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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan salah satu istilah dalam proses 

pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan mengenai pengertian model 

pembelajaran menurut beberapa ahli yang nantinya akan membantu penelitian. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum dan 

lain-lain (Joyce dalam Trianto, 2010 : 21). Joyce menyatakan pula bahwa setiap 

model pembelajaran mengarahkan kita dalam mendisein pembelajaran untuk 

membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga mampu tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistimatis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar 

(Soekamto, dkk dalam Trianto, 2010 : 21). Perencanaan yang sistimatis tersebut 

akan memudahkan guru dalam mengorganisasikan kelas. 

Istilah model pembelajaran mengarah pada satu pendekatan pembelajaran 

tertentu termasuk tujuanya, sintaknya, lingkunganya, dan sistem pengelolaanya. 

“The tream teaching model refres to a particular approach to instruction that 

include its goals, syntax, enviroment, and menegement system.” (Arends dalam 

Trianto, 2010 : 21). Tujuan, sintak, lingkungan dan sistem pengelolaan masing-

masing berkaitan tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainya. 

Melalui pendapat-pendapat para ahli mengenai pengertian model 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

kerangka untuk merencanakan suatu pembelajaran dengan prosedur yang 
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sistimatis dalam mengupayakan pengorganisasian pengalaman belajar dalam 

upaya tercapainya tujuan pembelajaran. Model pembelajaran berfungsi sebagai 

pedoman para guru dalam merancang pelaksanaan proses pembelajaran. Unsur-

unsur yang tercantum dalam model pembelajaran diantaranya adalah situasi yang 

diharapkan pada model pembelajaran tersebut serta sarana, bahan dan alat yang 

diperlukan. Dapat dikatakan bahwa prosedur model pembelajaran hampir sama 

dengan prosedur penyusunan RPP, dimana terdapat tujuan, materi, kegiatan guru 

dan siswa, metode, media, sumber belajar dan alat evaluasi. 

 

2.1.2 Model Problem Based Learning 

Proses pembelajaran yang baik harus melibatkan berbagai situasi dimana 

anak bisa bereksperimen atau mengujicobakan berbagai hal untuk melihat apa 

yang terjadi, memanipulasi benda-benda, memanipulasi simbol-simbol, dan 

melontarkan pertanyaan dan mencari jawabanya sendiri lalu membandingkan 

temuanya dengan temuan anak lainya (Piaget dalam Sugiyanto, 2010:153). 

Dengan begitu anak tidak akan berfikir abstrak lagi karena hal-hal abstrak 

dimanipulasi dengan benda-benda kongkrit. Selain itu siswa akan menemukan 

pengetahuan baru sendiri. Mendorong guru untuk melibatkan siswa di berbagai 

proyek berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki berbagai masalah 

sosial dan intelektual sangat penting (Dewey dalam Sugiyanto, 2010:152). 

Dengan melibatkan siswa secara langsung dalam pemecahan masalah akan 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa dengan begitu pembelajaran 

akan lebih bermakna. Hal penting lainya dalam proses pembelajaran yang tidak 

boleh dilupakan adalah bahwa interaksi sosial dengan orang lain memacu 

pengontruksian ide-ide baru dan meningkatkan perkembangan intelektual siswa. 

Beberapa kriteria proses pembelajaran yang baik di atas terangkai dalam 

model problem based learning. Model tersebut merupakan model pembelajaran 

yang berfokus pada pemecahan masalah. Siswa mampu belajar untuk berfikir dan 

menyelesaikan masalahnya sendiri secara berkelompok. Guru sebagai fasilitator 

dan pembimbing siswa agar siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya. Dengan 

begitu pembelajaran melalui problem based learning akan lebih bermakna. 
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2.1.2.1 Hakikat Problem Based Learning 

Problem based learning merupakan model intruksional yang menantang 

siswa agar “belajar untuk belajar” bekerjasama dalam kelompok untuk mencari 

solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa 

keinggintauan serta kemampuan analisis siswa dan inisiatif atas matapelajaran. 

Problem based learning mempersiapkan siswa untuk berfikir kritis dan analisis, 

dan untuk mencari serta menggunakan sumber belajar yang sesuai (Dutch dalam 

Amir, 2009:21). Dalam pembelajaran menggunakan problem based learning 

siswa dihadapkan dengan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. 

Belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, 

merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan (Dewey dalam 

Trianto, 2011:67). Lingkungan memberikan masukan pada siswa berupa bantuan 

dan masalah. Semakin dekat dengan lingkungan siswa, akan semakin baik 

pengaruhnya pada peningkatan kecakapan pembelajar. 

Pembelajaran berdasar masalah merupakan pembelajaran dimana siswa 

mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun 

pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan kemampuan berfikir 

tingkat tinggi mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri (Arends dalam 

Trianto, 2011:68). Model pembelajaran ini mengacu pada model pembelajaran 

yang lain, seperti pembelajaran berdasarkan proyek, pembelajaran berdasarkan 

pengalaman, belajar autentik dan pembelajaran bermakna. Penyajian sebuah 

masalah dalam pembelajaran dapat membantu siswa lebih baik dalam belajar. 

Setelah melihat pendapat dari beberapa ahli mengenai hakikat problem 

based learning dapat disimpulkan bahwa problem based learning adalah suatu 

proses pembelajaran yang diawali dari penyajian suatu masalah kepada siswa. 

Masalah yang diberikan kepada siswa merupakan masalah kongkrit yang dihadapi 

siswa, kemudian pemecahan masalah diselesaikan secara berkelompok 

dimaksudkan untuk melatih siswa dalam bersosialisasi dan kerjasama. Problem 

based learning mencakup beberapa pendekatan yaitu kontekstual, kooperatif, 

inquiri, diskovery, dan kontruktivisme. 
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Berikut ini penjabarkan mengenai beberapa pendekatan yang ada di dalam 

model problem based learning: 

1. Kontekstual ( kehidupan nyata) yaitu mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari siswa.  

2. Kooperatif (kerja dalam kelompok) yaitu merupakan pembelajaran dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuanya 

berbeda. 

3. Inquiri (pemecahan masalah) yaitu suatu proses untuk memperoleh dan 

mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk 

mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau 

rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berfikir kritis dan logis. 

4. Diskovery (penemuan) yaitu pendekatan yang menggunakan teknik penemuan 

dan merupakan proses mental seperti mengamati, menggolongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan. Dalam kegiatan 

tersebut siswa melakukan sendiri atau mengalami proses mental itu sendiri, 

guru hanya membimbing. 

5. Kontruktivisme (membangun kembali) yaitu pendekatan yang mengajak siswa 

untuk berfikir dan membangun kembali dalam memecahkan suatu 

permasalahan secara bersama-sama sehingga didapatkan suatu penyelesaian 

yang akurat. 

2.1.2.2 Karakteristik Problem Based Learning 

Pengembangan pembelajaran yang berdasarkan masalah memiliki 

karakteristik. Menurut Arends dalam Trianto (2011:93) karakteristik pembelajaran 

yang berdasarkan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Bukanya mengorganisasikan masalah di 

sekitar prinsip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu, pembelajaran 

berdasarkan masalah mengorganisasikan pembelajaran di sekitar pertanyaan 

dan masalah yang keduanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna 

untuk siswa. 
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2. Berfokus pada antar keterkaitan disiplin. Meskipun pembelajaran berdasarkan 

pada masalah itu berpusat pada pembelajaran tertentu ( IPA, Matematika dan 

Ilmu-ilmu sosial) masalah yang diselidiki dipilih benar-benar nyata agar 

dalam pemecahanya siswa meninjau masalah itu dari berbagai mata pelajaran. 

3. Penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan 

siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata 

terhadap masalah nyata. 

4. Menghasilkan produk dan memamerkanya. Pembelajaran berdasarkan 

masalah menurut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk 

karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili dalam 

bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. 

5. Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang 

bekerjasama dengan siswa lainnya, secara berpasangan atau berkelompok. 

Menurut Tan dalam Amir (2010:22) karakteristik problem based learning 

sebagai berikut: 

1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran 

2. Biasanya masalah yang diguakan merupakan masalah dunia nyata yang 

disajikan secara mengambang (ill-structured) 

3. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk (multiple perspectif) 

4. Masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di 

ranah pembelajaran yang baru. 

5. Sangat mengutamakan pembelajaran mandiri (self direct learning) 

6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi tidak dari satu sumber 

saja. 

7. Pembelajaran kolaboratif, komunikatif, kooperatif. Pembelajar bekerja dalam 

kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan (peer teacing) dan melakukan 

presentasi. 

2.1.2.3 Tujuan Problem Based Learning 

Setiap pembelajaran memiliki tujuan, tentunya yang positif. Pembelajaran 

berdasarkan masalah menurut Trianto (2011:94-96) bertujuan untuk: 
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1. Membantu siswa mengembangkan ketrampilan berfikir dan ketrampilan 

pemecahan masalah. Problem based learning memberikan dorongan kepada 

peserta didik tidak untuk berfikir sesuai  yang bersifat kongkrit tapi lebih dari 

itu berfikir terhadap ide-ide yang abstrak dan kompleks. 

2. Belajar peranan orang tua yang autentik. Model pembelajaran berdasar 

masalah amat penting untuk menjebatani gap antara pembelajaran di sekolah 

formal dengan aktifitas mental yang lebih praktis yang dijumpai di luar 

sekolah (Resnick dalam trianto, 2011:95). Berdasarkan pendapat tersebut 

problem based learning memiliki implikasi (1) mendorong siswa bekerjasama 

dalam menyelesaikan tugas. (2) memiliki elemen-elemen magang, ini 

mendorong pengamatan dan dialok dengan orang lain sehingga secara 

bertahap siswa dapat memahami peran orang yang diamati atau diajak dialok 

(ilmuan, guru, dokter dan sebagainya). (3) melibatkan siswa dalam 

penyelidikan pilihan sendiri, sehingga mereka menginterprestasikan dan 

menjelaskan fenomena dunia nyata yang membangun pemahaman terhadap 

fenomena itu sendiri. 

3. Menjadi pembelajar yang mandiri. Problem based learning berusaha 

membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan otonom. Dengan 

bimbingan guru secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan mereka 

untuk mengajukan pertanyaan, mencari penyelesaian terhadap masalah nyata 

oleh mereka sendiri. 

2.1.2.4 Perencanaan Problem Based Learning 

Problem based learning bercirikan siswa yang bekerjasama dalam 

kelompok-kelompok untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Masalah yang 

diberikan kepada siswa harus benar-benar dipilih yang berkaitan dengan 

kehidupan siswa. Semua hal tersebut harus direncanakan terlebih dahulu secara 

sistematis. Seperti model pembelajaran yang lain, problem based learning 

membutuhkan perencanaan yang mungkin lebih banyak. Melalui perencanaan 

tersebut guru dapat mengajar secara baik sehingga proses pembelajaran jelas dan 

sesui dengan yang diinginkan. 
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Merancang problem based learning harus memperhatikan beberapa faktor 

(Sugiyanto, 2010:156-159). Yaitu : 

1. Memutuskan sasaran dan tujuan  

Problem based learning disususn untuk mencapai tujuan-tujuan seperti 

meningkatkan ketrampilan intelektual dan investigasi, memahami peran orang 

dewasa, dan membantu siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri. 

2. Merancang situasi bermasalah yang tepat 

Sebuah situasi masalah yang baik harus memiliki lima kriteria penting, yaitu : 

(1) situasi mestinya autentik. Hal ini berarti masalah yang dipakai harus 

dikaitkan dengan pengalaman riil siswa dan bukan berdasar prinsip-prinsip 

disiplin akademik tertentu. (2) maslah tersebut mestinya tidak jelas atau tidak 

sederhana sehingga menciptakan teka-teki. Masalah yang tidak jelas tidak 

dapat diselesaikan dengan masalah yang sederhana memiliki solusi-solusi 

alternatif dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. (3) masalah itu 

seharusnya bermakna bagi siswa dan sesuai dengan tingkat perkembangan 

intelektual. (4) masalah seharusnya memiliki cakupan yang luas sehingga 

memberikan kesempatan bagi guru untuk memenuhi tujuan instruksionalnya. 

(5) masalah yang baik harus mendapatkan manfaat dari usaha kelompok.  

3. Mengorganisasikan sumber daya dan merancang logistik 

Problem based learning mendorong siswa untuk bekerja menggunakan bahan 

dan alat, sebagian beralokasi di ruang kelas, sebagian lainya berada di 

perpustakaan atau laboratorium komputer dan sebagian di ruang sekolah. 

2.1.2.5 Tahap Pelaksanaan Problem Based Learning 

Ada empat langkah dalam proses berbasis masalah (Endang, 2011:221) 

yaitu : 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kemudian memberi tugas atau masalah 

yang akan dipecahkan. Masalah yang dipecahkan adalah masalah yang 

memiliki jawaban yang kompleks atau luas. 

b. Guru menjelaskan prosedur yang harus dilakukan dan memotifasi siswa agar 

lebih aktif dalam pemecahan masalah. 
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c. Guru membantu siswa menyusun laporan hasil pemecahan masalah yang 

disistematiskan. 

d. Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi dan reflesi proses-proses 

yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. 

Problem based learning dideskripsiksn akan dapat dijalankan apabila 

pengajar siap dengan segala perangkat yang diperlukan misalkan masalah, 

formulir pelengkap dan lain-lain (Amir, 2009:24-25). Pembelajar sudah harus 

memahami prosesnya, dan telah membentuk kelompok-kelompok kecil dan setiap 

kelompok menjalankan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas 

Perlu adanya pemahaman mengenai istilah dan konsep yang ada dalam 

masalah, melalui klarifikasi ini guru dapat memastikan setiap siswa 

memahami istilah dan konsep dalam masalah yang dihadapi. 

2. Merumuskan masalah 

Dalam problem based learning masalah yang disajikan adalah masalah nyata 

yang dihadapi siswa. Setelah pengklarifikasian istilah dan konsep dalam 

masalah siswa atau kelompok harus merumuskan masalah menurut pandangan 

masing-masing siswa atau kelompok. 

3. Menganalisis masalah 

Setiap siswa mengeluarkan ide dan pengetahuanya mengenai masalah terkait 

dan didiskusikan dengan teman-temanya. 

4. Menata gagasan dan secara sistimatis menganalisis lebih dalam 

Diskusi berlanjut ke arah yang lebih mendalam mengenai maslah terkait, 

melihat mana yang menunjang dan mana yang bertentangan. 

5. Memformulasikan tujuan pembelajaran 

Siswa akan mengaitkan tujuan pembelajaran dengan analisis masalah yang 

sudah dibuat. Inilah yang akan menjadi dasar gagasan tiap kelompok. 

6. Mencari informasi tambahan dari sumber lain 

Setiap kelompok sudah memiliki informasi mengenai masalah terkait melalui 

diskusi, selain itu siswa harus mencari informasi tambahan. Kegiatan tersebut 

menuntut tiap siswa untuk aktif. 
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7. Mensintesa atau menggambarkan dan menguji informasi baru, dan membuat 

laporan untuk guru atau kelas. 

Dari laporan tiap kelompok yang dipresentasikan, akan memberikan informasi 

lagi dari kelompok lain. dengan begitu siswa dapat mengabungkan hasil 

kelompoknya dengan hasil kelompok lain. 

Terdapat beberapa tahap dalam problem based learning dan perilaku yang 

dibutuhkan oleh guru (Sugianto, 2010:159). Yaitu: 

Tabel 2.1 

Sintak Pembelajaran Model Problem Based Learning 

No Fase Perilaku guru 

1 Memberikan orientasi tentang 

permasalahan kepada siswa 

Guru membahas tentang tujuan 

pembelajaran mendiskripsikan dan 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

kegiatan mengatasi masalah. 

2 Mengorganisasikan siswa untuk 

mandiri 

Guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas-tugas belajar yang terkait dengan 

permasalahanya. 

3 Membantu infestigasi mandiri 

dan kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mendapatkan informasi yang tepat 

melaksanakan eksperimen dan mencari 

penjelasan dan solusi. 

4 Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan hasil-

hasil yang tepat, seperti laporan rekaman 

vidio dan model-model dan membantu 

menyampaikan kepada orang lain. 

5 Menganalisis dan mengevaluasi 

proses mengatasi masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi terhadap investigasinya dan 

proses-proses yang digunakan. 
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Dari tahapan tersebut dapat disederhanakan dengan tahapan problem 

based learning berikut: 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajran, kemudian memberikan masalah 

yang kompleks kepada siswa. 

2. Guru menjelaskan prosedur yang harus dilakukan siswa dan membantu siswa 

dalam pengorganisasian tugas yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

3. Guru mebantu siswa dalam mencarian informasi, penjelasan dan solusi yang 

berhubungan dengan permasalahn. 

4. Guru membantu siswa dalam penyusunan hasil, menyiapkan dan 

merencanakan dengan tepat. 

5. Guru membantu siswa agar dapat melakukan evaluasi terhadap hasil yang 

didapatkan. 

2.1.2.6 Manfaat Problem Based Learning 

Pembelajaran berbasis masalah tidak ditujukan untuk guru sebagai 

pemberi informasi kepada siswa namun lebih mefasilitasi siswa untuk 

memperoleh pengalaman sendiri. Problem based learning dirancang untuk proses 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran berdasarkan masalah 

dikembangkan untuk membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan 

berfikir, pemecahan maslah, dan ketrampilan intelektual belajar berbagai peran 

orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi 

dan menjadi pelajar yang otonom dan mandiri (Nur dalam Trianto, 2011:96). 

Manfaat problem based learning yang akan diperoleh siswa menurut 

Smith dalam Amir (2009:27) adalah: 

1. Menjadi lebih ingat dan meningkat pemahamanya atas materi ajar 

Jika pengetahuan diperoleh dekat dengan konteks prakteknya, maka akan 

mudah diingat. Dengan konteks yang dekat, maka pembelajar akan lebih 

mudah memahami materi. 

2. Meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan 

Selama ini apa yang disajikan di dalam kelas jauh dari apa yang terjadi di 

dunia praktik. Dengan problem based learning penyajian pembelajaran di 
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dalam kelas disesuaikan dengan dunia praktek sehingga pembelajar akan 

merasakan kegiatan prakteknya lebih bermakna. 

3. Mendorong untuk berfikir 

Pembelajar dianjurkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan, mencoba 

menemukan landasan atas argumenya, dan fakta-fakta yang mendukung. 

Logika pembelajar dilatih dan kemampuan berfikir ditingkatkan. Tidak 

sekedar tahu tapi juga mengerti. 

4. Membangun kerja tim, kepemimpinan, dan ketrampilan sosial 

Karena dikerjakan dalam kelompok-kelompok kecil, maka problem based 

learning dapat mendorong terjadinya pengembangan kecakapan kerja tim dan 

kecakapan sosial. Dalam hal tertentu, pengalaman kepemimpinan juga dapat 

dirasakan. Mereka mempertimbangkan strategi, memutuskan dan persuasif 

dengan orang lain. 

5. Membangun kecakapan belajar (life-long learning skills) 

Dengan struktur masalah yang disajikan, siswa merumuskan serta dengan 

tuntutan mencari sendiri pengetahuan yang relevan akan melatih mereka untuk 

cakap dalam belajar. 

6. Memotifasi pembelajar 

Dengan problem based learning akan membangkitkan minat dari dalam diri 

pembelajar. Karena masalah diciptakan dengan konteks yang dekat dengan 

siswa. Dengan masalah yang menantang mereka merasa lebih semangat untuk 

menyelesaikanya. 

2.1.2.7 Kelebihan Dan Kelemahan Problem Based Learning 

Model pembelajaran berdasarkan masalah memiliki kelebihan dan 

kekurangan (Trianto 2011:96-97). Kelebihan problem based learning adalah: (a) 

Realistik dengan kehidupan siswa, (b) Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa, (c) 

Memupuk sifat inkuiri siswa, (d) Retensi konsep menjadi kuat, (e) Memupuk 

kemampuan problem solving 

Sedangkan kelemahan problem based learning adalah sebagai berikur: (a) 

Persiapan pembelajaran (alat, problem konsep) yang kompleks, (b) Sulitnya 
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mencari problem yang relevan, (c) Sering terjadi miss-konsepsi dan (e) Konsumsi 

waktu yang cukup dalam proses penyelidikan. 

 

2.1.2.8 Bentuk Evaluasi 

Prosedur-prosedur evaluasi harus selalu disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang inggin dicapai (sugiyanto, 2010:165). Tugas untuk evaluasi 

problem based learning tidak cukup hanya dalam bentuk tes-tes tertulis tapi 

membutuhkan asesmen performance, performen portofolio, asesmen autentik. 

Beberapa betuk evaluasi untuk problem based learning antara lain tes 

pemahaman, checklist, rating skill. 

 

2.1.3 Hakikat Matematika 

Pendefinisian matematika sampai saat ini belum ada kesepakatan, namun 

matematika dapat dikenal melalui karakteristiknya. Sedangkan karakteristik 

matematika dapat dipahami melalui hakekat matematika. Istilah Matematika 

berasal dari bahasa Yunani, mathein dan mathenem yang berarti mempelajari. 

Kata matematika diduga erat hubungannya dengan kata sansekerta, medha atau 

widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau intelegensi. 

Matematika itu terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, 

definisi-definisi, aksioma-aksioma dan dalil-dalil, dimana dalil-dalil setelah 

dibuktikan kebenaranya berlaku secara umum, karena itulah matematika sering 

disebut ilmu deduktif. Hakikat matematika adalah pola pikir, pola 

pengorganisasian pembuktian yang logik (johnson dan rising dalam Karso, 2004: 

1. 39-1.40). Dalam artian matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah 

yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat representasinya dengan simbol 

mengenai arti daripada bunyi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada 

didalamnya. Ini berarti bahwa belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar 

konsep, struktur konsep dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya. 
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2.1.4 Karakteristik Matematika di SD 

Objek pembelajaran matematika abstrak namun siswa SD belum bisa 

berfikir abstrak mereka berada pada tahap operasional kongkrit. Sehingga 

diperlukan pemahaman memperhatikan sifat dan karakteristik pembelajaran 

matematika di SD. Berikut adalah karakteristik matematiaka di SD : 

1) Pembelajaran matematika berjenjang (bertahap). 

Matematika dimulai dari konsep yang sederhana ke konsep yang lebih sukar. 

Sehingga pembelajaran matematika harus dimulai dari suatu hal yang kongkrit 

dan berakhir ke yang abstrak. 

2) Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. 

Sepiral maksudya adalah pembelajaran hari ini berkaitan dengan pembelajaran 

sebelumnya dan sesudahnya begitu seterusnya. Sehingga setiap 

memperkenalkan konsep atau materi yang baru perlu memperkenalkan konsep 

atau materi yang telah dipelajari siswa sebelumnya. Materi yang baru selalu 

dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari siswa sebelumnya sekaligus 

mengingatkan kembali. Karena materi sebelumnya dapat menjadi prasyarat 

untuk memahami materi selanjutnya. 

3) Pembelajaran matematika menekankan pada pola pendekatan induktif. 

Matematika merupakan ilmu deduktif namun melihat tahap perkembangan 

mental siswa maka dalam pembelajaran matematika digunakan pendekatan 

induktif. Misalkan pada pengenalan bangun-bangun ruang, pembelajaran tidak 

dimulai dari definisi bangun ruang melainkan dimulai dengan memperhatikan 

contoh-contoh bangun ruang tersebut dan mengenal namanya serta 

mengenalkan sifat-sifatnya sehingga didapat pemahaman konsep bangun-

bangun ruang. 

4) Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. 

Kebenaran matematika merupakan kebenaran yang konsisten artinya tidak ada 

pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain. 

Kebenaran suatu pernyataan didasrkan kepada pernyataan-pernyataan 

sebelumnya yang telah diterima kebenaranya. 
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5) Pembelajaran matematika hendaknya bermakna 

Pembelajaran matematika hendaknya dapat disajikan secara bermakna 

maksudya adalah pembelajaran matematika berfokus pada pengertian bukan 

hafalan. Dalam pembelajaran bermakna konsep matematika ditemukan sendiri 

oleh siswa melalui contoh-contoh secara induktif dan berdasarkan pengalaman 

siswa secara langsung. Tidak hanya menuntut siswa untuk menghafalkan 

simbul-simbul dan rumus-rimus yang terdapat dalam pembelajaran 

matematika. 

 

2.1.5 Pembelajaran Matematika di SD 

Telah dicantumkan dalam permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang 

struktur kurikulum SD. Tertulis bahwa struktur kurikulum SD disusun 

berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran 

dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Salah satu ketentuan yang tertulis adalah 

bahwa kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran ditambah muatan lokal dan 

pengembangan diri. Delapan mata pelajaran tersebut diantaranya adalah 

pendidikan agama, PKn, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan ketrampilan serta 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Matematika merupakan salah satu 

mata pelajaran yang harus dipelajari siswa di jenjang SD karena merupakan salah 

satu mata pelajaran yang tercantum dalam standar kompetensi mata pelajaran. 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, matematika telah berkembang 

pesat baik materi maupun kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan 

matematika secara baik sejak dini perlu ditanamkan sehingga konsep-konsep 

dasar matematika dapat diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan memakai konsep dasar matematika maka anak akan memiliki bekal untuk 

menguak perkembangan ilmu dan teknologi. Pada dasarnya pembelajaran 

matematika di SD bertujuan untuk pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 

matematika yang relatif abstrak. 

2.1.5.1 Tujuan Matematika di SD 

Pembelajaran matematika di SD memiliki tujuan (Depdikbud, 1996) yaitu: 
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1) Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam 

kehidupan melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis, 

cermat, jujur dan efektif. 

2) Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir 

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai 

ilmu pengetahuan. 

3) Menambah dan mengembangkan keterampilan berhitung dengan bilangan 

sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal untuk 

melanjutkan ke pendidikan menengah. 

5) Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. 

Permendiknas menjelaskan bahwa matapelajaran matematika bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

megaplikasikan konsep atau alogoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa inggin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

2.1.5.2 Ruang Lingkup Pembelajaran Matematika di SD 

Secara garis besar ruang lingkup pokok pembahasan matematika di SD 

meliputi lima poin seperti yang tercantum di dalam permendiknas No 22 Tahun 

2006, yaitu: 
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1) Unit aritmatika (berhitung) 

Unit aritmatika dasar atau berhitung mendapat porsi dan penekanan utama. 

Sebagian besar dari kajian di SD adalah berhitung. 

2) Unit pengantar aljabar 

Unit pengantar aljabar adalah perluasan terbatas dari unit matematika dasar. 

Dengan dasar pemahaman tentang pemahaman, dilakukan pengenalan 

perintisan aljabar. 

3) Unit geometri 

Unit geometri mengutamakan pengenalan bangun datar dan bangun ruang. 

4) Unit pengukuran 

Pengukuran diperkenalkan sejak kelas 1 sampai kelas 6 dan diawali dengan 

pengukuran tanpa menggunakan satuan baku. Konsep-konsep pengukuran 

yang diperkenalkan mencakup pengukuran panjang, keliling, luas, berat, 

volume, sudut, dan waktu dengan satuan ukuranya. 

5) Unit kajian data 

Yang dimaksud kajian data adalah pembahasan materi statistik secara 

sederhana di SD. Dalam kajian ini terdapat kegiatan pengumpulan data, 

menyusun data, menyajikan data secara sederhana serta membaca data yang 

telah disajikan dalam bentuk diagram. 

Setandar Kompetensi matematika yang harus dicapai siswa di jenjang 

Sekolah dasar kususnya kelas 5 di semester II yang akan jadi obyek penelitian 

dapat dilihat pada tabel 2.2 
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Tabel 2.2 

Setandar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Matapelajaran Matematika di SD kelas 5 Semester II 

Setandar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan 

masalah 

5.1 Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal 

serta sebaliknya. 

5.2 Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk 

pecahan. 

5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan. 

5.4 Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan 

dan skala. 

6. Memahami sifat-

sifat bangun dan 

hubungan antar 

bangun 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 

6.3 Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang 

sederhana. 

6.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri. 

6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

bangun datar dan bangun ruang sederhana. 

 

Penelitian ini akan mengajarkan unit geometri khususnya bangun ruang 

dengan menggunakan standar kompetensi memahami sifat-sifat bangun dan 

hubungan antar bangun dan kompetensi dasar menentukan jaring-jaring berbagai 

bangun ruang sederhana. Serta menggunakan indikator pembelajaran membuat 

jaring-jaring bangun ruang sederhana. 

Konsep bangun ruang harus diajarkan pada siswa karena siswa sering 

menjumpai bangun-bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari misalkan; ruang 

kelas, televisi, ataupun stadiun. Pengetahuan konsep dasar siswa mengenai 

bangun ruang akan membantu siswa memecahkan masalah dalam kehidupan 

nyata siswa. Salah satu konsep matematika yang perlu untuk dipelajari siswa 

adalah jaring-jaring bangun ruang. 

Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaiatan sehingga 

jika  di gabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Beberapa bidang 



23 
 

atau bangun ruang ( Muhsetyo, dkk. 2007:5.10) adalah sebagai berikut: (1) 

Bidang empat beraturan, (2) Bidang enam beraturan, (3) Bidang delapan 

beraturan, (4) Bidang dua belas beraturan, (5) Bidang dua puluh beraturan. 

Jaring-jaring yang akan dipelajari siswa dalam penelitian kali ini adalah 

jaring-jaring kubus, balok, limas, prisma, tabung dan kerucut. Semua itu akan 

dipelajari dalam 3 sampai 4 pertemuan tergantung kondisi siswa. Karena semua 

harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. 

 

2.1.6 Hasil Belajar 

Selain proses pembelajaran, hasil nyata dalam proses pembelajaran juga 

sangat penting. Keberhasilan proses pembelajaran dapat diukur dari hasil belajar 

yang didapatkan oleh siswa. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2010 : 22-

23). Hasil belajar dapat dinilai secara kuantitatif ataupun kualitatif, dalam 

penelitian ini penilaian hasil belajar dilakukan secara kuantitatif. 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, dan ketrampilan (Gagne dalam Supriyono, 2009 : 5-6). 

Hasil belajar dapat berupa inovasi verbal, keterampilan intelektual, strategi 

kognitif, ketrampilan motorik, dan sikap.  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja (Supriyono, 2009:7). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil akhir dari proses 

pembelajaran berupa pola tingkahlaku, kemmpuan intelektual, dan ketrampilan 

kognitif. Selanjutnya menurut bloom hasil belajar mencakup tiga kemampuan 

yaitu : 

a) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama merupakan kognitif tingkat rendah 

dan empat aspek lainya merupakan kognitif tingkat tinggi. 

b) Ranah afektif berkenaan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 
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c) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks, gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

Penelitian ini melihat hasil belajar atau ketercapaian proses pembelajaran 

hanya dilihat dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif hasil belajar dapat 

dilihat dari skor yang diperoleh siswa dari tes yang diberikan guru setelah proses 

pembelajaran.  

 

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan 

Peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelum yang relevan dengan 

penelitian ini sebagai reverensi. Penelitian sebelumnya hanya digunakan untuk 

menambah pengetahuan bukan untuk dijiplak. Tentunya penelitian yang 

digunakan adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaiti “Penerapan 

Problem Based Learning (PBL) Pada Pembelajaran Matematika Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 5 Semester II SD Negeri 6 

Sindurejo Tahun Ajaran 2012/2013”. Disini akan disajikan beberapa penelitian 

yang relevan. 

Penelitian Eni Wulandari dkk (2011) dengan judul “Penerapan Model 

Problem Based Learning (PBL) Pada Pembelajaran IPA Siswa Kelas 5 SD”. Hasil 

penelitianya adalah hasil belajar siswa setelah diterapkan problem based learning 

meningkat setiap siklusnya, sehingga pada siklus III hasil belajar siswa mencapai 

ketuntasan yaitu 73,02%. Pada siklus I ketuntasan siswa mencapai 38,09% 

meningkat pada siklus II yaitu 47,62%. Kemudian meningkat lagi pada siklus III 

mencapai 73,02%. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Linda Rachmawati (2011) 

dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning unutk meningkatkan 

pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Pringapus 2 Kecamatan Dongko 

Kabupaten Trenggalek”. Hasil penelitian Linda Rachmawati terhadap SDN 

Pringapus 2 Kabupaten Trenggalek Kelas V menunjukkan peningkatan hasil 
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belajar pada mata pelajaran IPA. Hal ini ditandai dengan peningkatan skor 

keberhasilan guru dalam penerapan model PBL pada siklus I yaitu 76,65 menjadi 

93,3 pada siklus II. Aktivitas siswa meningkat dari 58,6 pada siklus I menjadi 

71,4 pada siklus II. Dan hasil belajar siswa juga meningkat dari rata-rata 63,4 

pada siklus I menjadi rata-rata 80,94 pada siklus II Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa penggunaan model Problem Based 

Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 

Pringapus 2 Kabupaten Trenggalek.  

Hasil penelitian yang relevan lainya adalah penelitian yang dilakukan 

Annisa Septiana Mulyasari (2011) dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar IPA 

Melalui Metode Problem Based Learning (PBL) Materi Gaya padaSiswa Kelas 

IV SD Negeri Begalon 1 No 240 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Hal ini terbukti adanya peningkatan tiap 

siklusnya, dari kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-rata siswa 

28,89%, siklus I nilai rata-rata kelas 67,33% dengan persentase ketuntasan sebesar 

53,33%, kemudian meningkat lagi pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat 

lagi menjadi 73,33% dengan presentase ketuntasan sebesar 82,22%. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Matapelajaran matematika adalah matapelajaran yang abstrak sehingga 

dibutuhkan sebuah model pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran 

matematika lebih nyata sehingga mudah dipahami oleh siswa. Sebuah model 

pembelajaran yaitu problem based learning mampu mengkongkritkan matematika 

yang abstrak, membuat pembelajaran matematika lebih bermakna. Dengan 

problem based learning siswa mampu berfikir lebih kritis dan berlatih untuk 

bekerjasama dalam kelompok serta siswa dapat memperoleh pengalaman secara 

langsung.  

Proses pembelajaran sebelum diterapkan model problem based learning 

belum memuaskan. Siswa masih sering tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa 
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bantuan guru dan siswa terlihat bosan saat proses pembelajara. Hal tersebut 

mengakibatkan hasil belajar matematika siswa rendah bahkan tidak mencapai 

KKM. Proses selanjutnya dilakukan tindakan berupa perlakuan dalam proses 

pembelajaran dengan menerapkan model problem based learning. Melalui 

perlakuan tersebut terlihat perbedaan tingkah laku siswa dan hasil belajar 

matematika ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir adalah pengolahan 

data yang diperoleh dari kondisi awal hingga dilakukannya tindakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka berfikir 

 

 

Dilakukan tindakan 

Dalam pembelajaran diterapkan model problem based learning  

Nilai memenuhi KKM 

dan Ketuntasan kelas 

meningkat. 

Siswa dapat menyelesaikan 

sendiri masalah diberikan guru, 

siswa terlihat aktif pemecahan 

masalah dalam kelompok. 

Nilai siswa dibawah KKM dan ketuntasan kelas masih rendah 

Pembelajaran masih 

konvensional, tidak 

menggunakan model 

problem based learning  

Dalam mengerjakan soal 

siswa belum bisa mandiri, 

siswa sering terlihat 

menguap saat pembelajaran 

1. Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. 

2. Mengorganisasikan siswa untuk mandiri dalam 

bereksperimen. 

3. Membantu infestigasi mandiri dan kelompok. 

4. Mengenbangkan dan mempresentasikan hasil. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi  proses mengatasi masalah. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Dilihat dari uraian latar belakang masalah didapatkan hipotesis yaitu ada 

perbedaan antara pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan model problem 

based learning dengan pembelajaran konvensional berkaitan dengan hasil belajar 

siswa kususnya mata pelajaran matematika pada siswa kelas 5 semester II SD 

Negri 6 Sindurejo. Hasil belajar matematika siswa dapat meningkat dengan 

penggunaan model problem based learning dalam pembelajaran matematika pada 

kelas 5 semester II SD Negeri 6 Sindurejo. 

 


