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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian teori

2.1.1 Pengertian Belajar

Menurut Gagne dalam Supriyono (2012:2) belajar adalah perubahan 

disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktifitas. Sedangkan 

Traves dalam Supriyono (2012:2) belajar adalah proses penyesuaian tingkah 

laku.Kemudian menurut Cronbach dalam Supriyono (2012:2) belajar adalah 

perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Dan Morgan dalam Supriyono 

(2012:3) belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil 

dari pengalaman.

Jadi kesimpulan belajar menurut beberapa ahli tersebut, belajar adalah proses 

mendapatkan pengetahuan dari pengalaman.

2.1.2 Pengertian Efektifitas

Menurut Effendy (1989 : 14) 

”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai 

dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang 

ditentukan”. Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator 

efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Susanto (1975 : 156)

“Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat 

kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Menurut pengertian Susanto 

tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut Agung Kurniawan (2005 :109)

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.
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Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas 

merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam 

mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki 

walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

2.1.3 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari dalam (Supriyono. 2012:13). Pembelajaran lebih berpusat pada 

peserta didik bukan berpusat pada guru jadi pembelajaran lebih menekankan pada 

proses organik dan konstruktif.

Dunne dan Wragg(1996:12) menyatakan bahwa lebih mudah bila mencari 

definisi pembelajaran yang efektif dengan cara menjelaskan beberapa 

karakteristiknya yang dapat disepakati bersama hingga pada tingkat tertentu, 

walau bukan kesepakatan secara universal.

Karakteristik pertama, pembelajaran efektif memudahkan siswa untuk 

belajar sesuatu yang bermanfaat antara lain fakta, ketrampilan, nilai, konsep dan 

bagaimana hidup dengan sesame atau hasil belajar yang diinginkan.

Karakteristik kedua, pembelajaran efektif adalah pembelajaran dimana 

ketrampilan tersebut diakui oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk 

menilai seperti guru, pengawas, tutor, guru bidang, studi serta siswa itu sendiri.

Dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

proses belajaran guna mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman dan 

bertujuan mengembangkan perilaku, pengetahuan dan ketrampilan kognitif 

peserta didik.

2.1.4 Metode Konvensional 

Menurut Burrowes (2003) pembelajaran konvensional lebih menekankan 

pada resitasi konten, tanpa memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk 

merefleksi materi-materi yang dipresentasikan, menghubungkannya dengan 

pengetahuan sebelumnya, atau mengaplikasikannya kepada situasi kehidupan 

nyata.
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1. Karakteristik Pembelajaran Konvensional

Menurut Burrowes (2003) pembelajaran konvensional sudah lama 

digunakan oleh generasi sebelumnya sehingga sering disebut dengan 

pembelajaran yang tradisional. Adapun pembelajaran konvensional memiliki 

karakteristik sebagai berikut :

1. Pembelajaran berpusat pada guru

2. Terjadi passive learning

3. Interaksi diantara siswa kurang

4. Tidak ada kelompok-kelompok kooperatif

5. Penilaian bersifat sporadic

6. Lebih mengutamakan hafalan

7. Sumber belajar banyak berupa informasi verbal yang diperolrh dari 

buku

8. Mengutamakan hasil daripa proses

2. Pelaksanaan Metode Pembelajaran Konvensional

Menurut Brooks & Brooks (1993), pelaksanaan pembelajaran 

konvensional lebih menekankan kepada tujuan pembelajaran berupa penambahan 

pengetahuan, sehingga belajar dilihat sebagai proses “meniru” dan siswa dituntut 

untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari melalui 

kuis atau tes terstandar. Subiyanto (1988) menjelaskan bahwa, kelas dengan 

pembelajaran secara biasa mempunyai ciri-ciri sebapembelajaran secara klasikal, 

para siswa tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu.

Jika dilihat dari tiga jalur modus penyampaian pesan pembelajaran, 

penyelenggaraan pembelajaran konvensional lebih sering menggunakan modus 

telling (pemberian informasi), ketimbang modus demonstrating (memperagakan) 

dan doing direct performance (memberikan kesempatan untuk menampilkan 

unjuk kerja secara langsung). Dalam perkataan lain, guru lebih sering 

menggunakan strategi atau metode ceramah atau drill dengan mengikuti urutan 

materi dalam kurikulum secara ketat. Guru berasumsi bahwa keberhasilan 

program pembelajaran dilihat dari ketuntasannya menyampaikan seluruh materi 
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yag ada dalam kurikulum. Penekanan aktivitas belajar lebih banyak pada buku 

teks dan kemampuan mengungkapkan kembali isi buku teks tersebut. Jadi, 

pembelajaran konvensional kurang menekankan pada pemberian keterampilan 

proses (hands-on activities).

Berdasarkan definisi atau ciri-ciri tersebut, penyelenggaraan pembelajaran 

konvensional merupakan sebuah praktik yang mekanistik dan diredusir menjadi 

pemberian informasi. Dalam kondisi ini, guru memainkan peran yang sangat 

penting karena mengajar dianggap memindahkan pengetahuan ke orang yang 

belajar (pebelajar). Dengan kata lain, penyelenggaraan pembelajaran dianggap 

sebagai model transmisi pengetahuan (Tishman, et al., 1993). Dalam model ini, 

peran guru adalah menyiapkan dan mentransmisi pengetahuan atau informasi 

kepada siswa. Sedangkan peran para siswa adalah menerima, menyimpan, dan 

melakukan aktivitas-aktivitas lain yang sesuai dengan informasi yang diberikan.

Pembelajaran yang didasarkan pada asumsi-asumsi menurut model 

transmisi memandang bahwa pengetahuan terdiri dari potongan-potongan fakta 

(O’Malley & Pierce, 1996). Siswa mempelajari pengetahuan atau keterampilan 

dari bagian-bagian ke keseluruhan. Diasumsikan bahwa penguasaan terhadap 

pengetahuan atau keterampilan yang kompleks dapat dicapai secara langsung 

apabila siswa sebelumnya telah mempelajari bagian-bagian pengetahuan tersebut 

(Oliver & Hannafin, 2001). Dalam kondisi ini para siswa harus secara cepat dan 

seksama melalui aktivitas-aktivitas mendengarkan, membaca, dan mencatat untuk 

memperoleh informasi. Terkadang para siswa perlu juga melakukan aktivitas 

laboratorium dan/atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan informasi 

tersebut. Di sisi lain, guru berperan memproses pengetahuan dan/atau 

keterampilan yang diperlukan para siswa. Terhadap pemrosesan pengetahuan atau 

keterampilan tersebut, guru terkadang perlu menambahkan penguatan berupa 

gambar, simbol, tabel, atau jenis yang lain sebagai sumber belajar. Sumber belajar 

tersebut sebagian besar sifatnya tekstual (bukan kontekstual).

Sumber belajar dalam pendekatan pembelajaran konvensional lebih 

banyak berupa informasi verbal yang diperoleh dari buku dan penjelasan guru 

atau ahli. Sumber-sumber inilah yang sangat mempengaruhi proses belajar siswa. 
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Oleh karena itu, sumber belajar (informasi) harus tersusun secara sistematis 

mengikuti urutan dari komponen-komponen yang kecil ke keseluruhan (Herman, 

et al., 1992; Oliver & Hannafin, 2001) dan biasanya bersifat deduktif. Oleh sebab 

itu, pembelajaran diartikulasikan menjadi tujuan-tujuan berupa prilaku yang 

diskrit. Apa yang terjadi selama proses belajar dan pembelajaran jauh dari upaya-

upaya untuk terjadinya pemahaman. Siswa dituntut untuk menunjukkan 

kemampuan menghafal dan menguasai potongan-potongan informasi sebagai 

prasyarat untuk mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. 

Artinya bahwa siswa yang telah mempelajari pengetahuan dasar tertentu, maka 

siswa diharapakan akan dapat menggabungkan sub-sub pengetahuan tersebut 

untuk menampilkan perilaku (hasil) belajar yang lebih kompleks. Berdasarkan 

pandangan ini, pembelajaran konvensional merupakan aktivitas belajar yang 

bersifat linier (O’Malley & Pierce, 1996) dan deterministik (Burton, et al., 1996).

Pembelajaran yang bersifat linier didesain dengan kerangka kerja berupa 

serangkaian aktivitas belajar dalam suatu tata urutan yang sistematis dan hasil 

belajar (berupa perilaku) yang dapat ditentukan secara pasti (deterministik) serta 

teramati. Beberapa prinsip yang melatar belakangi desain pembelajaran linier 

adalah:

1. mengidentifikasi dan merumuskan tujuan pembelajaran

2. Hasil belajar  yang diharapkan harus terukur serta sesuai dengan 

standar validitas dan reliabilitas

3. Desain berorientasi pada perubahan tingkah laku pebelajar 

Proses pembelajaran dengan metode konvensional ini lebih jauh akan 

berimplikasi pada terjadinya hubungan yang bersifat antagonisme di antara guru 

dan siswa. Guru sebagai subjek yang aktif dan siswa sebagai objek yang pasif dan 

diperlakukan tidak menjadi bagian dari realita dunia yang diajarkan kepada 

mereka.



11

2.1.5 Teori Bruner

2.1.5.1 Konsep Teori Bruner

Menurut Bruner belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-

konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat didalam materi yang 

dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika itu(dalam Hudoyo, 1990:48). Dalam setiap kesempatan, pembelajaran 

matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan 

situasi (contextual problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual,peserta 

didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk 

dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan 

tekhnologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga atau media 

lainnya.

Bruner melalui teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak 

baiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga 

yang dirancang secara khusus dan dapat digunakan oleh siswa untuk memahami 

suatu konsep matematika. Proses pembelajaran yang diterapkan oleh Bruner akan 

terjadi secara optimal bila memenuhi 3 tahap berikut ini :

1. Tahap Enaktif

Dalam tahap ini individu melakukan aktifitas-aktifitas dalam 

upayanya memahami lingkungan sekitarnya atau memanipulasi objek 

sekitar.

2. Tahap ikonik

Individu memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar 

dan visualisasi verbal. Memahami lingkungan sekitar dengan bentuk 

perumpamaan dan perbandingan

3. Tahap simbolik

Tahap ini individu telah mampu memiliki idea atau gagasan 

abstrak yang sampai dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa 

dan logika. Memahami lingkungan sekitar dengan simbol-simbol yang 

ada. 
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Jika tahap-tahap tersebut mampu diterapkan dalam pembelajaran 

matematika, tentunya pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Menurut 

Bruner belajar merupakan faktor yang menentukan dalam pembelajaran 

dibandingkan dengan perolehan khusus, yaitu metode penemuan atau discovery 

learning. Discovery learning dari Bruner merupakan metode pengajaran yang 

melambangkan berdasarkan pada pandangan kognitif tentang pembelajaran dalam 

prinsip konstruktifisme. Discovery learning siswa didorong untuk belajar sendiri 

secara mandiri.

Selain mengembangkan teori perkembangan kognitif, Bruner 

mengemukakan teorema atau dalil-dalil berkaitan dengan pengajaran matematika. 

Berdasarkan hasil-hasil eksperimen dan observasi yang dilakukan oleh Bruner 

pada tahun 1963 mengemukakan empat teorema /dalil-dalil berkaitan dengan 

pengajaran matematika yang masing-masing disebut “teorema atau dalil”. 

Keempat dalil tersebut adalah : 

a. Dalil Konstruksi / Penyusunan ( Contruction theorem)

Didalam teorema konstruksi dikatakan cara yang terbaik bagi seorang 

siswa untuk mempelajari sesuatu atau prinsip dalam matematika adalah 

dengan mengkontruksi atau melakukan penyusunan sebuah representasi 

dari konsep atau prinsip tersebut. 

b. Dalil Notasi (Notation Theorem) 

Menurut teorema notasi representase dari suatu materi matematika akan 

lebih mudah dipahami oleh siswa apabila didalam representase itu 

digunakan notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif 

siswa. 

c. Dalil Kekontrasan dan Variasi ( Contras and Variation Theorem) 

Menurut teorema kekontrasan dan variasi dikemukakan bahwa suatu 

konsep matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila konsep 

itu dikontraskan dengan konsep-konsep yang lain sehingga perbedaan 

antar konsep itu dengan konsep-konsep yang lain menjadi jelas. 

d. Dalil Konektivitas dan Pengaitan (Conectivity Theorem) 
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Didalam teorema konektivitas disebut bahwa setiap konsep, setiap prinsip, 

dan setiap keteramplan dalam matematika berhubungan dengan konsep-

konsep, prinsip-prinsip, dan ketrampilan-ketrampilan lain.

2.1.5.2 Teori belajar Bruner

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. Jika belajar dikatakan kegiatan siswa maka 

mengajar sebagai kegiatan guru. Menurut Bruner dalam Dahar (2011:81), suatu 

teori mengajar hendaknya meliputi: 

1) Pengalaman Optimal untuk Mau dan Dapat Belajar 

Menurut Bruner belajar dan pemecahan masalah tergantung pada 

penyelidikan alternatif-alternatif. Oleh karena itu pengajaran atau instruksi harus 

memperlancar dan mengatur penyelidikan alternatif-alternatif, ditinjau dari segi 

siswa. 

Penyelidikan alternatif membutuhkan aktivitas, pemeliharaan dan 

penghargaan. Dengan kata lain, penyelidikan alternatif membutuhkan sesuatu 

untuk dapat memulai, sesudah dimulai keadaan itu harus dipelihara atau 

dipertahankan, kemudian dijaga agar tidak kehilangan arah. 

Kondisi untuk aktivasi ialah adanya suatu tingkat ketidaktentuan yang 

optimal. Keingintahuan merupakan suatu respon terhadap ketidaktentuan dan 

kesangsian. Suatu tugas yang begitu terperinci menghendaki sedikit penyelidikan, 

tugas yang begitu tidak tentu dapat menimbulkan kebingungan dan kecemasan, 

dengan akibat mengurangi penyelidikan. 

Setelah penyelidikan teraktifkan , situasi itu dipelihara dengan membuat 

resiko seminim mungkin dalam penyekidikan itu. Belajar dengan pertolongan 

guru seharusnya kurang mengambil resiko dibandingkan dengan belajar sendiri. 

Ini berarti, bahwa akibat membuat kesalahan menyelidiki alternatif-alternatif yang 

salah hendaknya tidak banyak terjadi di bawah bimbingan guru dan hasil 

penyelidikan alternatif-alternatif yang benar dengan sendirinya besar. 



14

Arah penyelidikan tergantung pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu 

tujuan dari tugas yang diberikan sampai batas-batas tertentu harus diketahui dan 

sampai seberapa jauh tujuan itu telah tercapai pun harus diketahui. 

2) Penstrukturan Pengetahuan Untuk Pemahaman Optimal 

Struktur dan domain pengetahuan mempunyai tiga ciri dan setiap ciri itu 

mempengaruhi kemampuan siswa untuk menguasainya. Ketiga ciri itu ialah: cara 

penyajian (metode representation), ekonomi dan kuasa (power). Cara penyajian, 

ekonomi dan kuasa, berbeda bila dihubungkan dengan usia, “gaya” para siswa dan 

jenis bidang studi. 

Ada tiga cara penyajian, yaitu cara enaktif, ikonik dan simbolik. Penyajian 

cara enaktif adalah melalui tindakan guru, cara ikonik melalui sekumpulan 

gambar-gambar yang mewakili satu konsep dan cara simbolik menggunakan kata-

kata atau bahasa. 

3) Perincian Urutan-Urutan Penyajian Materi Pelajaran Secara Optimal 

Dalam mengajar, siswa dibimbing melalui urutan-urutan pernyataan-

pernyataan dari suatu masalah atau sekumpulan pengetahuan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menerima, mengubah, mentransfer, apa yang telah 

dipelajarinya. Jadi, urutan materi pelajaran dalam suatu domain pengetahuan 

mempengaruhi kesulitan yang dihadapi siswa dalam mencapai penguasaan. 

4) Bentuk Dan Pemberian Reinforsemen 

Bruner mengemukakan, bahwa bentuk hadiah atau pujian dan hukuman 

harus dipikirkan. Demikian pula pujian atau hukuman itu diberikan selama proses 

belajar mengajar secara intuitif, jelas bahwa selama proses belajar mengajar 

berlangsung, ada suatu ketika hadiah ekstrinsik bergeser ke hadiah instrinsik.

Sebagai hadiah ekstrinsik misalnya berupa pujian dari guru sedangkan hadiah 

instrinsik timbul karena berhasil memecahkan suatu masalah. 

Metode penemuan secara murni mengharapkan siswa benar-benar sebagai 

seorang penemu yang aktif menemukan, berdasarkan pandangan sendiri, 

sedangkan guru hanya sebagai pengawas bahkan tidak membimbing sama sekali. 

Meskipun pada metode ini siswa memegang peranan yang besar namun 

bimbingan guru tetap diperlukan. Mereka masih membutuhkan petunjuk guru 
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untuk mengetahui apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajari 

sesuatu bahan ajar dengan baik. Adanya perbedaan kemampuan daya nalar yang 

terdapat diantara siswa menyebabkan tidak semua siswa dapat menemukan objek 

matematika yang diinginkan oleh guru.

2.1.5.3  Kelemahan dan Kelebihan Konsep Dasar Teori Bruner

Kelemahan Konsep Dasar Teori Bruner

Konsep dasar teori Bruner yang dikemukakan dalam pembelajaran

memiliki kekurangan yaitu:

1. Tidak semua pokok bahasan matematika dapat dirancang melakukan 

penemuan.

2. Dalam fase pembelajarannya tidak terdapat tahapan peningkatan berfikir 

siswa.

  Kelebihan Konsep Dasar Teori Bruner

Konsep dasar teori Bruner yang dikemukakan dalam pembelajaran 

memiliki kelebihan yaitu:

1. Kegiatan belajar melakukan penemuan terhadap konsep dan struktur 

materi pelajaran

2. Terdapat model penyajian pembelajaran pada konsep dasar teori Bruner

3. Implementasi pembelajarannya tergantung oleh guru yang menciptakan 

kegiatan pembelajarannya

4. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mengembangkan keterampilan 

intelektual anak.

Jadi bila ditarik kesimpulan dari kelemahan dan kelebihan konsep dasar 

teori Bruner tersebut, cenderung lebih banyak kelebihannya yang menekankan 

pada pembelajaran pada konsep, mengembangkan ketrampilan anak dan 

melakukan penemuan terhadap konsep sedangkan kelemahannya hanya pemilihan 

materi dan tidak adanya tahap pemikiran siswa.
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2.1.5.4  Peranan Guru dalam Penerapan Teori Belajar Penemuan Bruner 

Dahar (2011:83) dalam bukunya Teori – Teori Belajar dan Pembelajaran

menjelaskan peranan guru dalam belajar penemuan adalah sebagai berikut:

a. Merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat 

pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. 

b. Menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para 

siswa untuk memecahkan masalah. Guru hendaknya memulai dengan 

sesuatu yang sudah dikenal siswa. Kemudian guru mengemukakan sesuatu 

yang berlawanan. Dengan demikian terjadi konflik dengan pengalaman 

siswa. Akibatnya timbullah masalah. Dalam keadaan yang ideal, hal yang 

berlawanan itu menimbulkan suatu kesangsian yang merangsang para 

siswa untuk menyelidiki masalah itu, menyusun hipotesis-hipotesis dan 

mencoba menemukan konsep atau prinsip yang mendasari masalah itu. 

c. Guru harus menyajikan dengan cara enaktif, ikonik dan simbolik. Enaktif 

adalah melalui tindakan atau dengan kata lain belajar sambil melakukan 

(learning by doing). Ikonik adalah didasarkan atas pikiran internal. 

Pengetahuan disajikan melalui gambar-gambar yang mewakili suatu 

konsep. Simbolik adalah menggunakan kata-kata atau bahasa-bahasa. 

d. Bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru 

hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Guru 

hendaknya jangan mengungkapkan terlebih dahulu prinsip atau aturan 

yang akan dipelajari, tetapi hendaknya memberikan saran-saran bila 

diperlukan. Sebagai seorang tutor, guru hendaknya memberikan umpan 

balik pada waktu yang tepat. 

e. Menilai hasil belajar merupakan suatu masalah dalam belajar penemuan. 

Secara garis besar belajar penemuan ialah mempelajari generalisasi-

generalisasi dengan menemukan sendiri konsep-konsep itu. 

Di lapangan, penilaian hasil belajar penemuan meliputi pemahaman 

tentang konsep dasar, dan kemampuan untuk menerapkan konsep itu ke dalam 

situsi baru dan situasi kehidupan nyata sehari-hari pada siswa. Jadi dalam belajar 

penemuan, guru tidak begitu mengendalikan proses pembelajaran. Guru 
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hendaknya mengarahkan pelajaran pada penemuan dan pemecahan masalah. 

Penilaian hasil belajar meliputi tentang konsep dasar dan penerapannya pada 

situasi yang baru.

2.1.5.5 Ciri-ciri Belajar Penemuan Bruner 

Satu hal yang membuat Bruner terkenal karena dia lebih peduli terhadap 

proses belajar daripada hasil belajar, menurutnya belajar merupakan faktor yang 

menentukan dalam pembelajaran dibandingkan dengan perolehan khusus, yaitu 

metode penemuan (dicovery). Discovery learning dari Bruner merupakan model 

pengajaran yang melambangkan berdasarkan pada pandangan kognitif tentang 

pembelajaran dalam prinsip konstruksitivis dan discovery learning siswa didorong 

untuk belajar sendiri secara mandiri.

Disamping itu, karena teori Bruner ini banyak menuntut pengulangan-

pengulangan, maka desain yang berulang-ulang itu disebut ”kurikulum spiral 

kurikulum”. Secara singkat, kurikulum spiral menuntut guru untuk memberi 

materi pelajaran setahap demi setahap dari yang sederhana ke yang kompleks, 

dimana materi yang sebelumnya sudah diberikan suatu saat muncul kembali 

secara terintegrasi di dalam suatu materi baru yang lebih kompleks. Demikian 

seterusnya sehingga siswa telah mempelajari suatu ilmu pengetahuan secara utuh. 

Bruner berpendapat bahwa seseorang murid belajar dengan cara menemui 

struktur konsep-konsep yang dipelajari. Anak-anak membentuk konsep dengan 

melihat benda-benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Selain itu, 

pembelajaran didasarkan kepada merangsang siswa menemukan konsep yang baru 

dengan menghubungkan kepada konsep yang lama melalui pembelajaran 

penemuan. 

Adapun tahap-tahap penerapan belajar penemuan adalah :

1. Stimulus (pemberian perangsang)

2. Problem statement (mengidentifikasi masalah)

3. Data collection (pengumpulan data)

4. Data processing (pengolahan data)

5. Verifikasi
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6. Generalisasi

2.1.6 Matematika

Istilah matematika menurut bahasa latin (manthanein atau mathema) yang 

berarti belajar atau yang dipelajari, yang semuanya berkaitan dengan penalaran 

dalam lentera kecil.com. Matematika adalah salah satu pengetahuan tertua dan 

dianggap sebagai induk atau alat dan bahasa dasar banyak ilmu. Matematika 

terbentuk dari penelitian bilangan dan ruang yang merupakan suatu disiplin ilmu 

yang berdiri sendiri dan tidak merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam. 

Karena itu matematika merupakan ilmu yang sangat penting untuk diajarkan 

kepada para siswa khususnya siswa SD, pembelajaran pada tingkat SD perlu 

ditekankan pada konsep-konsep matematika agar pemahaman materi tidak hanya

hafal dengan sekejap namun bertahan sampai siswa mampu menghadapi 

permaslahan-permasalahan yang nyata dari ilmu matematika.

Pada standar isi BNSP mata pelajaran matematika di SD/MI bertujuan agar 

peserta didik memilik kemapuan sebagai berikut :

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, 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. Mengomunikasikan gagasan dengan symbol, table, diagram atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

matematika
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2.1.7 Hasil Belajar

2.1.7.1 Pengertian Hasil Belajar

Menurut Sudjana (1990: 22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.

Winkel (1983: 36), mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan bukti 

keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang.

Lindgren dalam Suprijono (2009: 7) hasil pembelajaran meliputi 

kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap.

Menurut Mudzakir (1997:34) belajar adalah suatu usaha atau kegiatan 

yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup 

perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

sebagainya.

Menurut Agus  Suprijono (2009), hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek pitensi kemanusiaan saja. 

Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar pendidikan 

sebagaimana tersebut diatas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, 

melainkan komprehensif.

Dari beberapa pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan kememampuan, tingkah laku dan bukti keberhasilan yang 

dimiliki setelah seseorang setelah mengalami proses belajar.

2.1.7.2 Dimensi Hasil Belajar

Menurut Bloom dalam Suprijono (2009: 6-7) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merncanakan, 

membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai).Domain afektif adalah 

receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valuing 

(nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain 

psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized.
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Menurut Bloom dalam Winkel (2004: 274-279) menyatakan bahwa hasil 

belajar mencakup tiga kemampuan, yatu kemamupan kognitif, kemampuan 

psikomotorik dan kemampuan afektif.

2.1.7.3 Faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar

Menurut Slameto (2003:54-72) dalam Harmi (2008), faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar adalah :

a) Faktor-faktor Internal

1. Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh)

2. Psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

kesiapan)

3. Kelelahan

b) Faktor-faktor Eksternal

1. Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar 

belakang kebudayaan)

2. Sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas 

rumah)

3. Masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat)

Menurut Slameto (2008: 54-72) Pencapaian hasil belajar yang optimal

dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu:

a) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang berasal dari dalam diri siswa. Faktorn intern terbagi menjadi tiga, yaitu 

faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

1) Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah yang mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri dari 

dua, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. 
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a. Faktor Kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatannya terganggu, 

selain itu juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, 

ngantuk jika badan lemah, dan kelainan-kelainan fungsi alat indera lainnya.

b. Faktor Cacat Tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi hasil belajar, siswa yang 

cacat maka belajarnya juga akan terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya 

ia belajar pada lembaga pendidikan khusus.

2) Faktor Psikologis

Yang termasuk dalam faktor psikologis adalah sebagai berikut:

a. Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 

dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep 

yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan 

cepat. Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam 

situasi yang sama siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi 

akan lebih berhasil daripada siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang 

rendah. 

b. Perhatian 

Untuk menjamin hasil belajar yang baik, siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. jika bahan pelajaran tidak 

menjadi perhatian, maka timbullah kebosanan sehingga siswa tidak suka 

lagi belajar.

c. Minat 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak 

akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. 
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d. Bakat 

Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai bakatnya, maka 

hasil belajar lebih baik karena ia belajar dan pastilah selanjutnya ia lebih 

giat lagi dan pada akhirnya akan mencapai hasil belajar yang memuaskan.

e. Motif 

Dalam proses belajar mengajar, haruslah diperhatikan apa yang 

dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya 

mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan yang menunjang belajarnya. 

f. Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. Belajar akan lebih berhasil jika anak siap (matang). Jadi, 

kemajuan untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari kematangan siswa. 

g. Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan respon atau bereaksi. 

Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, jika siswa belajar dan 

padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

3) Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan ada dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan

rohani. Kelelahan jasmani dapat terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

timbulnya kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan 

kelemahan rohani dapat dilihat dengan adanya kebosanan, sehingga minat 

dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.

b) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang berasal dari luar diri siswa, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan 

faktor masyarakat.

1) Faktor Keluarga 
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Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah 

tangga dan keadaan ekonomi keluarga.

a. Cara Orang Tua Mendidik 

Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya 

mereka acuh tak acuh terhadap belajar anak-anak mereka, tidak 

memperhatikan sama sekali kepentingan dan kebutuhan anak dalam belajar, 

tidak menyediakan kelengkapan belajar anak, dan lain-lain yang dapat 

menyebabkan anak tidak/kurang dalam belajar. 

b. Relasi Antar Anggota Keluarga 

Wujud relasi itu misalnya, apakah hubungan dalam keluarga penuh 

kasih sayang dan pengertian, ataukah diliputi oleh kebencian, sikap yang 

terlalu keras, bersikap acuh tak acuh. Demi kelancaran dan keberhasilan 

anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga. 

c. Suasana Rumah Tangga 

Suasana rumah yang tegang, ribut, sering cekcok, pertengkaran 

antaranggota keluarga atau dengan keluarga lain menyebakan anak bosan 

dirumah, suka keluar rumah, akibatnya anak malas belajar. 

d. Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan keberhasilan 

belajar anak. Anak yang sedang belajar, selain harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya seperti makan, pakaian, perlindungan, kesehatan, juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, alat-alat tulis, buku-

buku, penerangan dan lain-lain. Fasilitas tersebut hanya dapat terpenuhi jika 

keluarga memilki cukup uang.

2) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang meliputi keberhasilan belajar siswa, meliputi: 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di 

atas ukuran, gedung sekolah, dan metode mengajar guru.

3) Faktor Masyarakat 
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Faktor masyarakat yang mempengaruhi hasil belajar siswa meliputi: 

kesiapan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian hasil belajar terdapat 

beberapa faktor yang sangat mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yang berasal dari dalam diri siswa sendiri seperti, faktor jasmaniah, 

psikologis, dan kelelahan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yang berasal dari luar diri siswa sendiri seperti, faktor 

keluarga, sekolah, dan masyarakat.

2.2 Penelitian yang relevan

Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menggunakan 

teori Bruner antara lain. Riwayatno, Tri. 2011. Pengaruh Penggunaan 

Pembelajaran Model Bruner Terhadap Hasil Belajar Matematika Dikelas 5 SDN 

02 Gemawang Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Semester II 

Tahun Pelajaran 2010./2011. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa model 

pembelajaran bruner mampu meningkatkan hasil belajar siswa matematika siswa.

Penelitian yang dilakukan Sirait, Tince Elia. 2012.  Penerapan Teori 

Belajar Penemuan Bruner Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear di Kelas 

10 Sma Negeri 1 Laguboti Tahun Ajaran 2012/2013. Dari hasil penelitian 

diperoleh hasil belajar siswa yang diterapkan dengan teori belajar penemuan 

Bruner dalam pembelajaran pokok bahasan Sistem Persamaan Linear lebih baik 

daripada pembelajaran ekspositori di Kelas 10 SMA Negeri 1 Laguboti Tahun 

Ajaran 2012/2013.

2.3 Kerangka Berfikir

Pembelajaran Matematika pada pokok bahasan sifat-sifat bangun ruang 

perlu membutuhkan suatu pemahaman tentang konsep agar siswa senantiasa 

paham dengan materi yang akan diajarkan. Oleh sebab itu dalam mempelajarkan 

tentang suatu konsep perlu ditanamkan melalui teori atau model pembelajaran 
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yang tepat. Karena dalam pembelajaran matematika menggunakan logika, 

penalaran dalam setiap pemecahan permasalahan yang ada. Dalam pembelajaran 

yang menggunakan metode konvensional  sudah dianggap membosankan atau 

siswa menjadi kurang aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Untuk itu 

melalui teori Bruner dengan menggunakan metode Belajar Penemuan(Discovery 

Learning) ini akan dilakukan penelitian dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

matematika dalam materi sifat-sifat bangun ruang.

Penelitian yang akan dilakukan di SDN Rembes 02 Kecamatan Bringin dan 

SDN Rembes 01 Kecamatan Bringin. Sebagai kelompok eksperimen adalah siswa 

kelas 5 SDN Rembes 02 sedangkan kelompok kontrol adalah SDN Rembes 01.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka berfikir penelitian

kelompok kontrolkelompok

eksperimen

Tes

Kegiatan pembelajaran 

konvensional atau ceramah

Kegiatan pembelajaran 

menggunakan teori Bruner 

belajar penemuan

Membandingkan hasil tes

Rata-rata hasil tes menggunakan teori Bruner lebih baik 

daripada konvensional
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2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoretis dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitiannya adalah hasil belajar Matematika dengan menerapkan teori 

Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) akan lebih baik dan efektif dengan 

hasil belajar Matematika dengan pembelajaran konvensional pada materi pokok 

sifat-sifat bangun ruang siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 01 dan SD Negeri 

Rembes 02.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian teori

2.1.1 Pengertian Belajar

 Menurut Gagne dalam Supriyono (2012:2) belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktifitas. Sedangkan Traves dalam Supriyono (2012:2) belajar adalah proses penyesuaian tingkah laku.Kemudian menurut Cronbach dalam Supriyono (2012:2) belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Dan Morgan dalam Supriyono (2012:3) belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman.

	Jadi kesimpulan belajar menurut beberapa ahli tersebut, belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan dari pengalaman.



2.1.2 Pengertian Efektifitas

Menurut Effendy (1989 : 14) 

”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”. Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Susanto (1975 : 156)

“Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Menurut pengertian Susanto tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut Agung Kurniawan (2005 :109) 

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.



2.1.3 Pengertian Pembelajaran

	Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan mempelajari dalam (Supriyono. 2012:13). Pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik bukan berpusat pada guru jadi pembelajaran lebih menekankan pada proses organik dan konstruktif.

	Dunne dan Wragg(1996:12) menyatakan bahwa lebih mudah bila mencari definisi pembelajaran yang efektif dengan cara menjelaskan beberapa karakteristiknya yang dapat disepakati bersama hingga pada tingkat tertentu, walau bukan kesepakatan secara universal.

	Karakteristik pertama, pembelajaran efektif memudahkan siswa untuk belajar sesuatu yang bermanfaat antara lain fakta, ketrampilan, nilai, konsep dan bagaimana hidup dengan sesame atau hasil belajar yang diinginkan.

	Karakteristik kedua, pembelajaran efektif adalah pembelajaran dimana ketrampilan tersebut diakui oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menilai seperti guru, pengawas, tutor, guru bidang, studi serta siswa itu sendiri.

	Dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses belajaran guna mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman dan bertujuan mengembangkan perilaku, pengetahuan dan ketrampilan kognitif peserta didik.



2.1.4 Metode Konvensional 

Menurut Burrowes (2003) pembelajaran konvensional lebih menekankan pada resitasi konten, tanpa memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk merefleksi materi-materi yang dipresentasikan, menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, atau mengaplikasikannya kepada situasi kehidupan nyata.

1. Karakteristik Pembelajaran Konvensional

Menurut Burrowes (2003) pembelajaran konvensional sudah lama digunakan oleh generasi sebelumnya sehingga sering disebut dengan pembelajaran yang tradisional. Adapun pembelajaran konvensional memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pembelajaran berpusat pada guru

2. Terjadi passive learning

3. Interaksi diantara siswa kurang

4. Tidak ada kelompok-kelompok kooperatif

5. Penilaian bersifat sporadic

6. Lebih mengutamakan hafalan

7. Sumber belajar banyak berupa informasi verbal yang diperolrh dari buku

8. Mengutamakan hasil daripa proses

 2. Pelaksanaan Metode Pembelajaran Konvensional

Menurut Brooks & Brooks (1993), pelaksanaan pembelajaran konvensional lebih menekankan kepada tujuan pembelajaran berupa penambahan pengetahuan, sehingga belajar dilihat sebagai proses “meniru” dan siswa dituntut untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari melalui kuis atau tes terstandar. Subiyanto (1988) menjelaskan bahwa, kelas dengan pembelajaran secara biasa mempunyai ciri-ciri sebapembelajaran secara klasikal, para siswa tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu.

Jika dilihat dari tiga jalur modus penyampaian pesan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran konvensional lebih sering menggunakan modus telling (pemberian informasi), ketimbang modus demonstrating (memperagakan) dan doing direct performance (memberikan kesempatan untuk menampilkan unjuk kerja secara langsung). Dalam perkataan lain, guru lebih sering menggunakan strategi atau metode ceramah atau drill dengan mengikuti urutan materi dalam kurikulum secara ketat. Guru berasumsi bahwa keberhasilan program pembelajaran dilihat dari ketuntasannya menyampaikan seluruh materi yag ada dalam kurikulum. Penekanan aktivitas belajar lebih banyak pada buku teks dan kemampuan mengungkapkan kembali isi buku teks tersebut. Jadi, pembelajaran konvensional kurang menekankan pada pemberian keterampilan proses (hands-on activities).

Berdasarkan definisi atau ciri-ciri tersebut, penyelenggaraan pembelajaran konvensional merupakan sebuah praktik yang mekanistik dan diredusir menjadi pemberian informasi. Dalam kondisi ini, guru memainkan peran yang sangat penting karena mengajar dianggap memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar (pebelajar). Dengan kata lain, penyelenggaraan pembelajaran dianggap sebagai model transmisi pengetahuan (Tishman, et al., 1993). Dalam model ini, peran guru adalah menyiapkan dan mentransmisi pengetahuan atau informasi kepada siswa. Sedangkan peran para siswa adalah menerima, menyimpan, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang sesuai dengan informasi yang diberikan.

Pembelajaran yang didasarkan pada asumsi-asumsi menurut model transmisi memandang bahwa pengetahuan terdiri dari potongan-potongan fakta (O’Malley & Pierce, 1996). Siswa mempelajari pengetahuan atau keterampilan dari bagian-bagian ke keseluruhan. Diasumsikan bahwa penguasaan terhadap pengetahuan atau keterampilan yang kompleks dapat dicapai secara langsung apabila siswa sebelumnya telah mempelajari bagian-bagian pengetahuan tersebut (Oliver & Hannafin, 2001). Dalam kondisi ini para siswa harus secara cepat dan seksama melalui aktivitas-aktivitas mendengarkan, membaca, dan mencatat untuk memperoleh informasi. Terkadang para siswa perlu juga melakukan aktivitas laboratorium dan/atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan informasi tersebut. Di sisi lain, guru berperan memproses pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperlukan para siswa. Terhadap pemrosesan pengetahuan atau keterampilan tersebut, guru terkadang perlu menambahkan penguatan berupa gambar, simbol, tabel, atau jenis yang lain sebagai sumber belajar. Sumber belajar tersebut sebagian besar sifatnya tekstual (bukan kontekstual).

Sumber belajar dalam pendekatan pembelajaran konvensional lebih banyak berupa informasi verbal yang diperoleh dari buku dan penjelasan guru atau ahli. Sumber-sumber inilah yang sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Oleh karena itu, sumber belajar (informasi) harus tersusun secara sistematis mengikuti urutan dari komponen-komponen yang kecil ke keseluruhan (Herman, et al., 1992; Oliver & Hannafin, 2001) dan biasanya bersifat deduktif. Oleh sebab itu, pembelajaran diartikulasikan menjadi tujuan-tujuan berupa prilaku yang diskrit. Apa yang terjadi selama proses belajar dan pembelajaran jauh dari upaya-upaya untuk terjadinya pemahaman. Siswa dituntut untuk menunjukkan kemampuan menghafal dan menguasai potongan-potongan informasi sebagai prasyarat untuk mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Artinya bahwa siswa yang telah mempelajari pengetahuan dasar tertentu, maka siswa diharapakan akan dapat menggabungkan sub-sub pengetahuan tersebut untuk menampilkan perilaku (hasil) belajar yang lebih kompleks. Berdasarkan pandangan ini, pembelajaran konvensional merupakan aktivitas belajar yang bersifat linier (O’Malley & Pierce, 1996) dan deterministik (Burton, et al., 1996).

Pembelajaran yang bersifat linier didesain dengan kerangka kerja berupa serangkaian aktivitas belajar dalam suatu tata urutan yang sistematis dan hasil belajar (berupa perilaku) yang dapat ditentukan secara pasti (deterministik) serta teramati. Beberapa prinsip yang melatar belakangi desain pembelajaran linier adalah:

1. mengidentifikasi dan merumuskan tujuan pembelajaran

2. Hasil belajar  yang diharapkan harus terukur serta sesuai dengan standar validitas dan reliabilitas

3. Desain berorientasi pada perubahan tingkah laku pebelajar 

Proses pembelajaran dengan metode konvensional ini lebih jauh akan berimplikasi pada terjadinya hubungan yang bersifat antagonisme di antara guru dan siswa. Guru sebagai subjek yang aktif dan siswa sebagai objek yang pasif dan diperlakukan tidak menjadi bagian dari realita dunia yang diajarkan kepada mereka.





2.1.5 Teori Bruner

2.1.5.1 Konsep Teori Bruner	

Menurut Bruner belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat didalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu(dalam Hudoyo, 1990:48). Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual,peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan tekhnologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga atau media lainnya.

	Bruner melalui teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak baiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat digunakan oleh siswa untuk memahami suatu konsep matematika. Proses pembelajaran yang diterapkan oleh Bruner akan terjadi secara optimal bila memenuhi 3 tahap berikut ini :

1. Tahap Enaktif

		Dalam tahap ini individu melakukan aktifitas-aktifitas dalam upayanya memahami lingkungan sekitarnya atau memanipulasi objek sekitar.

2. Tahap ikonik

		Individu memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Memahami lingkungan sekitar dengan bentuk perumpamaan dan perbandingan

3. Tahap simbolik

		Tahap ini individu telah mampu memiliki idea atau gagasan abstrak yang sampai dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Memahami lingkungan sekitar dengan simbol-simbol yang ada. 

Jika tahap-tahap tersebut mampu diterapkan dalam pembelajaran matematika, tentunya pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Menurut Bruner belajar merupakan faktor yang menentukan dalam pembelajaran dibandingkan dengan perolehan khusus, yaitu metode penemuan atau discovery learning. Discovery learning dari Bruner merupakan metode pengajaran yang melambangkan berdasarkan pada pandangan kognitif tentang pembelajaran dalam prinsip konstruktifisme. Discovery learning siswa didorong untuk belajar sendiri secara mandiri.

Selain mengembangkan teori perkembangan kognitif, Bruner mengemukakan teorema atau dalil-dalil berkaitan dengan pengajaran matematika. Berdasarkan hasil-hasil eksperimen dan observasi yang dilakukan oleh Bruner pada tahun 1963 mengemukakan empat teorema /dalil-dalil berkaitan dengan pengajaran matematika yang masing-masing disebut “teorema atau dalil”. Keempat dalil tersebut adalah : 



a. Dalil Konstruksi / Penyusunan ( Contruction theorem)

Didalam teorema konstruksi dikatakan cara yang terbaik bagi seorang siswa untuk mempelajari sesuatu atau prinsip dalam matematika adalah dengan mengkontruksi atau melakukan penyusunan sebuah representasi dari konsep atau prinsip tersebut. 

b. Dalil Notasi (Notation Theorem) 

Menurut teorema notasi representase dari suatu materi matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila didalam representase itu digunakan notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. 

c. Dalil Kekontrasan dan Variasi ( Contras and Variation Theorem) 

Menurut teorema kekontrasan dan variasi dikemukakan bahwa suatu konsep matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila konsep itu dikontraskan dengan konsep-konsep yang lain sehingga perbedaan antar konsep itu dengan konsep-konsep yang lain menjadi jelas. 

d. Dalil Konektivitas dan Pengaitan (Conectivity Theorem) 

Didalam teorema konektivitas disebut bahwa setiap konsep, setiap prinsip, dan setiap keteramplan dalam matematika berhubungan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan ketrampilan-ketrampilan lain.



2.1.5.2 Teori belajar Bruner

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Jika belajar dikatakan kegiatan siswa maka mengajar sebagai kegiatan guru. Menurut Bruner dalam Dahar (2011:81), suatu teori mengajar hendaknya meliputi: 

1) Pengalaman Optimal untuk Mau dan Dapat Belajar 

Menurut Bruner belajar dan pemecahan masalah tergantung pada penyelidikan alternatif-alternatif. Oleh karena itu pengajaran atau instruksi harus memperlancar dan mengatur penyelidikan alternatif-alternatif, ditinjau dari segi siswa. 

Penyelidikan alternatif membutuhkan aktivitas, pemeliharaan dan penghargaan. Dengan kata lain, penyelidikan alternatif membutuhkan sesuatu untuk dapat memulai, sesudah dimulai keadaan itu harus dipelihara atau dipertahankan, kemudian dijaga agar tidak kehilangan arah. 

Kondisi untuk aktivasi ialah adanya suatu tingkat ketidaktentuan yang optimal. Keingintahuan merupakan suatu respon terhadap ketidaktentuan dan kesangsian. Suatu tugas yang begitu terperinci menghendaki sedikit penyelidikan, tugas yang begitu tidak tentu dapat menimbulkan kebingungan dan kecemasan, dengan akibat mengurangi penyelidikan. 

Setelah penyelidikan teraktifkan , situasi itu dipelihara dengan membuat resiko seminim mungkin dalam penyekidikan itu. Belajar dengan pertolongan guru seharusnya kurang mengambil resiko dibandingkan dengan belajar sendiri. Ini berarti, bahwa akibat membuat kesalahan menyelidiki alternatif-alternatif yang salah hendaknya tidak banyak terjadi di bawah bimbingan guru dan hasil penyelidikan alternatif-alternatif yang benar dengan sendirinya besar. 

Arah penyelidikan tergantung pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu tujuan dari tugas yang diberikan sampai batas-batas tertentu harus diketahui dan sampai seberapa jauh tujuan itu telah tercapai pun harus diketahui. 

2) Penstrukturan Pengetahuan Untuk Pemahaman Optimal 

Struktur dan domain pengetahuan mempunyai tiga ciri dan setiap ciri itu mempengaruhi kemampuan siswa untuk menguasainya. Ketiga ciri itu ialah: cara penyajian (metode representation), ekonomi dan kuasa (power). Cara penyajian, ekonomi dan kuasa, berbeda bila dihubungkan dengan usia, “gaya” para siswa dan jenis bidang studi. 

Ada tiga cara penyajian, yaitu cara enaktif, ikonik dan simbolik. Penyajian cara enaktif adalah melalui tindakan guru, cara ikonik melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili satu konsep dan cara simbolik menggunakan kata-kata atau bahasa. 

3) Perincian Urutan-Urutan Penyajian Materi Pelajaran Secara Optimal 

Dalam mengajar, siswa dibimbing melalui urutan-urutan pernyataan-pernyataan dari suatu masalah atau sekumpulan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima, mengubah, mentransfer, apa yang telah dipelajarinya. Jadi, urutan materi pelajaran dalam suatu domain pengetahuan mempengaruhi kesulitan yang dihadapi siswa dalam mencapai penguasaan. 

4) Bentuk Dan Pemberian Reinforsemen 

Bruner mengemukakan, bahwa bentuk hadiah atau pujian dan hukuman harus dipikirkan. Demikian pula pujian atau hukuman itu diberikan selama proses belajar mengajar secara intuitif, jelas bahwa selama proses belajar mengajar berlangsung, ada suatu ketika hadiah ekstrinsik bergeser ke hadiah instrinsik. Sebagai hadiah ekstrinsik misalnya berupa pujian dari guru sedangkan hadiah instrinsik timbul karena berhasil memecahkan suatu masalah. 

Metode penemuan secara murni mengharapkan siswa benar-benar sebagai seorang penemu yang aktif menemukan, berdasarkan pandangan sendiri, sedangkan guru hanya sebagai pengawas bahkan tidak membimbing sama sekali. Meskipun pada metode ini siswa memegang peranan yang besar namun bimbingan guru tetap diperlukan. Mereka masih membutuhkan petunjuk guru untuk mengetahui apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajari sesuatu bahan ajar dengan baik. Adanya perbedaan kemampuan daya nalar yang terdapat diantara siswa menyebabkan tidak semua siswa dapat menemukan objek matematika yang diinginkan oleh guru.

2.1.5.3  Kelemahan dan Kelebihan Konsep Dasar Teori Bruner

Kelemahan Konsep Dasar Teori Bruner

	Konsep dasar teori Bruner yang dikemukakan dalam pembelajaran memiliki kekurangan yaitu:

1.	Tidak semua pokok bahasan matematika dapat dirancang melakukan penemuan.

2. 	Dalam fase pembelajarannya tidak terdapat tahapan peningkatan berfikir siswa.

  Kelebihan Konsep Dasar Teori Bruner

	Konsep dasar teori Bruner yang dikemukakan dalam pembelajaran memiliki kelebihan yaitu:

1. Kegiatan belajar melakukan penemuan terhadap konsep dan struktur materi pelajaran

2. Terdapat model penyajian pembelajaran pada konsep dasar teori Bruner

3. Implementasi pembelajarannya tergantung oleh guru yang menciptakan kegiatan pembelajarannya

4. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mengembangkan keterampilan intelektual anak.

Jadi bila ditarik kesimpulan dari kelemahan dan kelebihan konsep dasar teori Bruner tersebut, cenderung lebih banyak kelebihannya yang menekankan pada pembelajaran pada konsep, mengembangkan ketrampilan anak dan melakukan penemuan terhadap konsep sedangkan kelemahannya hanya pemilihan materi dan tidak adanya tahap pemikiran siswa.





2.1.5.4  Peranan Guru dalam Penerapan Teori Belajar Penemuan Bruner 

Dahar (2011:83) dalam bukunya Teori – Teori Belajar dan Pembelajaran menjelaskan peranan guru dalam belajar penemuan adalah sebagai berikut:

a. 	Merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. 

b. 	Menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Guru hendaknya memulai dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. Kemudian guru mengemukakan sesuatu yang berlawanan. Dengan demikian terjadi konflik dengan pengalaman siswa. Akibatnya timbullah masalah. Dalam keadaan yang ideal, hal yang berlawanan itu menimbulkan suatu kesangsian yang merangsang para siswa untuk menyelidiki masalah itu, menyusun hipotesis-hipotesis dan mencoba menemukan konsep atau prinsip yang mendasari masalah itu. 

c. 	Guru harus menyajikan dengan cara enaktif, ikonik dan simbolik. Enaktif adalah melalui tindakan atau dengan kata lain belajar sambil melakukan (learning by doing). Ikonik adalah didasarkan atas pikiran internal. Pengetahuan disajikan melalui gambar-gambar yang mewakili suatu konsep. Simbolik adalah menggunakan kata-kata atau bahasa-bahasa. 

d. 	Bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Guru hendaknya jangan mengungkapkan terlebih dahulu prinsip atau aturan yang akan dipelajari, tetapi hendaknya memberikan saran-saran bila diperlukan. Sebagai seorang tutor, guru hendaknya memberikan umpan balik pada waktu yang tepat. 

e. 	Menilai hasil belajar merupakan suatu masalah dalam belajar penemuan. Secara garis besar belajar penemuan ialah mempelajari generalisasi-generalisasi dengan menemukan sendiri konsep-konsep itu. 

Di lapangan, penilaian hasil belajar penemuan meliputi pemahaman tentang konsep dasar, dan kemampuan untuk menerapkan konsep itu ke dalam situsi baru dan situasi kehidupan nyata sehari-hari pada siswa. Jadi dalam belajar penemuan, guru tidak begitu mengendalikan proses pembelajaran. Guru hendaknya mengarahkan pelajaran pada penemuan dan pemecahan masalah. Penilaian hasil belajar meliputi tentang konsep dasar dan penerapannya pada situasi yang baru.



2.1.5.5  Ciri-ciri Belajar Penemuan Bruner 

Satu hal yang membuat Bruner terkenal karena dia lebih peduli terhadap proses belajar daripada hasil belajar, menurutnya belajar merupakan faktor yang menentukan dalam pembelajaran dibandingkan dengan perolehan khusus, yaitu metode penemuan (dicovery). Discovery learning dari Bruner merupakan model pengajaran yang melambangkan berdasarkan pada pandangan kognitif tentang pembelajaran dalam prinsip konstruksitivis dan discovery learning siswa didorong untuk belajar sendiri secara mandiri.

Disamping itu, karena teori Bruner ini banyak menuntut pengulangan-pengulangan, maka desain yang berulang-ulang itu disebut ”kurikulum spiral kurikulum”. Secara singkat, kurikulum spiral menuntut guru untuk memberi materi pelajaran setahap demi setahap dari yang sederhana ke yang kompleks, dimana materi yang sebelumnya sudah diberikan suatu saat muncul kembali secara terintegrasi di dalam suatu materi baru yang lebih kompleks. Demikian seterusnya sehingga siswa telah mempelajari suatu ilmu pengetahuan secara utuh. 

Bruner berpendapat bahwa seseorang murid belajar dengan cara menemui struktur konsep-konsep yang dipelajari. Anak-anak membentuk konsep dengan melihat benda-benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Selain itu, pembelajaran didasarkan kepada merangsang siswa menemukan konsep yang baru dengan menghubungkan kepada konsep yang lama melalui pembelajaran penemuan. 

 Adapun tahap-tahap penerapan belajar penemuan adalah :

1. Stimulus (pemberian perangsang)

2. Problem statement (mengidentifikasi masalah)

3. Data collection (pengumpulan data)

4. Data processing (pengolahan data)

5. Verifikasi

6. Generalisasi



2.1.6 Matematika

	Istilah matematika menurut bahasa latin (manthanein atau mathema) yang berarti belajar atau yang dipelajari, yang semuanya berkaitan dengan penalaran dalam lentera kecil.com. Matematika adalah salah satu pengetahuan tertua dan dianggap sebagai induk atau alat dan bahasa dasar banyak ilmu. Matematika terbentuk dari penelitian bilangan dan ruang yang merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan tidak merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam. Karena itu matematika merupakan ilmu yang sangat penting untuk diajarkan kepada para siswa khususnya siswa SD, pembelajaran pada tingkat SD perlu ditekankan pada konsep-konsep matematika agar pemahaman materi tidak hanya hafal dengan sekejap namun bertahan sampai siswa mampu menghadapi permaslahan-permasalahan yang nyata dari ilmu matematika.

Pada standar isi BNSP mata pelajaran matematika di SD/MI bertujuan agar peserta didik memilik kemapuan sebagai berikut :

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 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. Mengomunikasikan gagasan dengan symbol, table, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan matematika

2.1.7 Hasil Belajar

2.1.7.1 Pengertian Hasil Belajar

	Menurut Sudjana (1990: 22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.

	Winkel (1983: 36), mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang.

Lindgren dalam Suprijono (2009: 7) hasil pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap.

Menurut Mudzakir (1997:34) belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya.

Menurut Agus  Suprijono (2009), hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek pitensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar pendidikan sebagaimana tersebut diatas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif.

	Dari beberapa pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan kememampuan, tingkah laku dan bukti keberhasilan yang dimiliki setelah seseorang setelah mengalami proses belajar.



2.1.7.2 Dimensi Hasil Belajar

			Menurut Bloom dalam Suprijono (2009: 6-7) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merncanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai).Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized.

		Menurut Bloom dalam Winkel (2004: 274-279) menyatakan bahwa hasil belajar mencakup tiga kemampuan, yatu kemamupan kognitif, kemampuan psikomotorik dan kemampuan afektif.



2.1.7.3 Faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar

	Menurut Slameto (2003:54-72) dalam Harmi (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah :

a) Faktor-faktor Internal

1. Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh)

2. Psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan)

3. Kelelahan

b) Faktor-faktor Eksternal

1. Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan)

2. Sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah)

3. Masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat)

Menurut Slameto (2008: 54-72) Pencapaian hasil belajar yang optimal dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu:

a) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang berasal dari dalam diri siswa. Faktorn intern terbagi menjadi tiga, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

1) Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah yang mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri dari dua, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

a. Faktor Kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatannya terganggu, selain itu juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badan lemah, dan kelainan-kelainan fungsi alat indera lainnya.

b. Faktor Cacat Tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi hasil belajar, siswa yang cacat maka belajarnya juga akan terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus.

2) Faktor Psikologis

Yang termasuk dalam faktor psikologis adalah sebagai berikut:

a. Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. 

b. Perhatian 

Untuk menjamin hasil belajar yang baik, siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian, maka timbullah kebosanan sehingga siswa tidak suka lagi belajar.

c. Minat 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. 







d. Bakat 

Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai bakatnya, maka hasil belajar lebih baik karena ia belajar dan pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi dan pada akhirnya akan mencapai hasil belajar yang memuaskan.

e. Motif 

Dalam proses belajar mengajar, haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang menunjang belajarnya. 

f. Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Belajar akan lebih berhasil jika anak siap (matang). Jadi, kemajuan untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari kematangan siswa. 

g. Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan respon atau bereaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

3) Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan ada dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani dapat terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbulnya kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan kelemahan rohani dapat dilihat dengan adanya kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.

b) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.

1) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga.

a. Cara Orang Tua Mendidik 

Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anak-anak mereka, tidak memperhatikan sama sekali kepentingan dan kebutuhan anak dalam belajar, tidak menyediakan kelengkapan belajar anak, dan lain-lain yang dapat menyebabkan anak tidak/kurang dalam belajar. 

b. Relasi Antar Anggota Keluarga 

Wujud relasi itu misalnya, apakah hubungan dalam keluarga penuh kasih sayang dan pengertian, ataukah diliputi oleh kebencian, sikap yang terlalu keras, bersikap acuh tak acuh. Demi kelancaran dan keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga. 

c. Suasana Rumah Tangga 

Suasana rumah yang tegang, ribut, sering cekcok, pertengkaran antaranggota keluarga atau dengan keluarga lain menyebakan anak bosan dirumah, suka keluar rumah, akibatnya anak malas belajar. 

d. Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan keberhasilan belajar anak. Anak yang sedang belajar, selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya seperti makan, pakaian, perlindungan, kesehatan, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, alat-alat tulis, buku-buku, penerangan dan lain-lain. Fasilitas tersebut hanya dapat terpenuhi jika keluarga memilki cukup uang.

2) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang meliputi keberhasilan belajar siswa, meliputi: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, gedung sekolah, dan metode mengajar guru.

3) Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat yang mempengaruhi hasil belajar siswa meliputi: kesiapan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian hasil belajar terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang berasal dari dalam diri siswa sendiri seperti, faktor jasmaniah, psikologis, dan kelelahan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang berasal dari luar diri siswa sendiri seperti, faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat.



2.2 Penelitian yang relevan

Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menggunakan teori Bruner antara lain. Riwayatno, Tri. 2011. Pengaruh Penggunaan Pembelajaran Model Bruner Terhadap Hasil Belajar Matematika Dikelas 5 SDN 02 Gemawang Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Semester II Tahun Pelajaran 2010./2011. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa model pembelajaran bruner mampu meningkatkan hasil belajar siswa matematika siswa.

Penelitian yang dilakukan Sirait, Tince Elia. 2012.  Penerapan Teori Belajar Penemuan Bruner Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear di Kelas 10 Sma Negeri 1 Laguboti Tahun Ajaran 2012/2013. Dari hasil penelitian diperoleh hasil belajar siswa yang diterapkan dengan teori belajar penemuan Bruner dalam pembelajaran pokok bahasan Sistem Persamaan Linear lebih baik daripada pembelajaran ekspositori di Kelas 10 SMA Negeri 1 Laguboti Tahun Ajaran 2012/2013.



2.3 Kerangka Berfikir

Pembelajaran Matematika pada pokok bahasan sifat-sifat bangun ruang perlu membutuhkan suatu pemahaman tentang konsep agar siswa senantiasa paham dengan materi yang akan diajarkan. Oleh sebab itu dalam mempelajarkan tentang suatu konsep perlu ditanamkan melalui teori atau model pembelajaran yang tepat. Karena dalam pembelajaran matematika menggunakan logika, penalaran dalam setiap pemecahan permasalahan yang ada. Dalam pembelajaran yang menggunakan metode konvensional  sudah dianggap membosankan atau siswa menjadi kurang aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Untuk itu melalui teori Bruner dengan menggunakan metode Belajar Penemuan(Discovery Learning) ini akan dilakukan penelitian dalam upaya meningkatkan hasil belajar matematika dalam materi sifat-sifat bangun ruang.

Penelitian yang akan dilakukan di SDN Rembes 02 Kecamatan Bringin dan SDN Rembes 01 Kecamatan Bringin. Sebagai kelompok eksperimen adalah siswa kelas 5 SDN Rembes 02 sedangkan kelompok kontrol adalah SDN Rembes 01.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka berfikir penelitian
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2.4 Hipotesis Penelitian

	Berdasarkan kajian teoretis dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan hipotesis penelitiannya adalah hasil belajar Matematika dengan menerapkan teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) akan lebih baik dan efektif dengan hasil belajar Matematika dengan pembelajaran konvensional pada materi pokok sifat-sifat bangun ruang siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 01 dan SD Negeri Rembes 02.



















