning cell sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kolaboratif  

dengan Teknik Learning Cell 

Fase Peran Guru Peran Siswa 

Fase 1 

Sebelum 

Guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran dan 

mengkodisikan siswa. Kemudian 

guru meminta siswa membentuk 

beberapa kelompok terdiri dari 2 

siswa untuk melakukan tanya 

jawab.  

Siswa membentuk 

beberapa kelompok 

yang terdiri dari 2 

siswa 

Fase 2 

Awal  

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, memberikan 

materi, dan membagikan LKS. 

Siswa memperhatikan 

materi yang diberikan 

oleh guru. 

Fase 3 

Saat 

Pelaksanaan 

Guru bertugas mengawasi dan 

mengecek kegiatan diskusi 

tersebut. 

Siswa melakukan 

kegiatan diskusi sesuai 

teknik learning cell. 

Fase 4 

Akhir 

Guru menunjuk beberapa 

kelompok untuk memaparkan 

hasil diskusi pertanyaan dan 

jawaban yang telah dilakukan di 

depan kelas. 

Siswa memaparkan 

hasil diskusi yang 

dilakukan. 

Fase 5 

Setelah  

Guru memberian refleksi  Siswa menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 

Sumber : Barkley (2012:144-145) 

   Pembelajaran kolaboratif yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu dengan teknik learning cell.  
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2. Teknik Learning Cell ( Sel Belajar) 

a. Pengertian 

  Menurut Warsono dan Hariyanto (2013:85) learning cell 

merupakan salah satu studi yang efektif dari kelompok berpasangan. 

Secara bergantian pasangan siswa saling bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari bahan ajar tertulis dalam rangkaian waktu tertentu 

yang telah ditetapkan guru. Learning cell adalah salah satu model 

pembelajaran kolaboratif yang kegiatan pembelajarannya dilakukan 

secara berkelompok atau dikerjakan bersama-sama bukan dikerjakan 

secara individu. 

Menurut Barkley (2012:212-217) Langkah-langkah learning cell 

yaitu sebagai berikut : 

1) Minta siswa membuat daftar pertanyaan dan jawaban yang 

berhubungan dengan poin-poin utama.  

2) Bentuk kelompok berpasangan. 

3) Jelaskan proses bagaimana pasangan-pasangan tersebut saling 

memberikan pertanyaan dan jawaban terhadap pertanyaan pasangannya. 

4) Siswa A mulai mengajukan pertanyaan pertama dan siswa B menjawab 

pertanyaan tersebut. Siswa A menawarkan koreksi dan informasi 

tambahan sampai tercapai jawaban yang memuaskan. 

5) Siswa B bergantian mengajukan pertanyaan berikutnya dan siswa A 

menjawab. 

6) Setelah proses selesai guru akan menunjuk beberapa kelompok untuk 

menyampaikan hasil dari pertanyaan dan jawaban.  

 

b. Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran Kolaboratif dengan 

Teknik learning cell 

  Berdasarkan kajian teori model pembelajaran kolaboratif 

dan teknik learning cell maka peneliti membuat langkah-langkah 

model pembelajaran kolaboratif dengan teknik learning cell sebagai 

berikut: 
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1) Sebelum: Guru menentukan cara untuk membentuk kelompok yang 

terdiri dari dua orang siswa yaitu dengan memasangkan teman 

sebangku dan memperkirakan waktu untuk mengerjakan kurang 

lebih 15-30 menit.  

2) Awal: Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-

langkah yang akan dilakukan dalam kelompok. Guru memberi 

materi dan pengarahan tentang teknik learning cell kepada siswa 

dan memberikan motivasi bahwa kerjasama dan tanggung jawab 

yang dilakukan sangat penting serta setelah kerjasama selesai akan 

dilakukan evaluasi diakhir pertemuan. 

3) Saat pelaksanaan: Guru membagikan lembar kerja siswa dan guru 

mengawasi serta mengecek jalannya diskusi agar kelompok dapat 

menyelesaikan masalahnya sendiri. 

4) Akhir: Guru meminta beberapa kelompok melaporkan hasil 

penemuannya atau hasil diskusi di depan kelas agar kelompok lain 

dapat mengetahui hasil diskusi tersebut. 

5) Setelah: Guru melakukan refleksi yaitu mengulas materi yang telah 

dipelajari dengan melakukan tanya jawab untuk membuat 

kesimpulan dari materi tersebut. 

c. Langkah pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar 

menggunakan model pembelajaran kolaboratif dengan teknik learning 

cell yaitu 

1) Siswa dibentuk kelompok yang terdiri dari dua orang siswa. 

2) Siswa diberikan materi tentang sifat-sifat bangun datar. 
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3) Siswa diminta untuk membuat pertanyaan dan jawaban. 

4) Siswa yang pertama membuat pertanyaan dan siswa yang kedua 

menjawab pertanyaan dari siswa yang pertama. Setelah siswa 

kedua selesai menjawab, siswa yang pertama menawarkan koreksi 

agar mendapatkan jawaban yang memuaskan. 

5) Setelah itu dilakukan pergantian posisi, siswa pertama menjadi 

penjawab sedangkan siswa kedua menjadi penanya dan proses 

tersebut berlangsung sampai semua pertanyaan diselesaikan. 

6) Setelah proses tersebut selesai beberapa kelompok memaparkan 

hasil diskusi yang dilakukan di depan kelas. 

3. Model Pembelajaran Langsung  

Pembelajaran langsung sering disebut sebagai model pembelajaran 

teacher center. Kelas kontrol pada penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran langsung. Menurut Arends dalam (Trianto, 2009:41) model 

pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang 

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan 

dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang 

terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang 

bertahap, selangkah demi selangkah.  

Menurut Suprijono (2013:47) pembelajaran langsung mengacu 

pada gaya mengajar, guru terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran 

kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada seluruh 

kelas. Jadi dari definisi di atas pembelajaran langsung adalah    
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pembelajaran yang dilakukan guru dan dilaksanakan secara langsung 

disetiap kelas. 

Tabel 2.2 Sintaks Model Pembelajaran Langsung 

Fase Peran Guru 
Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan siswa 

Guru memberikan informasi tentang 
tujuan pembelajaran dan 
mengkondisikan siswa saat belajar. 

Fase 2 
Mendemonstrasikan pengetahuan 

dan keterampilan 

Guru menjelaskan materi geometri dan 
pengukuran khususnya menerangkan 
tentang sifat-sifat bangun datar. 

Fase 3 
Membimbing pelatih 

Guru memberikan LKS kepada siswa. 

Fase 4 
Mengecek pemahaman dan 
memberikan umpan balik 

Guru melakukan tanya jawab dengan 
siswa tentang hal-hal yang kurang 
dipahami siswa. 

Fase 5 
Memberikan kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan dan penerapan 

Guru memberikan lembar tes evaluasi 
tentang materi sifat-sifat bangun datar. 

Sumber : Trianto (2009:43) 

Menurut Hamruni (2012:8) ada lima strategi pembelajaran, salah 

satunya  tentang strategi pembelajaran langsung. Strategi pmbelajaran 

langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. 

Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun 

keterampilan tahap demi tahap serta bersifat deduksi. Kelebihan strategi 

ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan, namun ia memiliki 

kelemahan utama dalam mengembangkan kemampuan, proses, dan sikap 

 yang diperlukan untuk pemikiran kritis dan hubungan interpersonal serta 

belajar kelompok.  

4. Belajar  

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan bisa 

didapatkan dari suatu ilmu maupun dari sebuah pengalaman yang 
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dialami. Proses belajar ini membutuhkan waktu untuk memahami 

suatu materi agar bisa dipahami dan dikuasai secara maksimal. 

Menurut Robbins, Jerome Brunner dalam (Trianto, 2009:15) 

belajar adalah suatu proses aktif dimana siswa membangun 

(mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkan pada 

pengalaman/pengetahuan yang sudah dimilikinya. Selain itu menurut 

Slameto (2010:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

b. Dalam proses belajar matematika menurut Suwangsih  dan Tiurlina 

(2006:18-20) ada beberapa sifat antara lain : 

1) Belajar matematika merupakan suatu interaksi antara anak dengan 

lingkungan.  

2) Belajar berarti berbuat berarti saat belajar matematika adalah suatu 

kegiatan, dengan bermainan, berbuat, bekerja dengan alat-alat.  

3) Belajar matematika berarti mengalami yaitu menghayati sesuatu 

aktual penghayatan, dengan mengalami berulang-ulang perbuatan. 

4) Belajar matematika memerlukan motivasi.  

5) Belajar matematika memerlukan kesiapan anak didik. 

6) Belajar matematika harus menggunakan daya piker.  

7) Belajar matematika melalui latihan (drill). 

 

c. Prinsip Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil belajar yang 

memiliki ciri-ciri menurut Suprijono (2013:4) yaitu 

1. Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang 

disadari. 

2. Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 

3. Fungsional atau bermanfaaat sebagi bekal hidup. 

4. Positif atau  berakumulasi. 

5. Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 
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6. Permanen atau tetap, sebagaimana dikatakan oleh Wittig, belajar 

sebagai any relatively permanent change in on organism’s 

behavioral repertoire that occurs as a result of experience. 

7. Bertujuan dan terarah. 

8. Mencangkup keseluruhan potensi kemanusiaan.  

5. Hasil Belajar 

Seperti yang diketahui bahwa dalam setiap pembelajaran yang guru 

berikan pasti memiliki hasil yang diperoleh khususnya dalam belajar. 

Hasil belajar akan menunjukkan suatu tingkatan menjadi lebih baik 

ataupun kurang baik dan akan menghasilkan suatu perubahan. 

Menurut Sudjana (2010:22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah dia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar yaitu berdasarkan definisi di atas bahwa sebuah 

perubahan baik sikap ataupun keterampilan yang didapatkan saat belajar 

secara langsung maupun tidak langsung . 

Hasil belajar menurut Gagne dalam (Suprijono, 2013:5) yaitu: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mepresentasikan konsep 

dan lambing. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.  
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Tabel 2.3  Taksonomi  Bloom Ranah Kognitif Hasil Revisi Lorin 

Anderson 

1 Mengingat   Mengingat kembali data atau informasi. 

2 Memahami Menjelaskan aneka gagasan atau konsep. 

3 Menerapkan Menggunakan informasi dalam situasi lain dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4 Menganalisis  Menggunakan informasi ke dalam bagian-bagian atau 

unsur-unsur untuk menjajaki atau menemukan 

pemahaman dan hubungan-hubungan, memilah 

materi atau konsep ke dalam bagian-bagian sehingga 

struktur organusasinya dapat  dipahami, 

membedakan, antara fakta dan pendapat. 

5 Mengevaluasi Memberikan pembenaran terhadap sebuah keputusan 

atau rangkaian tidakan tertentu, membuat penilaian 

tentang nilai dari sebuah gagasan atau benda. 

6 Menciptakan  Menelurkan aneka gagasan, produk, atau cara melihat 

persoalan baru. 

Sumber : Supratiknya (2012:8-9)  

Tabel 2.4 Taksonomi Tujuan Pengajaran Ranah Afektif (Kwathwohl, 

Bloom, dan Masia, 1994) 

1 Mau menerima 

fenomena 

Mau menyadari menunjukkan kemauan 

untuk mendengarkan. 

2 Mau memberikan respon 

terhadap fenomena 

tertentu 

Mau berperan aktif dalam kegiatanbelajar 

berpartisipasi. 

3 Mau memberikan nilai 

atau mau memandang 

bernilai 

Mau memberikan nilai pada sesuatu. 

4 Mau mengorganisasi 

nilai –nilai 

Mau menggorganisasikan nilai-

nilaimengiluti urutan prioritas tertentu. 

5 Mau 

menginternalisasikan 

nilai–nilai (karakterisasi) 

Mau menunjukkan perilaku yang 

dikendalikan oleh suatu sistem nilai. 

Sumber : Supratiknya (2012:13-14)  

 

 

 

Pengaruh Model Pembelajaran...,  Liling Septiana Wardani, FKIP UMP, 2014



14 

 

Tabel 2.5 Taksonomi Tujuan Pengajaran Ranah Psikomotor (Simpson, 

1972) 

1 Mampu mempersepsikan Mampu menggunakan tanda-tanda sensoris 

untuk membimbing aktifitas fisik tertentu. 

2 Memiliki kesiapan untuk 

bertindak 

Menunjukkan kesiapan untuk bertindak. 

3 Mampu melakukan respon 

tertentu dengan bimbingan 

guru 

Menunjukkan tahap awal menguasai suatu 

ketrampilan kompleks, meliputi kemampuan 

mengikuti contoh. 

4 Mampu melakukan respon 

secara mekanik 

Mampu melakukan suatu ketrampilan motor 

yang kompleks. 

5 Mampu melakukan respon 

kompleks secara lancar 

Menunjukan tahap agak lanjut menguasai 

suatu ketrampilan kompleks. 

6 Mampu beradaptasi Mampu memodifikasi aneka ketrampilan 

motor disesuaikan dengan tuntutan situasi 

baru. 

7 Mampu menghasilkan 

gerakan baru 

Mampu menciptakan pola gerakan baru. 

Sumber : Supratiknya (2012:15-18)  

6. Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan yang sangat 

penting dan sangat berperan dalam perkembangan dunia. Menurut 

Suwangsih dan Tiurlina (2006:3) matematika berasal dari kata mathein 

atau mathenein yang artinya belajar (berpikir), jadi matematika berarti 

ilmu pengetahuan yang didapat dengan berfikir (bernalar).  

Dalam Suwangsih dan Tiurlina (2006:5-9) matematika dikenal 

sebagai: 

1) Matematika sebagai ilmu deduktif. 

2) Matematika adalah ilmu terstruktur. 

3) Matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. 

4) Matematika adalah bahasa simbol yang sangat padat arti dan 

bersifat internasional. 

5) Matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu artinya matematika 

sebagai alat dan pelayan ilmu yang lain. 
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b. Langkah-langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar dalam 

Heruman (2010:3) yaitu 

1) Penanaman Konsep Dasar. 

2) Pemahaman Konsep. 

3) Pembinaan Keterampilan. 

4) Pembinaan Konsep Matematika (memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari).  

 

c. Ciri-ciri Pembelajaran Matematika menurut Suwangsih dan Tiurlina 

(2006:25-26) yaitu : 

1) Pembelajaran matematika menggunakan model spiral. 

2)  Pembelajaran matematika bertahap. 

3)  Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif.  

4)  Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. 

5)  Pembelajaran matematika hendaknya bermakna.  

 

Matematika adalah suatu ilmu yang menghitung dari mulai angka, 

ukuran yang berbentuk simbol atau rumus dan digunakan sebagai salah 

satu cara untuk memecahkan suatu masalah menggunakan penalaran. 

7. Geometri dan Pengukuran 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V semester 2 di Sekolah Dasar 

Negeri 4 Krandegan. 

Tabel 2.6 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Geometri dan Pengukuran 

6. Memahami sifat-sifat bangun 

dan hubungan antar bangun. 

 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar. 

a. Sifat-sifat Bangun Datar 

Menurut Heruman (2010:87-108) pengenalan geometri datar 

yaitu sebagai berikut: 
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1) Persegi 

Persegi adalah bangun datar yang sisinya sama panjang dan 

keempat sudutnya siku-siku. 

Sifat-sifat bangun datar persegi adalah memiliki 4 sisi, sisi-sisinya 

sama panjang, dan semua sudutnya siku-siku. 

2) Persegi Panjang 

Persegi panjang adalah bangun datar yang sisi-sisi berhadapan 

sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. 

Sifat-sifat bangun datar persegi panjang adalah memiliki 4 sisi, 

memiliki dua pasang sisi-sisinya sama panjang dan saling 

berhadapan, dan semua sudutnya siku-siku. 

3) Segitiga 

Segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi dan tiga titik 

sudut. 

Macam-macam jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya: 

a) Segitiga Sama Kaki 

b) Segitiga Sama Sisi 

Sifat-sifat bangun adalah memiliki 3 sisi dan sisi-sisinya sama 

panjang. 

c) Segitiga Sembarang 

Sifat-sifat bangun datar segitiga sembarang adalah memiliki 3 

sisi dan sisi-sisinya tidak sama panjang. 

Sifat-sifat bangun datar segitiga sama kaki adalah memiliki 3 

sisi, dan dua sisinya sama panjang dan saling berhadapan. 
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Macam-macam jenis segitiga berdasarkan sudut-sudutnya: 

a) Segitiga Siku-siku  

Sifat-sifat bangun datar segitiga siku-siku adalah memiliki 3 sisi, 

sisi-sisinya tidak sama panjang, memiliki 3 titik sudut, dan salah 

satu sudutnya siku-siku. 

b) Segitiga Lancip 

Sifat-sifat bangun datar segitiga lancip adalah memiliki 3 sisi, 

memiliki 3 titik sudut, sisi-sisinya tidak sama panjang, dan 

ketiga sudutnya lancip. 

c) Segitiga Tumpul 

Sifat-sifat bangun datar segitiga tumpul adalah memiliki 3 sisi, 

memiliki 3 titik sudut, sisi-sisinya tidak sama panjang, satu 

sudutnya lebih besar dari 90°. 

4) Trapesium 

Trapesium adalah bangun segiempat yang mempunyai dua sisi 

yang sejajar. 

a) Trapesium Sembarang 

Sifat-sifat bangun datar trapesium sembarang adalah memiliki 

4 sisi, dua sisi diantaranya sejajar, bentuk sudutnya berbeda-

beda, dan memiliki 4 titik sudut. 

b) Trapesium Siku-siku 

Sifat-sifat bangun datar trapesium siku-siku adalah memiliki 4 

sisi, panjang sisinya berbeda-beda, memiliki sudut siku-siku, 

dan memiliki dua sisi yang sejajar. 
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c) Trapesium Sama Kaki 

Sifat-sifat bangun datar trapesium sama kaki adalah memiliki 4 

sisi, sepasang sisi yang sama panjang dan saling berhadapan, 

dan memiliki 4 titik sudut. 

5) Jajargenjang 

Jajargenjang adalah bangun persegi empat yang sisinya berhadapan 

dan sama panjang. 

Sifat-sifat bangun datar jajar genjang adalah memiliki 4 sisi, 

memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama 

panjang, dan memiliki 4 titik sudut. 

6) Belah Ketupat 

Belah ketupat sering disebut juga sebagai jajar genjang yang 

memiliki semua sisi sama panjang. Belah ketupat uga dibentuk dari 

dua buah segitiga sama kaki yang kongruen dan alasnya 

berhimpitan. 

Sifat-sifat bangun datar belah ketupat adalah memiliki 4 sisi, sisi-

sisinya sama panjang, memiliki 4 sudut, dua  sudutnya berhadapan 

sama besar, dan memiliki 2 diagonalyang saling berpotongan tegak 

lurus. 

7) Lingkaran 

Lingkaran adalah bangun datar yang jarak setiap titik pada sisinya 

dengan pusat lingkaran yang selalu sama. 

a) Memiliki titik pusat. 

b) Panjang diameter sama dengan dua kali panjang jari-jari. 

c) Bentuknya selalu sama tapi ukurannya bisa berbeda-beda. 
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8) Layang-layang 

Sifat-sifat bangun datar laying-layang: 

a) Memiliki 4 sisi. 

b) Dua pasang sisi sama panjang. 

c) Memiliki 4 sudut.  

d) Dua sudut berhadapan sama panjang. 

e) Memiliki 2 diagonal saling berpotongan tegak lurus. 

b. Media dan Alat Peraga Matematika Materi Sifat-sifat Bangun Datar 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat peraga untuk 

meteri sifat-sifat bangun datar berupa kertas karton yang dibuat 

potongan bangun datar sebagai pemahaman konsep dan kertas sebagai 

penanaman konsep terhadap materi sifat-sifat bangun datar. Siswa 

akan membuat alat peraga dari kertas tersebut dengan membentuk 

bangun-bangun datar dan dikerjakan secara berkelompok sesuai 

dengan penilaian aspek psikomotor siswa. 

Menurut Heruman (2010:88-89) siswa diminta untuk membuat 

alat peraga dari kertas tersebut dan dibentuk menjadi bangun-bangun 

datar. Setelah itu siswa mengamati bangun datar yang telah dibuatnya. 

Contonya mengetahui sifat-sifat persegi dengan mengukur dan 

mengamati apa saja ciri-ciri dari bangun datar tersebut. Langkah-

langkahnya  yaitu tentukan berapa jumlah sisi bangun datar tersebut, 

lalu apakah panjang setiap sisi itu sama atau berbeda, dan bagaimana 
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bentuk sudut-sudutnya. Dari langkah-langkah tersebut buatlah 

kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan. Maka akan diketahui 

sifat-sifat dari bangun datar persegi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bangun Datar 
 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dilakukan Dewi Fitria Sani Tahun Ajaran 

2011/2012 dengan judul “Pengaruh Penerapan Strategi Tipe The Learning 

Cell dalam Pembelajaran Matematika terhadap Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Pariaman”. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa  pemahaman  konsep matematis  siswa  dengan 

penerapan strategi The  Learning  Cell lebih  baik  dari  pada pemahaman  

konsep  matematis  siswa dengan penerapan pembelajaran konvensional. 
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C. Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran matematika yang sering disebut sebagai mata pelajaran 

yang dianggap menakutkan oleh siswa. Model, metode atau teknik yang tidak 

cocok dapat membuat siswa bosan, jenuh dan malas dalam belajar, maka dari 

itu dibutuhkan kreatifitas dari guru dalam memilih model yang digunakan. 

Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran kolaboratif. 

Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang dilakukan secara 

berkelompok untuk menghasilkan pengetahuan yang baru agar mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Model pembelajaran kolaboratif 

memiliki beberapa macam teknik pembelajaran salah satunya adalah teknik 

learning cell. Teknik learning cell ini membuat siswa lebih terpacu dalam 

bertanya dan menjawab sehingga dapat mengasah otak siswa dalam berfikir. 

Menurut kajian teori di atas dan hasil penelitian yang relevan dapat disusun 

kerangka berpikir sebagai berikut: 

1. Pengaruh model pembelajaran kolaboratif teknik learning cell terhadap 

hasil belajar aspek kognitif. 

 Hasil belajar pada aspek kognitif digunakan untuk melihat 

penguasaan siswa dalam aspek pengetahuan, pemahaman,  dan penerapan 

dalam menguasai materi yang telah dipelajari dengan menggunakan teknik 

learning cell. Teknik learning cell ini adalah teknik berpasang untuk 

melakukan tanya jawab antara siswa A dan siswa B, siswa diminta untuk 

membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh masing-

masing siswa A dan siswa B. Sehingga siswa aktif dan kreatif mau bekerja 
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keras agar bisa membuat soal dan menjawab soal dengan baik dan benar. 

Langkah-langkah dari model pembelajaran kolaboratif  teknik learning 

cell ini kurang lebih dapat mempengaruhi hasil belajar aspek kognnitif. 

Aspek kognitif  pada penelitian ini guru memberikan postes pada akhir 

pertemuan sebagai bahan evaluasi bagi siswa setelah mempelajari materi 

sifat-sifat bangun datar. 

2. Pengaruh model pembelajaran kolaboratif teknik learning cell terhadap 

hasil belajar aspek afektif. 

 Siswa dalam membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan 

sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Siswa 

dituntut untuk bekerja keras agar bisa menjawab dan memahami materi 

yang dipelajari serta siswa dapat mengungkapkan apa yang diketahui dan 

berani menyampaikan hasil dbelajar yang diperoleh  di depan kelas. Hasil 

belajar pada aspek afektif  menggunakan angket atau kuesioner yang 

diberikan kepada siswa berupa penyataan yang akan dijawab siswa sesuai 

dengan apa yang dirasakannya. Angket ini berisi tentang indikator sikap 

kerja keras yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sikap siswa 

dalam proses belajar dan kebiasaan yang dilakukan siswa yang kurang 

lebih dapat mempengaruhi  hasil belajar aspek afektif. 

3. Pengaruh model pembelajaran kolaboratif teknik learning cell terhadap 

hasil belajar aspek psikomotor. 

 Hasil belajar aspek psikomotor yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu  dengan hasil tes perbuatan yang dilakukan siswa untuk melatih 
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keterampilan motoriknya dalam menyiapkan alat peraga, membuat alat 

peraga sampai merapikan alat peraga. Aspek psikomotor ini digunakan 

untuk membuat siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan 

digunakan sebagai salah satu penilaian dalam proses menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru yang kurang lebih berpengaruh terhadap hasil belajar 

aspek psikomotor. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang telah dipaparkan 

diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian dalam pengaruh model 

pembelajaran kolaboratif teknik learning cell terhadap hasil belajar siswa pada 

pelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar kelas V di Sekolah Dasar 

Negeri 4 Krandegan  sebagai berikut :  

1. Terdapat pengaruh lebih baik penerapan model pembelajaran kolaboratif  

teknik learning cell terhadap hasil belajar matematika aspek kognitif siswa 

kelas V di Sekolah Dasar Negeri 4 Krandegan. 

2. Terdapat pengaruh lebih baik penerapan model pembelajaran kolaboratif  

teknik learning cell terhadap hasil belajar matematika aspek afektif siswa 

kelas V di Sekolah Dasar Negeri 4 Krandegan. 

3. Terdapat pengaruh lebih baik penerapan model pembelajaran kolaboratif  

teknik learning cell terhadap hasil belajar matematika aspek afektif siswa 

kelas V di Sekolah Dasar Negeri 4 Krandegan. 
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