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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Sikap Percaya Diri 

a. Pengertian Sikap Percaya diri 

Sikap merupakan salah satu ranah yang turut mempengaruhi 

prestasi dalam pendidikan. Pengertian sikap menurut Arifin 

(2013:159) merupakan suatu kencenderungan tingkah laku untuk 

berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik dan pola tertentu 

terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun objek- 

objek tertentu. Menurut Mu’in (2011:168) sikap seserang biasanya 

merupakan bagian karakternya bahkan dianggap sebagai cerminan 

karakater seseroang. Sikap merupakan predisposisi untuk melakukan 

atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu sehingga sikap bukan 

hanya gambaran kondisi internal psikologis yang murni dari individu 

(purely psychic inner state), melainkan sikap lebih merupakan proses 

kesadaran yang sifatnya individual.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas tentang sikap dapat 

disimpulkan bahwa sikap merupakan sebuah cerminan karakter yang 

ada dalam diri seseorang untuk menjadi acuan dalam berfikir atau 

mengambil keputusan dalam suatu tindakan yang dilakukan.  Sikap 

yang meruapakan acuan dalam berpikir sebagai salah satu faktor yang 

mendukung dalam proses pembelajaran. 
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b. Pengertian Percaya Diri 

Percaya diri merupakan salah satu sikap yang dapat dimiliki 

oleh peserta didik. Percaya diri menurut Dariyo (2011 : 206) adalah 

kemampuan individu untuk dapat memahami dan menyakini seluruh 

potensinya agar dapat dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian 

diri dengan linkunganya. Mustari (2011:62) mengatakan percaya diri 

adalah kenyakinan bahwa orang mempunyai kemampuan sesuatu 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Percaya diri menurut Aunurrahma (2011 : 184) merupakan salah 

satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktifitas 

fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Rasa percaya diri pada 

umumya mucul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat 

didalam suatu aktifitas tertentu dimana pikirannya terarah untuk 

mencapai sesuatau hasil yang diinginkan. Percaya diri juga 

merupakan keyakinan orang atas kemampuan untuk menghasilkan 

level-level pelaksanaan yang mempengaruhi kehidupan mereka. 

Sikap percaya diri dapat diukur dengan melihat indikator yang 

dapat dijadikan sebagai perbandingan orang lain. Indikator diri 

Menurut mulyasa (2014:147) adalah sebagai berikut: a) pantang 

menyerah, b) berani menyatakn pendapat, c) berani bertanya, 

mengutamakan usaha sendiri daripada bantuan, e) berpenampilang 

tenang. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas tentang percaya diri dapat 

disimpulkan bahwa percaya diri adalah sikap positif yang berupa 

tentang kekuatan mental seseorang terhadap sesuatu kondisi diri dari 

aktivitas tertentu dan pikirannya terarah pada satu tujuan Sikap 

percaya diri pada peserta didik dapat ditandai dengan keberanian yang 

ditunjukkan dalam proses pembelajaran. 

2. Pengertian Prestasi Belajar  

a. Prestasi 

Prestasi identik dengan sesuatu yang harus dicapai oleh 

seseorang. Menurut Arifin (2013:12) kata prestasi berasal dari bahasa 

Belanda yaitu prestatie yang berarti hasil usaha, istilah prestasi belajar 

(achievement) berbeda dengan hasil belajar (learning outcome). 

Prestasi berkaitan dengan hasil usaha dari suatu proses sehingga 

prestasi dapat dikatakan sebagai sebuah pencapaian yang telah 

dilakukan. Menurut Harahap dalam Hamdani (2011:138) prestasi 

adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan 

siswa yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang 

disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam 

kurikulum. 

Dapat disimpulkan bahwa prestasi merupakan taraf kemampuan 

peserta didik dari hasil perkembangan dan kemajuan peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran dan yang berkenaan dengan 
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kurikulum. Prestasi merupakan sesuatu yang dapat diukur setelah 

peserta didik mengikuti proses pembelajaran. 

b. Belajar  

Belajar merupakan usaha seseorang untuk mendewasakan 

dirinya. Menurut Slameto (2010:2) belajar ialah suatu proses atau 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatau perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Menurut Djamarah (2010:10) belajar adalah proses perubahan 

perilaku berkat pengalaman dan latihan. Hal ini berarti tujuan dari 

kegiatan belajar adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap. Jadi hakikat 

belajar adalah perubahan. 

Menurut Gagne dalam Suprijono (2011:2) belajar adalah proses 

perubahan disposi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui 

aktivitas. Perubahan disposi tersebut bukan diperoleh langsung dari 

proses pertumbuhan seseorang secara alamiah. Menurut Sugihartono 

(2007:74) belajar merupakan suatau proses perubahan perilaku 

individu denan lingkunganya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Slameto (2010:3-4) memberikan ciri-ciri perubahan tingkah 

laku yang terjadi dalam belajar sebagai berikut: 

1) Perubahan terjadi secara sadar; 

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional; 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif; 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara; 
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5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah; 

6) Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku; 

Beberapa definisi belajar menurut beberapa ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingka*h 

laku pada diri individu. Perubahan tingkah laku yang diperoleh dapat 

merupakan dari hasil pengalaman langsung atau hasil interaksi yang 

dilakukan oleh individu dengan lingkungannya, baik sadar atau 

tidaknya individu. 

c. Prestasi belajar   

Prestasi belajar merupakan suatu tolak ukur oleh peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Kata prestasi berasal dari 

bahasa Belanda yaitu prestatie., kemudian dalam bahasa Indonesia 

menjadi prestasi yang berarti hasil usaha istilah prestasi belajar 

(achihievement) berbeda dengan hasil belajar (learning outcome) 

Arifin (2013:12). Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang 

bersifat perennial dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang 

rentang kehidupan manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang 

dan kemampuan masing-masing.  

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2013:138) prestasi belajar 

yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam (faktor internal) maupun faktor 

dari luar diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya 
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dalam rangka membantu murid dalam mencapai prestasi belajar yang 

sebaik-baiknya. 

Masih menurut Arifin (2013:12), prestasi belajar mempunyai 

beberapa fungsi utama, antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para 

ahli psikologi biasanya menyebut hak ini sebagai tendensi 

keingintahuan (conriosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstrn dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktifitas suatu institusi 

pendidikan. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya 

prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan peserta 

didik di masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. Peserta didik menjadi fokus utama yang harus 

diperhatikan dalam proses pembelajara, karena peserta didiklah 

yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi pelajaran. 

 

Berdasrkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil yang dicapai individu setelah mengalami 

proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar diperoleh 

dari segi kognitif saja, yaitu kemampuan siswa dalam memahami 

pelajaran yang dapat diukur dengan tes prestasi belajar. Tes prestasi 

belajar ditampilkan dengan nilai atau angka dibuat guru berdasarkan 

pedoman penilaian pada masing-masing siswa berbeda-beda, 

berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan. 
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3. Model Pembelajaran Kooperatif  

Model pembelajaran merupakan salah satu cara agar proses 

pembelajaran dapat berjalan secara maksimla. Salah satu model dalam 

pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif. Menurut Wina 

Sanjaya (2007:242) pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, 

yaitu antara empat sampai enam orang yang mempeunyai latar belakang 

kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda 

(heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok yang mampu 

menunjukan prestasi yang dipersyaratkan. 

Pembelajaran kooperatif Menurut Trianto (2009:58) merupakan 

sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja 

secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.Pembelajaran 

kooperatif menurut Suprijono (2013:54) adalah konsep yang lebih luas 

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk bentuk yang lebih 

dipmpin oleh guru dan diarahkan oleh guru. Anita lie (2010 : 12) 

menyebutkan bahwa cooperative learning dengan istilah pembelajaran 

gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesmpatan 

kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan peserta didik lain dalam 

tugas-tugas terstruktur. Pembelajaran kooperatif hanya berjalan kalau 

sudah terbentuk kelompok atau suatu tim yang terdiri dari 4-6 orang saja. 
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Menurut Trianto (2011: 66-67) terdapat enam langkah utama atau 

tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif 

yaitu: 

a. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai 

padapelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. 

b. Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi 

atau lewat bahan bacaan. 

c. Mengorganisir siswa ke dalam kelompok kooperatif  

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membenruka 

kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

d. Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

e. Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

f. Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 

 

4. Kooperatif tipe think-pair-Square 

Pembelajaran kooperatif dengan pendekatan structural lebih 

menekankan pada penggunaaan struktur tertentu yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola siswa. Salah satu struktur yang terkenal adalah tipe 

think pair square yang diperkenalkan oleh Frank Lyman. 

Model pembelajaran kooperatif tipe thin pair square merupakan 

modifikasi dari tipe think pair share dan dikembangkan oleh spencer 

kagan. Menurut spencer kagan dalam Anita lie (2010:57) Think Pair 

Square (TPS) sebagai struktur kegiatan pembelajaran cooperative 

learning. Teknik ini memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri 

Peningkatan Sikap Percaya…, Febriyanto Tri Wibowo, FKIP UMP, 2016



16 

 

 

 

serta bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan lain dari teknik ini 

adalah optimalisasi partisipasi siswa. Metode klasikal yang 

memungkinkan hanya satu siswa dan membagikan hasilnya untuk seluruh 

kelas, teknik berpikir-berpasangan-berempat ini memberikan kesempatan 

sedikit delapan kali banyak kepada setipa siswa untuk dikenali dan 

menunjukan partisipasi mereka kepada orang lain. Teknik ini bisa 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik.  

Pembelajaran kooperatif tipe think pair square mempunyai kelebihan 

dan kekurangan merurut Anita lie (2010:47) antara lain: 

Kelebihan : 

a) Mudah dipecahkan menjadi berpasangan. 

b) Lebih banyak ide muncul. 

c) Lebih banyak tugas yang bisa dilakukan 

d) Guru mudah memonitor 

 

Kekurangan: 

a) Membutuhkan lebih banyak waktu  

b) Membutuhkan sosialisasi yang lebih baik 

c) Jumlah genap bisa menyulitkan proses pengambilan surara 

d) Kurang kesempatan untuk konstribusi individu 

e) Siswa mudah melepaskan diri dari keterlibatan dan tidak 

memperhatikan. 

 

Menurut anita lie (2010: 58) terdapat enam tahapan dalam teknik 

think pair square yaitu: 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan 

tugas kepada semua kelompok 

b. Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri. 

c. Siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan 

berdiskusi dengan pasangan. 
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d. Kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat. Siswa 

mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil kerja kepada 

kelompok berempat.  

 

Dilihatdari tahapan dan pembelajaran koperatif (Think Pair Square) 

yang dipaparkan diatas maka dapat disusun langkah langkah 

pembelajaran seperti yang dibuat pada tabel  dibawah ini: 

Tabel 2.1. langkah –langkah pembelajaran Think Pair Square 

non No Tahapan Kegiatan Pembelajaran 

1.  Tahap 1 

pendahuluan 
 Guru menggalai pengetahuan awal siswa 

 Guru membagi kelompok 4 orang 

 Gruru menentukan pasangan diskusi 

dikelas 

 Guru memberikan lembar kerja keras 

observasi, dan lembar evaluasi kepada 

seluruh siswa. 

2.  Tahap 2 

Think  
 Siswa melakukan percobaan 

 Siswa mengerjakan lembar kerja 

observasi secara berkelompok 

 Siswa mengerkjakan lembar evaluasi 

secara individu 

3.  Tahap 3 

Pair 
 Siswa berpasangan dengan salah teman 

dalam kelompok dan berdiskusi dengan 

pasangan mengenai tugas –tugas yang 

dikerjakan secara individu. 

4.  Tahap 4 

Square 
 Kedua pasangan bertemu dalam satu 

kelompok untuk berdiskusi mengenai 

tugas yang telah dikerjakan. 

5.  Tahap 5 

Diskusi kelas 
 Beberapa kelompok tampil didepan kelas 

untuk mempresentasikan hasil tugas yang 

telah dikerjakan. 

6.  Tahap 6 

penghargaan 
 Siswa dinilai secara individu dan 

kelompok 

 

5. Pengertian Matematika 

a. Pengertian Matematika 
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Matematika merupakan salah satu mata pelajaan yang 

diajarkan di sekolah-sekolah dari jenjang sekolah dasar sampai 

menengah atas. Matematika menurut Hariwijaya (2009:30) berasal dari 

kata mathema dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu 

pengetahuan, atau belajar, juga mathenatikos yang diartikan sebagai 

suka belajar. Susanto (2015:183) menjelaskan matematika adalah ilmu 

pengetahuan yang mendasari ilmu pengetahuan lain yang berkaitan 

dengan studi tentang struktur, ruang, dan perubahan. Matematika 

merupakan mata pelajaran yang wajib dikuasai sejak usia dini. 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemapuan berfikir dan beragumentasi, memberikan 

konstribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia 

kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Susanto, 2015:185).  

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pengertian matematika 

dapat disimpulkan bahwa matematikan merupakan salah satu mata 

pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Matematika merupakan ilmu bilangan yang berupa ide-ide 

abstrak yang berupa simbol yang dalam mempelajari harus memahami 

konsep terlebih dahulu, serta merupakan ilmu pengetahuan yang 

mendasari ilmu pengetahuan lain. 

b. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Peningkatan Sikap Percaya…, Febriyanto Tri Wibowo, FKIP UMP, 2016



19 

 

 

 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok di 

Sekolah Dasar (SD). Suwangsih (2006:25) menjelaskan bahwa 

matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif, sedangkan yang 

kita ketahui, siswa SD yang berada pada usia 7 hingga 12 tahun masih 

berada pada tahap operasional konkrit yang belum dapat berfikir 

formal. 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar 

yang dibangun guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir siswa 

yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi 

matematika (Susanto, 2015:186). Menurut piaget dalam Heruman 

(2007:1) mereka berapada pada fase operasional konkrit. Kemampuan 

yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berfikir 

untuk mengomperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat 

dengan objek yang bersifa konkret. 

Secara umum terdapat 4 tahapan aktivitas dalam rangka 

penguasaan materi pelajaran matematka di dalam pembelajaran 

tahapan (Departemen Pendidikan Nasional, 2009:8) yaitu: 

1) Penanaman konsep  

Tahap penanaman konsep merupakan tahap pengenalan awal 

tentang konsep yang akan dipelajari siswa. Tahap ini pengajaran 

memerlukan penggunaan benda konkret sebagai alat peraga. 

2) Pemahaman konsep  

Tahap pemahaman konsep merupakan tahap lanjutan setelah 

konsep ditanamkan. Tahap ini penggunaan alat peraga mulai 
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dikurangi dan bentuknya semi konkrit sampai pada akhirnya tidak 

diperlukan lagi. 

3) Pembinaan keterampilan  

Tahap pembinaan ketrampilan merupakan tahap yang tidak boleh 

dilupakan dalam rangka membina pengetahuan siap bagi siswa. 

Tahap ini diwarnai dngan latihan-latihan seperti mencongkak dan 

berlomba. Tahap pengajaran ini alat media peraga tidak boleh 

digunakan lagi. 

4) Penerapan konsep  

Tahap penerapan konsep yaitu penerapan konsep yang sudah 

dipelajari kedalam bentuk soal-soal terapan (cerita) yang berkaitan 

dngan kehidupan sehari-hari. Tahap ini disebut juga sebagai 

pembinaaan kemampuan memecahkan masalah. 

 

6. Materi Geometri 

Materi matematika yang akan digunakan dalam penelitian adalah 

materi geometri yang diambil dari silabus Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) kelas V semester genap seperti yang ada pada 

tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Standat Kompetensi dan Kompetensi Dasar kelas V  

Mata Pelajaran Matematika 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Memahami sifat-sifat 

bangun dan hubungan 

antar bangun  

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar. 

6.2 Mengidentifikasi sifat –sifat 

bangun ruang sederhana. 

Materi mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar mengkaji mengenai 

barbagai bangun datar meliputi: 

a. Segitiga 

1) Mempunyai 3 titik sudut 

2) Mempunyai 3 sisi 
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3) Jumlah ketiga sudutnya 180 

b. Persegi Panjang 

1) Memiliki empat sisi 

2) Memiliki dua paang sisi sejajar 

3) Memiliki empat buah sudut yang besarnya 90°   

c. Trapesium 

1) Memliki empat sisi dan empat titik sudut 

2) Memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang 

d. Jajar Genjang 

1) Memiliki empat sisi dan empat titik sudut 

2) Memiliki dua pasang yang sejajar dana sama panjang 

3) Sudut yang berhadapan sama besar 

e. Belah Ketupat 

1) Memiliki empat buah sisi dan empat buah titik susdut 

2) Keempat sisinya sama panjang 

3) Dua pasang sudu yang berhadapan sama besar 

f. Layang- layang 

1) Memliki empat sisi dan empat titik sudut 

2) Memiliki dua pasang sisi yang sam panjang  

3) Memiliki dua sudut yang sama besarnya 

Materi mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang mengkaji  

mengenai barbagai bangun datar meliputi: 
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a. Tabung 

1) Mempunyai 3 sisi 

2) 2 sisi berupa lingkaran dan 1 sisi persegi panjang dilengkungkan 

menurut keliling lingkaran 

3) Volume dapat dari luas lingkaran dikali tinggi tabung 

b. Prisma 

1) Terdiri dari 5 sisi, 3 sisi persegi panjang dan 2 sisi berbentuk 

segitiga 

2) Volume dapat dicari dengan mengalikan luas alas dengan tinggi 

c. Kerucut 

1) Mempunyai sisi tegak yang disebut selimut 

2) Volume didapat dari perkalian luas lingkaran alas dengan tinggi 

tabung dan faktor pengali 1/3 

d. Limas segitiga 

1) Mempunyai 4 sisi, semuanya segitiga 

2) Alasnya berbentuk segitiga 

3) Volume adalah sepertiga dari alas dikali tinggi limas 

e. Limas segiempat 

1) Mempunyai 5 sisi, 4 sisi berbentk segitiga dan 1 sisi segi empat 

2) Alasnya berbentuk bangun piramid. 

 

5. Permainan Balok 

Proses pembelajaran dapat berlangsung jika dibantu dengan media 

pembelajaran maupun permainan yang edukatif. Permainan edukatif 
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menurut Ismail (2006:119)  adalah suatu kegiatan yang sangat 

menyenangkan dan dapat merupakan cara atau alat pendidikan yang 

bersifat mendidik.  Menurut Newman dan Holzman dalam Neville 

(2005:17) permainan edukatif bermanfaat untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa, berfikir, serta bergaul dengan lingkungan. 

Permaianan menciptakn zona perkembangan proksimal sebab anak-anak 

termotivasi untuk belajar dan menjadi mampu untuk bergerak maju dari 

tingkat perkembangan mereka saat ini, terutama bila ditunjang oleh pihak 

lain yang terampil atau lebih berpengetahuan. Interaksi sosial, imajinasi 

dan tranformasi simbolik dalam permainan pun dipandang sebagai proses 

kognitif kompleks yang menurut Vygostsky dapat mengarah kebentuk 

pengertian yang lebih tinggi. 

Menurut teori pembelajaran Piaget dalam Neville (2005:16) 

permainan dapat memudahkan pembelajaran dengan mendorong anak 

untuk mengasimilasikan materi baru kedalam struktur kognitif yang telah 

ada. Permainan balok merupakan pengembangan dari permainan domino 

yang memiliki langkah-langkah dalam permaianan balok sebagai berikut: 

Petunjuk permainan: 

a. Pada permainan balok dimainkan secara berkelompok. Maksimal 

kelompok yaitu 4 kelompok. Satu kelompok terdapat 4-5 pemain. 

b. Pada saat permainan, setiap kelompok memperhatikan sisi balok yang 

ada yang meliputi soal geometri. 
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c. Cara bermain dengan menempelkan/ menjodohkan sisi soal dan sisi 

jawaban dengan tepat. 

d. Urutan bermaian harus sesuai mengikut arah jarum jam. 

e. Permainan dimulai dengan cara semua balok di kocok terlebih dahulu 

dan kemudian dibagikan tiap kelompok. 

f. Setiap kelompok menerima beberapa balok. Sisa balok tetap berada 

di dalam kocokan. Sisa balok digunakan apabila pemain tidak 

memiliki jawaban dalam permainan. 

g. Kelompok pemain yang pertama mendapatkan balok berisi soal itu 

yang memimpin permainan 

h. Pemain kedua yang sesuai dengan arah jarum jam. 

i. Pemenang ditentukan oleh kelompok yang menghabiskan balok 

dalam permainan. 

j. langkah selanjutnya yaitu guru mengecek hasil permainan dengan 

mengecek hasil kesesuain sisi balok pada permainan. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan  

Beberapa penelitian tentang penerapan model pembelajaran tipe TPS 

telah dilakukan, diantaranya oleh Ni Komang Karyawati, dkk  (2014:9) 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajarn Kooperatif Tipe Think Pair 

Square (TPS) Berbantuan Kartu Kerja terhadap Hasil Belajar Matematika”. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

hasil belajar matematika antara kelompok siswa yang mengikuti 
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pembelajaran dengan model Think Pair Square (TPS) berbantuan kartu kerja 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model konvesional. 

Penelitian lain dilakukan oleh Michelin Wara J, dkk (2012:38) dengan 

judul “Model Cooperatif Learning Tipe Think Pair Square dalam 

Pembelajaran Matematika Dikelas VII SMP 1 Pulau Punjung”. Hasil 

penelitian tesebut menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan 

model cooperative learning tipe TPS lebih tinggi dari pada hasil siswa yang 

menggunakan pembelajaran lainya sehingga bisa lebih bervariasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa penerapan 

model kooperatif tipe TPS efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

penelitian diatar relevan dengan peneliti ini karena menerapkan model yang 

sama, namun demikian penelitian ini menerapkan model dalam PTK. 
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C. Kerangka Pikir 

Dari latar belakang yang telah disampaikan serta permasalahan yang 

sering guru jumpai di dalam pembelajaran. Permasalahan tersebut yaitu siswa 

masih mengalami kesulitan dalam memahami materi dalam mata pelajaran 

matematika karena terlalu banyak menghafal materi. Permasalahan tersebut 

dapat dikarenakan model pembelajaran yang diterapkan kurang sesuai dengan 

kebutuhan dan kurangnya media pembelajaran yang mendukung dalam 

proses pembelajaran. kurangnya permainan yang edukatif juga dapat 

dijadikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas dalam 

pembelajaran matematika. Hal tersebut menyebabkan prestasi belajar 

matematika rendah.  

Sikap juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Salah satu sikap yang masih kurang dimiliki oleh anak sekolah 

dasar adalah sikap percaya diri. Salah satu cara untuk mengatasi anggapan 

siswa bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dengan 

memberikan pembelajaran yang menarik dan memotivasi bagi siswa melalui 

penelitian tindakan kelas. Penelitian yang akan dilakukan dengan 

memberikan metode/model pembelajaran dan media/ permainan yang tepat 

untuk menunjang materi goemetri, sehingga komponen pembelajaran dapat 

terpenuhi semua dan prestasi belajar siswa akan meningkat.  

Penggunaaan model pembelajaran kooperatif tipe  TPS (Think Pair 

Square) akan memungkinkan siswa lebih mudah memahami materi 

disampaikan, dikarenakan pemelajaran yang disampaikan akan lebih 

Peningkatan Sikap Percaya…, Febriyanto Tri Wibowo, FKIP UMP, 2016



27 

 

 

 

bermakna bagi siswa. Model kooperatif tipe  TPS (Think Pair Square) 

merupakan salah satu model yang dianggap cocok untuk diterapkan disekolah 

dasar kelasa tinggi. Model ini ini lebih menekankan pada aspek berpikir, 

berkomunikasi, dan sikap. Jadi dapat diduga bahwa model TPS dapat 

meningkatkan sikap percaya diri dan prestasi belajar pada mata pelajaran 

matematika. Alur kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan pada bagan 

berikut ini: 

 

 

  Kondisi awal 

Prestasi belajar 

matematika rendah, 

siswa mengalami 

kesulitan dalam 

memahami materi 

matematika, sikap 

percaya diri rendah 

Menggunakan model 

kooperatif tipe TPS   

(Think Pair Square) dan 

Media Permainan Balok 

Melakukan tindakan  

Siklus II Siklus I 

Refleksi 

Kondisi akhir 

Sikap percaya diri dan 

prestasi belajar matematika 

meningkat 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan analisa teoritik dapat dirumuskan hipotesis tindakan 

sebagai berikut :  

1. Penggunaaan model kooperatif tipe TPS (Think Pair Square) dengan 

permainan balok dikelas V SD Negeri 1 Tamansari dapat meningkatkan 

sikap percaya diri siswa. 

2. Penggunaan model kooperatif tipe TPS (Think Pair Square) dengan 

permainan balok dikelas V SD Negeri 1 Tamansari dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa.  
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