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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1   Kajian Teori 

2.1.1   Pembelajaran Matematika  

Pengertian Matematika menurut Susanto (2013:184) adalah berasal 

dari bahasa latin "mathemata" yang memiliki arti "sesuatu yang 

dipelajari". Sedangkan matematika di dalam bahasa Belanda dikenal 

dengan sebutan "wiskunde" yang memiliki arti "ilmu pasti". Dari awal 

ditemukannya, matematika terus berkembang secara dinamis seiring 

dengan perubahan zaman. Sepanjang sejarah matematika dengan segala 

perkembangan dan pengalaman langsung tentang matematika membuat 

pengertian orang tentang matematika terus berkembang. 

Sedangkan matematika menurut Ruseffendi (dalam Wahyudi, 

2012:3) mengemukakan bahwa matematika adalah terjemahan dari 

Mathematics, namun arti atau definisi yang tepat tidak dapat diterapkan 

secara pasti dan singkat karena cabang – cabang matematika makin lama 

makin bertambah dan makin bercampur satu sama lainnya. Selanjutnya 

pendapat Johnson dan Myklebust (dalam Wahyudi, 2012:6) menyatakan 

bahwa matematika adalah simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan kuantitatif.  

Bedasarkan pengertian matematika  di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang pasti yang 

disusun secara runtut dan juga berkesinambungan yang berhubungan 

dengan kondisi rasional tentang masalah yang berhubungan dengan 

kuantitatif. 

Soedjadi (2000:43-44) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran 

matematika di tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu 

Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan 
keadaan di dalam kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, 
melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, 
rasional, kritis, cermat, jujur,efektif dan efisien; mempersiapkan 
siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir 
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matematika dalam kehidupan sehari – hari dan dalam mempelajari 
berbagai ilmu pengetahuan; menumbuhkan dan mengembangkan 
keterampilan berhitung (menggunakan bilangan) sebagai alat 
dalam kehidupan sehari – hari; menumbuhkan kemampuan siswa, 
yang dapat dialihgunakan, melalui kegiatan matematika; 
mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal 
lebih lanjut di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP); 
membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin.  

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika yang berlangsung di SD 

adalah pembelajaran matematika yang dapat mempersiapkan siswa agar 

dapat menghadapi perubahan yang terjadi di dalam kehidupan dan keadaan 

yang akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Siswa 

juga dapat berpikir logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien, 

siswa juga dapat menggunakan matematika untuk memecahkan masalah 

yang ada di dalam kehidupan sehari – hari yang mereka alami dan juga 

membekali siswa untuk melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih 

lanjut.  

Dalam pembelajaran matematika Sekolah Dasar (SD) menurut 

(Heruman, 2007:2) berpendapat bahwa pembelajaran matematika harus 

terdapat konsep – konsep yang mendasari sehingga dapat diterima oleh 

siswa dengan baik, antara lain : 

1. Penanaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep) 

Pembelajaran suatu konsep baru matematika., ketika siswa 

belum belum pernah mempelajari konsep tersebut. Kita dapat 

mengetahui konsep ini dari isi kurikulum, yang dicirikan dengan 

kata “mengenal”. Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan 

jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan kongnitif 

siswa yang kongkret dengan konsep baru matematika yang abstrak. 

2. Pemahaman Konsep 

Pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yang bertujuan 

agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Pemahaman 

konsep ini terdiri dari dua tahapan yaitu pertama, merupakan 
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kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu 

pertemuan. Sedangkan yang kedua, pembelajaran pemahaman 

konsep dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih 

merupakan lanjutan dari penanaman konsep.  

3. Pembinaan Keterampilan  

Pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman 

konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa 

lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. 

Dalam pembinaan keterampilan juga memiliki dua tahapan yang 

pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran dari pembelajaran 

penanaman konsep dan pemahaman konsepdalam satu pertemuan. 

Selanjutnya yang kedua, pembelajaran pembinaan keterampilan 

dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan 

lanjutan dari penanaman dan pemahaman konsep. Dalam penanaman 

dan pemahaman konsep dianggap sudah disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya. 

Sesuai dengan konsep-konsep yang mendasari pembelajaran 

matematika SD dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

diawali dari penanaman konsep sebagai jembatan siswa yang 

menghubungkan pemikiran kongkret menjadi pemikiran abstrak 

sehingga konsep-konsep yang diberikan kepada siswa saling 

berkesinambungn antara konsep awal dengan konsep yang baru 

diberikan, sehingga siswa dapat terampil menggunakan konsep-

konsep matematika dalam kehidupannya.  

2.1.2  Pengertian Matematika Realistik (PMR) 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah sebuah 

pendekatan pembelajaran Matematika yang dikembangkan sejak tahun 

1971 oleh sekelompok ahli Matematika dari Freudenthal Institute, Utrecht 

University di Negeri Belanda. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan 

Hans Freudenthal (1905-1990) bahwa Matematika adalah kegiatan 
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manusia. Menurut pendekatan ini, kelas matematika bukan tempat 

memindahkan Matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat 

siswa menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi 

masalah-masalah nyata. Karena itu, siswa tidak dipandang sebagai 

penerima pasif, tetapi harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali 

ide dan konsep Matematika di bawah bimbingan guru. Proses penemuan 

kembali ini dikembangkan melalui penjelajahan berbagai persoalan dunia 

nyata. Di sini dunia nyata diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di 

luar Matematika, seperti kehidupan sehari-hari, lingkungan sekitar, bahkan 

mata pelajaran lain pun dapat dianggap sebagai dunia nyata. 

Konsep PMR sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki 

pendidikan Matematika di Indonesia yang didominasi oleh persoalan 

bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang Matematika dan 

mengembangkan daya nalar. PMR mempunyai konsepsi tentang siswa 

sebagai berikut: siswa memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-

ide Matematika yang mempengaruhi belajar selanjutnya; siswa 

memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan itu untuk 

dirinya sendiri; pembentukan pengetahuan merupakan proses perubahan 

yang meliputi penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, penyusunan 

kembali, dan penolakan; pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa 

untuk dirinya sendiri berasal dari seperangkat ragam pengalaman; setiap 

siswa tanpa memandang ras, budaya, dan jenis kelamin mampu memahami 

dan mengerjakan Matematika. Konsepsi tentang guru sebagai berikut: guru 

hanya sebagai fasilitator belajar; guru harus mampu membangun 

pengajaran yang interaktif; guru harus memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk secara aktif menyumbang pada proses belajar dirinya, dan 

secara aktif membantu siswa dalam menafsirkan persoalan riil; dan guru 

tidak terpancang pada materi yang termaktub dalam kurikulum, melainkan 

aktif mengaitkan kurikulum dengan dunia-riil, baik fisik maupun sosial. 

Jadi Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada dasarnya 

merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang memanfaatkan 
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realitas dan lingkungan yang dipahami siswa untuk memperlancar proses 

pembelajaran matematika sehingga dapat mencapai pendidikan 

matematika secara lebih baik dari pada masa lalu. 

Teori – teori yang mendasari model pembelajaran realistik yang 

pertama adalah Teori Piaget atau lebih dikenal dengan teori belajar 

kognitif. Menurut Piaget perkembangan intelektual didasarkan pada dua 

fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Organisasi memberikan kemampuan 

untuk mensistematikkan atau mengorganisasi proses-proses fisik atau 

proses-proses psikologi menjadi sistem-sistem yang teratur dan 

berhubungan atau struktur-struktur. Adaptasi merupakan organisasi yang 

cenderung untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan 

lingkungannya. Adaptasi terhadap lingungan dilakukan melalui dua proses 

yaitu asimilasi dan akomodasi. Dalam proses asimilasi, orang 

menggunakan struktur atau kemampuan yang sudah ada untuk menanggapi 

masalah yang dihadapi dalam lingkungannya. Dalam proses akomodasi, 

orang memerlukan modifikasi struktur mental yang sudah ada Realistic 

Mathematics Education Model Alternatif Pembelajaran Matematika 

Sekolah untuk menanggapi respon terhadap masalah yang dihadapi dalam 

lingkungannya. Adaptasi merupakan suatu keseimbangan antara asimilasi 

dan akomodasi. Dalam proses asimilasi seseorang menggunakan struktur 

atau kemampuan yang sudah ada dalam pikirannya untuk mengadakan 

respon terhadap tantangan lingkungan. Dalam proses akomodasi seseorang 

memerlukan modifikasi semata yang ada dalam mengadakan respon 

terhadap tantangan. Jika dalam proses asimilasi, seseorang tidak dapat 

mengadakan adaptasi maka akan terjadi proses ketidakseimbangan 

(disequilibrium), yaitu ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara 

pemahaman saat ini dengan pengalaman baru, yang mengakibatkan 

akomodasi. Perkembangan intelektual merupakan proses terus menerus 

tentang keadaan ketidakseimbangan dan keadaan seimbang 

(disequilibrium-equlibrium). Tetapi bila kembali terjadi keseimbangan, 
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maka individu itu berada pada tingkat intelektual yang lebih tinggi dari 

pada sebelumnya (Suryanto, 2010). 

Teori yang mendasari model pembelajaran realistik yang kedua 

adalah  Teori Bruner. Menurut Bruner dalam teori belajar Bruner belajar 

matematika ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari 

hubunan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika 

itu. Pemahaman terhadap konsep dan struktur suatu materi menjadikan 

materi itu dipahami secara lebih komprehensif. Selain dari itu pengetahuan 

siswa lebih mudah diingat dan bertahan lama materi bila yang dipelajari 

mempunyai pola yang terstruktur. Dengan memahami konsep dan struktur 

akan mempermudah terjadinya transfer. Menurut pendapat Bruner dalam 

Teori Belajar Bruner menggabarkan tiga tahap perkembangan siswa yaitu:  

1. Enactive, pada tahap ini siswa di dalam belajar menggunakan 

manipulasi objek-objeksecara langsung. 

2. Iconic, tahap ini menyatakan bahwa kegiatan siswa mulai 

menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek. 

3. Simbolic, pada tahap ini siswa memanipuasi simbol-simbol secara 

langsung dan tidak lagi ada kaitannya dengan objek-objek. 

Berdasarkan teori Bruner, RME cocok dalam kegiatan pembelajaran 

karena di awal pembelajaran sangat dimungkinkan siswa memanipulasi 

objek-objek yang ada kaitannya dengan masalah kontekstual yang 

diberikan guu secara langsung. Kemudian pada proses matematisasi 

vertikal siswa memanipulasi simbol-simbol. 

2.1.2.1 Langkah-langkah Model Pembelajaran Matematika Realistik 

 Zulkardi (Vita Nurvatimah, 2013) berpendapat bahwa Model 

pembelajaran matematika realistik mempunyai langkah – langkah sehingga 

model pembelajaran matematika realistik dapat digunakan dengan baik, 

adapun langkah – langkahnya adalah sebagai berikut : 
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a) Memahami masalah kontekstual  

1. Tindakan guru  

Guru memberikan masalah kontekstual dan meminta siswa 

memahami masalah tersebut. Masalah  mengacu pada konteks 

siswa. Masalah yang disajikan tidak harus  konkret, tetapi dapat 

juga sesuatu yang dipahami atau dapat dibayangkan siswa. Level 

konteks ditingkatkan dari informal menuju formal. Guru 

menjelaskan situasi dan  kondisi masalah dengan cara memberikan 

petunjuk seperlunya terhadap bagian  tertentu yang belum dipahami 

siswa. Penjelasan diberikan terbatas sampai siswa  mengerti 

maksud masalah. Apabila siswa kesulitan dalam memahami 

masalah  kontekstual, guru perlu memberi pertanyaan pancingan 

agar siswa terarah pada pemahaman masalah kontekstual tersebut.  

2. Tindakan siswa 

Siswa memahami masalah kontektual yang diberikan guru. Siswa 

secara aktif berusaha mengkonstruksi pemahaman dan 

pengetahuannya sendiri dengan cara mengkaitkan penjelasan guru 

dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Siswa yang 

belum memahami dapat bertanya kepada guru. 

b).  Menyelesaikan masalah kontekstual  

1. Tindakan guru  

Guru dapat memberikan petunjuk (hint) berupa pertanyaan seperti: 

apa yang sudah kamu ketahui dari masalah tersebut?, bagaimana 

kamu tahu itu?, bagaimana mendapatkannya?, mengapa kamu 

berpikir demikian?, dan lain-lain. Selebihnya, guru  mendorong dan 

memberi kesempatan siswa secara mandiri menghasilkan 

penyelesaian dari masalah yang disajikan. Siswa diberi kesempatan 

mengalami proses  sama sebagaimana konsep-konsep matematika 

ditemukan sehingga dapat “menemukan kembali” sifat, definisi, 

teorema, atau prosedur. Selama siswa menyelesaikan masalah 

kontekstual, guru membangun interaksi dinamis antara siswa 



13 
 

 
 

dengan siswa dan siswa dengan guru. Pada fase ini, guru 

menerapkan pendekatan individual sehingga dapat memberikan 

perlakuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristiknya. 

2. Tindakan siswa  

Siswa menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka 

sendiri. Hal ini tidak  berarti siswa harus menyelesaikan masalah 

secara sendiri-sendiri. Siswa perlu  membangun kerjasama 

interaktif antar siswa maupun siswa dengan guru agar proses  

pemecahan masalah dapat diselesaikan dengan lebih baik. Melalui 

interaksi tersebut  diharapkan terjadi proses saling bantu. Dalam 

menyelesaikan masalah kontekstual, dapat digunakan model berupa 

benda manipulatif, skema, atau diagram untuk  menjembatani 

kesenjangan antara konkret dan abstrak atau dari abstraksi yang 

satu ke abstraksi lanjutannya.  

c) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban  

1. Tindakan guru  

Guru memberikan kesempatan siswa membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban masalah secara berkelompok, agar siswa 

dapat belajar mengemukakan pendapat dan menanggapi atau 

menerima pendapat orang lain. Guru juga harus berusaha agar  

semua siswa berpartisipasi memberikan kontribusi selama diskusi. 

Sumbangan atau  gagasan siswa perlu diperhatikan dan dihargai 

agar terjadi pertukaran ide dalam proses pembelajaran.  

2. Tindakan siswa  

Siswa memaparkan termuan atau hasil pemecahan masalah yang 

diperolehnya kepada  teman lain. Langkah ini merupakan tempat 

siswa berkomunikasi dan memberikan sumbangan gagasan kepada 

siswa lain. Siswa memproduksi dan mengkonstruksi  gagasan 

mereka, sehingga proses pembelajaran menjadi konstruktif dan 
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produktif.  Melalui membandingkan hasil temuan masing-masing 

dengan temuan siswa lain, siswa dapat menyampaikan pendapat 

(proses pemikiran) untuk menemukan pemecahan yang lebih baik 

sekaligus media untuk meningkatkan level belajar.  Perbedaan 

penyelesaian atau prosedur siswa dalam memcahkan masalah dapat 

digunakan sebagai langkah pematimatikaan, baik horisontal 

maupun vertikal. Pada tahap ini, siswa juga berusaha menata dan 

menstrukturisasikan pengetahuan dan ketrampilan.  

d)    Menyimpulkan  

1. Tindakan guru  

Guru mengarahkan siswa menarik kesimpulan suatu konsep 

matematika berdasarkan hasil membandingkan dan mendiskusikan 

jawaban. Guru meminta siswa membuat kesimpulan tentang apa 

yang telah dikerjakan. Guru memberi kesempatan siswa  

mendapatkan kesimpulan sendiri, yaitu melalui masalah yang 

disajikan siswa sampai  pada tahap menemukan sifat, definisi, 

teorema, atau prosedur secara mandiri melalui  mengalami sendiri 

proses yang sama sebagaimana sifat, definisi, teorema, atau  

prosedur itu ditemukan. Jika siswa gagal, guru perlu mengarahkan 

ke arah kesimpulan yang seharusnya.  

2. Tindakan siswa  

Siswa menyimpulkan pemecahan atas masalah yang disajikan 

berdasarkan hasil membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

dengan siswa lain. Siswa memformulasikan kesimpulan sebagai 

proses antara pengetahuan informal dan matematika formal. Pada 

tahap ini siswa juga merumuskan model yang dibuat sendiri dalam 

memecahkan masalah. Model pada awalnya adalah suatu model 

dari situasi  yang dikenal (akrab dengan siswa) yang kemudian 

melalui proses generalisasi dan  formaliasasi model tersebut 

menjadi suatu model sesuai dengan penalaran matematika. 
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2.1.2.2 Kelebihan Model Pembelajaran Matematika Realistik 

 Asmin (Vita Nurvatimah, 2013) model pembelajaran matematika 

realistik memiliki kelebihan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Siswa membangun sendiri pengetahuan sehingga siswa tidak 

mudah lupa dengan pengetahuannya. 

2. Suasana proses pembelajaran menyenangkan karena 

menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat 

bosan belajar Matematika. 

3. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, karena setiap 

jawaban siswa ada nilainya. 

4. Memupuk kerja sama dalam kelompok. 

5. Melatih keberanian siswa dalam menjelaskan jawabannya. 

6. Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan 

pendapat. 

7. Pendidikan budi pekerti  

 

2.1.2.3 Kelemahan Model Pembelajaran Matematika Realistik 

Asmin (Vita Nurvatimah, 2013) Model Pembelajaran Matematika 

Realistik memiliki kelemahan, adapun kelemahannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu maka 

siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawaban dari 

permasalahan. 

2. Membutuhkan waktu yang lama terutama bagi siswa yang lemah. 

3. Siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar menanti temannya 

yang belum selesai. 

4. Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi 

pembelajaran saat itu. 

Berdasarkan paparan mengenai kelemahan model Pembelajaran 

Matematika Realistik diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam 
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menggunakan model Pembelajaran Realistik siswa kesulitan menemukan 

jawaban dari permasalahan karena siswa terbiasa diberi informasi oleh guru, 

dalam model pembelajaran ini juga membutuhkan waktu yang lama dan 

siswa juga membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan materi pelajaran 

yang sedang dilakukan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut sebaiknya 

siswa dilatih terlebih dahulu untuk dapat menemukan sendiri informasi-

informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan guru sebaiknya 

menggunakan alat peraga konkret yang dapat membantu proses belajar 

siswa. 

 

2.1.3 Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) menurut Taufiq, (2010:22) 

dikembangkan pertama kali oleh Prof. Howard Barrows sekitar tahun 

1970-an, model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata 

bagi siswa sebagai awal pembelajaran kemudian diselesaikan melalui 

penyelidikan dan diterapakan dengan menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah. Model Problem Based Learning (PBL) bercirikan 

penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari 

siswa. Dengan model Problem Based Learning (PBL) diharapkan siswa 

mendapatkan lebih banyak kecakapan daripada pengetahuan yang dihafal. 

Mulai dari kecakapan memecahkan masalah, kecakapan berpikir kritis, 

kecakapan bekerja dalam kelompok, kecakapan interpersonal dan 

komunikasi, serta kecakapan pencarian dan pengolahan informasi.  

Jadi Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang 

menghadapkan siswa pada permasalahan nyata, dengan permasalahan 

tersebut diharapkan siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan logis, serta mampu 

meningkatkan kepercayaan dirinya baik secara individu maupun 

kelompok. 

Model pembelajaran Problem Based Learning memiliki teori – teori 

yang mendasari, yang pertama adalah teori belajar konstruksivisme, Teori 
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belajar konstruktivisme ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri sehingga siswa benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan 

segala sesuatunya sendiri, dan berusaha dengan susah payah dengan ide-

idenya sendiri. Menurut teori konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling 

penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya 

sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa tetapi guru juga 

diharapkan menjadi fasilitator. Siswa juga harus membangun sendiri 

pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan 

untuk proses ini dengan memberikan kesempatan siswa menemukan atau 

menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan 

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

Teori yang mendasari model pembelajaran Problem Based Learning 

yang kedua adalah teori penemuan Jerome Bruner. Bruner terkenal karena 

dia lebih peduli terhadap proses belajar dari pada hasil belajar. Oleh karena 

itu, menurut Bruner metode belajar merupakan faktor yang menentukan 

dalam pembelajaran dibandingkan dengan pemerolehan khusus. Metode 

yang sangat didukungnya yaitu metode penemuan (discovery). Discovery 

learning dari Buner, merupakan model pengajaran yang dikembangkan 

berdasarkan pada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-

prinsip konstruktivis. Di dalam discovery learning siswa didorong untuk 

belajar sendiri secara mandiri. Siswa belajar melalui keterlibatan aktif 

dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah, 

dan guru mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman dengan 

melakukan kegiatan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-

prinsip untuk diri mereka sendiri, bukan memberi tahu tetapi memberikan 

kesempatan atau dengan berdialog agar siswa menemukan sendiri.  
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2.1.3.1 Langkah-langkah Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Warsono (2013:151) menyatakan bahwa model pembelajaran 

Problem Based Learning mempunyai langkah – langkah sehingga model 

ini dapat digunakan, adapun langkah – langkahnya adalah sebagai berikut : 

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan. Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan 

masalah yang dipilih. 

2) Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, 

tugas, jadwal dan lain-lain). 

3) Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan masalah. 

4) Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan 

temannya. 

5) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

Berdasarkan beberapa langkah-langkah PBL yang telah 

diuraikan, maka dapat disusun langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan PBL secara rinci sebagai berikut: 

1) Tahap pertama orientasi siswa pada masalah 

- Guru memaparkan suatu skenario permasalahan dengan 

berdasarkan pada tujuan pembelajaran (berbentuk apersepsi) 

- Guru memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan 

masalah yang dipilih. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari. 

2) Tahap kedua mengorganisasi siswa untuk meneliti 
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- Guru membimbing siswa mengidentifikasi fakta-fakta yang 

berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang terdapat 

dalam skenario permasalahan. 

- Guru membimbing siswa membuat hipotesis berdasarkan fakta-

fakta yang dihadapi. 

- Guru membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan secara 

individu/ kelompok 

3)  Tahap ketiga membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok 

- Siswa diberi kesempatan untuk berpikir dan bertindak dalam 

mengerjakan atau menyelesaikan masalah dan guru berperan 

sebagai fasilitator. 

- Guru berkeliling untuk mengamati, memotivasi, membantu dan 

memfasilitasi siswa bagi siswa yang membutuhkan. 

4) Tahap keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

- Siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya, siswa lain dapat menanggapi. 

5) Tahap kelima menganilisis dan mengevaluasi  proses pemecahan 

masalah 

- Guru membimbing siswa membuat penguatan dan kesimpulan 

tentang  materi  pembelajaran yang sudah dipelajari 

- Guru mengadakan refleksi dan evaluasi dengan menayakan 

kepada siswa tentang materi. 

 

2.1.3.2 Kelebihan Model Problem Based Learning  

Menurut Warsono (2014:152) adapun kelebihan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah sebagai berikut : 

1. Siswa akan terbiasa menghadapi masalah (problem posing) dan 

merasa tertantang untuk menyelesaiakan masalah, tidak hanya 

terkait dengan pembelajaran dalam kelas, tetapi juga menghadapi 

masalah yang ada dalam kehidupan sehari – hari (real world). 
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2. Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan 

teman-teman sekelompok kemudian berdiskusi dengan teman-

teman sekelasnya. 

3. Makin mengakrabkan guru dengan siswa. 

4. Ada kemungkinan suatu masalah harus diselesaikan siswa melalui 

eksperimen hal ini akan membiasakan siswa dalam menerapkan 

metode eksperimen.  

 

2.1.3.3 Kelemahan Model Problem Based Learning  

Menurut Warsono (2014:152) adapun kelemahan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah sebagai berikut : 

1. Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada 

pemecahan masalah. 

2. Seringkali memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang. 

3. Aktivitas siswa yang dilaksanakan di luar sekolah sulit dipantau 

guru.  

Berdasarkan paparan mengenai kelemahan model Pembelajaran 

Problem Based Leraning diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

dalam menggunakan model Pembelajaran Problem Based Learning 

memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang, guru juga memiliki 

kelemahan karena mereka belum mampu mengantarkan siswa dalam 

pemecahan masalah dan mereka sulit memantau karena aktivitas siswa 

banyak dilaksanakan di luar sekolah. Untuk mengatasi kelemahan tersebut 

sebaiknya guru harus memahami terlebih dahulu model pembelajaran yang 

akan digunakan seperti model pembelajaran Problem Based Learning dan 

aktivitas siswa dapat dipantau oleh guru, maka pembelajaran tidak harus 

dilaksanakan di luar ruang kelas, namun dapat dilaksanakan di dalam 

ruang kelas. 
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2.1.4  Hasil Belajar  

Suprijono (2013:7) menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar 

pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris atau 

terpisah, melainkan komprehensif. 

Menurut Nawawi (dalam Susanto, 2015:5) hasil belajar adalah tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi 

pelajaran tertentu. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah perubahan tingkat keberhasilan siswa baik itu dalam 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik serta perubahan tingkah laku yang 

dilakukan secara terus menerus. 

Popham (Septiani, 2015) Bloom mengemukakan bahwa hasil belajar 

dibagi tiga ranah yaitu : (1) ranah kognitif: yang terdiri atas enam aspek, 

yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sistesis dan evaluasi. 

Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi; (2) ranah afektif menurut 

Krathwohl (dalam Basuki, 2015:186-187) terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau tanggapan, penilaian, organisasi dan penghayatan 

nilai; sedangkan (3) ranah psikomotor menurut Leighbody dan Kidd (dalam 

Basuki, 2015:217-218) dibagi menjadi empat aspek yakni kemampuan 

menggunakan alat dan sikap kerja, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan 

dan menyusun urut-urutan pekerjaan, kecepatan mengerjakan tugas dan 

keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau kriteria yang telah 

ditentukan.  

Ketiga aspek diatas merupakan ukuran dalam menilai hasil belajar 

siswa, dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan aspek kognitif 

untuk menilai pengetahuan siswa, namun aspek afektif dan aspek 

psikomotorik sebagai sebagai pendukung dalam hasil belajar Matematika. 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran tertentu yang diperoleh di 

sekolah yang dapat dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh pada materi 

pelajaran. Sedangkan hasil belajar Matematika yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan 

(treatment) dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning dan model pembelajaran Matematika Realistik. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2012) dengan judul 

“Efektivitas Pendekatan Matematika Realistik Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas V SD N Rapah 03 Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang Semester 2 Tahun Ajaran 2011/2012” Penelitian ini menunjukan 

adanya peningkatan hasil belajar Matematika, hal ini dibuktikan dengan 

adanya peningkatan hasil belajar di kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka 

didapatkan hasil rata-rata nilai postest pada kelas kontrol sebesar 68,83 dan 

kelas eksperimen sebesar 85,12. Selisih rata-rata antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen sebesar 23,81. Berdasarkan hasil uji-t dan nilai signifikansi 

0,00<0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan pada pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Matematika Realistik dari pada 

pembelajaran dengan konvensional. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Acep diatas dapat 

disimpulkan bahwa, model pembelajaran Matematika Realistik sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas V SD dibandingkan dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional, hal tersebut dapat dilihat 

dari selisih rata-rata yang diperoleh dari kelas kontrol yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional dengan kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran Matematika Realistik. 

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wigar (2012) 

dengan judul “Efektivitas Penggunaan Model Problem Based Learning 

(PBL) Dalam Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas V SD Semester II 
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Desa Depok Tahun Ajaran 2011/2012”. Berdasarkan hasil analisis data dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektifitas pembelajaran matematika 

yang dilaksanakan menggunakan Problem Based Learning (PBL) dengan 

model pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang 

dilakukan, dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel (3.173 > 

2.023) dengan signifikansi 0,03 < 0,05. Rata-rata untuk kelompok eksperimen 

adalah 78,60 dan untuk kelompok kontrol adalah 64,14. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan Problem 

Based Learning lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional dalam pembelajaran Matematika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ade diatas dapat disimpulkan bahwa, 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas V SD dibandingkan dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional, hal tersebut dapat dilihat 

dari perbedaan selisih rata-rata yang diperoleh dari kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional dengan kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. 

Berdasarkan hasil dua penelitian yang relevan di atas maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa pada penelitian yang pertama menggunakan 

model pembelajaran Matematika Realistik yang kedua menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar Matematika siswa. Pencapaian penelitian tersebut terbatas pada 

peniliaan hasil belajar yang berkenaan dengan hasil belajar kognitif saja. 

Sehingga peneliti akan mencoba menerapkan kedua model pembelajaran 

tersebut. Dilihat dari potensi model pembelajaran tersebut diharapkan akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif, namun didukung oleh aspek 

afektif dan aspek psikomotorik. 

 

 

 

 



24 
 

 
 

2.3 Kerangka Pikir 

Berdasarkan penyajian deskripsi teoritik dapat disusun suatu kerangka 

berpikir untuk memperjelas arah dan maksud penelitian. Kerangka berpikir 

ini disusun berdasarkan variabel yang dipakai dalam penelitian yaitu 

Perbedaan Hasil Belajar Matematika dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Model Pembelajaran 

Matematika Realistik Siswa Kelas IV SD Negeri Bringin 02 dan SD Negeri 

Popongan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Dalam penelitian ini kegiatan belajar mengajar mengacu pada 

pemanfaatan pendekatan matematika realistik dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning ini diharapkan akan meningkatkan hasil belajar 

siswa serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat bereksplorasi 

melalui kegiatan belajar dengan lingkungan sekitar. Sehingga dapat tercipta 

kondisi belajar yang lebih aktif, efektif, kreatif dan menyenangkan. Secara 

rinci dapat dilihat pada bagan berikut: 
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KELAS EKSPERIMEN 2 
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Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah dipaparkan di 

atas, maka dapat dirumuskan 

Ho :Tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar 

Matematika dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan model pembelajaran Matematika Realistik 

siswa Kelas IV SD Negeri Bringin 02 dan SD Negeri 

Popongan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar Matematika 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dan model pembelajaran Matematika Realistik siswa Kelas IV 

SD Negeri Bringin 02 dan SD Negeri Popongan Semester II 

Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




