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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

a. Latar Belakang Pembelajaran Matematika 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah 

atau biasa disebut matematika sekolah memiliki ciri-ciri yang dimiliki 

matematika yaitu memiliki objek kejadian yang abstrak serta berpola pikir 

deduktif konsisten. Namun, sebelum pengetahuan matematika siswa sampai 

kepada tingkat abstrak, matematika harus dipelajari melalui tingkat konkret, 

khususnya bagi siswa yang tingkat perkembangan mentalnya masih ada pada 

tahapan konkret dan semi-konkret. Matematika akan mudah dipahami dengan   

adanya kemampuan penalaran yang baik. Adapun penalaran dapat 

berkembang jika penguasaan konsep matematikanya pun baik. 

      Menurut Moh Uzer Usman (2002: 4) menyatakan bahwa : 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif tertentu. Berdasarkan pendapat 

tersebut jelas bahwa kegiatan pembelajaran tidak lepas dari dua 

komponen yang saling terikat, yaitu guru dan siswa. 

Menurut Cornelius yang dikutip oleh Mulyono Abdurrahman (2003: 253) 

matematika perlu diajarkan kepada siswa karena: 

a. sarana berpikir yang jelas dan logis, 

b. sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, 

c. sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, 

d. sarana untuk mengembangkan kreativitas, 

e. sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

Utari Sumarmo (2004: 5) menyatakan bahwa : 

Pembelajaran matematika diarahkan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir matematis yang meliputi pemahaman, penyelesaian masalah, 
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penalaran, komunikasi, dan koreksi matematis, kritis serta sikap yang 

terbuka dan objektif. Berdasar pendapat tersebut, adanya kesempatan 

menyelesaikan masalah dengan strategi sendiri dapat menambahkan rasa 

tanggung jawab dan kreatifitas. Dengan memiliki rasa tanggung jawab, 

dapat dikatakan bahwa siswa memiliki kemandirian belajar dan 

diharapkan kemampuan matematika siswa berkembang. 

Herman Hudojo (2003: 123) menyatakan bahwa : 

Pembelajaran matematika berarti pembelajaran tentang konsep-konsep 

dan struktur-struktur yang terdapat dalam batasan yang dipelajari serta 

mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur tersebut.  

Dienes (Herman Hudojo, 2005: 71) mengemukakan bahwa: 

Belajar matematika melibatkan suatu struktur hierarki dari konsep-

konsep tingkat yang lebih tinggi yang dibentuk atas dasar apa yang telah 

terbentuk sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep-

konsep matematika tingkat lebih tinggi tidak mungkin bila prasyarat 

yang mendahului konsep-konsep itu belum dipelajari.  

Witherington (Nana Syaodih Sukmadinata, 2004: 155) mengemukakan bahwa  

Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan 

sebagai pola-pola respons yang baru yang berbentuk keterampilan, sikap, 

kebiasaan,  pengetahuan, dan kecakapan.  

M. Ngalim Purwanto (2002: 84) mengemukakan bahwa : 

Belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku yang mengarah pada 

tingkah laku yang lebih baik atau malah sebaliknya tingkah laku yang 

lebih buruk. 

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan Pembelajaran merupakan 

upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar 

tumbuh dan berkembang secara optimal.  

Erman Suherman dkk (2003:) menyatakan bahwa: 

Peristiwa belajar yang disertai dengan proses pembelajaran akan lebih 

terarah dan sistematik daripada belajar yang hanya semata-mata dari 

pengalaman dalam kehidupan sosial di masyarakat. Belajar dengan 
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proses pembelajaran meliputi peran guru, bahan ajar, dan lingkungan 

yang kondusif yang sengaja diciptakan.  

Sehingga dalam hal ini kemampuan guru untuk mengorganisir 

komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran sangat diperlukan agar 

antara komponen-komponen tersebut dapat berinteraksi secara optimal 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Sedangkan belajar merupakan 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang berbentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang relatif menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat 

diamati secara langsung yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau 

pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan.  

Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika merupakan proses pendidikan dalam lingkup persekolahan yang 

berisi serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar interaksi atau 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif yang sengaja 

direncanakan dalam rangka melakukan perubahan pada diri seseorang yang 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kemampuan 

dan aspek lain yang ada pada diri individu dengan pola pikir dan pola 

mengorganisasikan, pembuktian yang logis yang berkenaan dengan ide-ide 

atau gagasan-gagasan, konsep-konsep dan struktur-struktur yang terdapat 

dalam matematika yang pada akhirnya siswa dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir matematis serta dapat mengkomunikasikan konsep-

konsep dan struktur-struktur tersebut sehingga proses belajar dapat 

berkembang secara optimal. 

 

b. Tujuan Pembelajaran  Matematika 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang 

pesat baik meteri maupun kegunaannya. Mata pelajaran matematika verfungsi 

melambnagan kemampuan komunikasi dengan menggambarkan bilangan-



13 
 

bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang dapat memberi 

kejelasan dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, dikenal adanya tujuan pembelajarn, 

atau yang sudah umum dikenal dengan tujuan instruksional. Bahkan ada juga 

yang meyebutnya pengajaran. 

Dengan demikian tujuan pembelajaran adalah tujuan dari suatu proses 

interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Matematika diajarkan di sekolah membawa misi yang sangat penting, 

yaitu mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Secara umum 

tujuan pendidikan matematika di sekolah dapat digolongkan menjadi : 

1. Tujuan yang bersifat formal, menekankan kepada menata penalaran dan 

membentuk kepribadian siswa 

2. Tujuan yang bersifat material menekankan kepada kemampuan 

memecahkan masalah dan menerapkan matematika. 

Secara lebih terinci, tujuan pembelajaran matematika dipaparkan pada buku 

standar kompetensi mata pelajaran matematika sebagai berikut: 

1. Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya 

melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan 

kesamaan, perbedaan, konsistensi dan inkonsistensi. 

2. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan 

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa 

ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. 

3. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

4. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, 

grafik, peta, diagram, dalam menjelaskan gagasan 
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Adapun tujuan lain dari pengajaran matematika adalah: 

1. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dan 

pola piker dalam kehidupan dan dunia selalu berkembang, dan 

2. Mempersipakn siswa meggunakan matematika dan pola piker matematika 

dalam kehidupan sehari dan dalam mepelajari berbagai ilmu pengetahuan 

Dari uraian di atas jelas bahwa kehidupan dunia ini akan terus sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/ oleh karena itu siswa 

harus memiliki kemampuan memperoleh, memilih dan mengelola informasi 

untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah. Kemampuan ini 

membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, kratif dan kemamuan 

bekerja sama yang efektif. Dengan demikian, maka seorang guru harus terus 

mengikuti perkembangan matematika dan selalu berusaha ahar kreatif dalam 

pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat membawa siswa ke arah yang 

diinginkan. 

c. Standar Kompetensi Matematika Sekolah 

Standar kompetensi dirancang secara berdiversifikasi, untuk melayani 

semua kelompok siswa (normal, sedang, tinggi). Dalam hal ini, guru perlu 

mengenal dan mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut. Kelompok 

normal adalah kelompok yang memerlukan waktu belajar relatif lebih lama 

dari kelompok sedang, sehingga perlu diberikan pelayanan dalam bentuk 

menambah waktu belajar atau memberikan remidiasi. Sedangkan kelompok 

tinggi adalah kelompok yang memiliki kecepatan belajar lebih cepat dari 

kelompok sedang, sehingga guru dapat memberikan layanan dalam bentuk 

akselerasi (percepatan) belajar atau memberikan materi pengayaan. 

Kemampuan matematika yang dipilih dalam standar kompetensi 

dirancang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa agar dapat 

berkembang secara optimal, serta memperhatikan pula perkembangan 

pendidikan matematika di dunia sekarang ini. Untuk mencapai standar 

kompetensi tersebut dipilih materi-materi matematika dengan memperhatikan 
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struktur keilmuan, tingkat kedalaman materi, serta sifat-sifat esensial materi 

dan keterpakaiannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.2 Keaktifan Belajar 

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, (2004: 36) mengemukakan bahwa: 

Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya giat bekerja, giat berusaha, 

mampu bereaksi dan beraksi, sedangkan arti kata keaktifan adalah 

kesibukan atau kegiatan (). Dalam mengkategorikan keaktifan, dapat 

ditinjau dari dua hal yaitu keaktifan dapat digolongkan menjadi keaktifan 

jasmani dan keaktifan rohani. Keaktifan jasmani maupun rohani meliputi 

(1)  keaktifan indera yaitu  pendengaran, penglihatan, peraba dan lain-

lain; (2) keaktifan akal; serta (3) keaktifan ingatan. Mulyasa, (2008: 

158)menyimpulkan keaktifan adalah “kombinasi antara suatu teknik 

dengan sumber lain”. 

Menurut Sudjana (2001:72) mengemukakan bahwa: 

Keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar dapat dilihat 

dalam (1) turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya; (2) terlibat 

dalam pemecahan masalah; (3) bertanya kepada siswa lain atau guru 

apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya; (4) berusaha 

mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah; (5) melatih diri dalam memecahkan masalah atau soal; serta (6) 

menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperoleh. 

Rohani (2004:6-7) mengemukakan bahwa : 

Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah siswa giat-aktif dengan 

anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak 

hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Siswa yang 

memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) adalah, jika daya jiwanya bekerja 

sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. 

Saat siswa aktif jasmaninya dengan sendirinya ia juga aktif jiwanya, 

begitu juga sebaliknya.  
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Rochman Natawijaya dalam Depdiknas(2005 : 31) mengemukakan bahwa : 

Belajar aktif adalah Suatu sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek koqnitif, afektif 

dan psikomotor. 

Terdapat beberapa prinsip belajar yang dapat menunjang tumbuhnya cara 

belajar siswa aktif, yakni (1) stimulus belajar; (2) perhatian dan motivasi, (3) 

respon yang dipelajari; serta (4) penguatan serta umpan balik. Berikut ini 

dijelakan secara umum kelima prinisp tersebut: 

(1)  Stimulasi Belajar 

Pesan yang diterima siswa dari guru melalui informasi biasanya dalam 

bentuk stimulus. Proses pemberian stimulus tersebut dapat berbentuk 

verbal, bahasa, visual, auditif, dan lainnya. Stimulus hendaknya benar-

benar mengkomunikasikan informasi yang dingin disampaikan guru 

kepada siswa. 

 

(2) Perhatian dan motivasi 

Perhatian dan motivasi merupakan prasyarat utama dalam proses belajar 

mengajar. Tanpa adanya perhatian dan motivasi hasil belajar yang 

dicapai siwa tidak akan optimal. Stimulus belajar yang diberikan guru 

tidak akan berarti tanpa adanya perhatian dan motivasi dari siswa. 

Perhatian dan motivasi belajar siswa tidak akan lama bertahan selama 

proses belajar mengajar berlangsung. Oleh sebab itu perlu diusahakan 

oleh guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi. 

 

(3) Respons yang dipelajari 

Belajar adalah proses yang aktif, sehingga apabila siswa tidak dilibatkan 

dalam berbagai kegiatan belajar sebagai respons siswa terhadap stimulus 

guru, tidak mungkin siswa dapat mencapai hasil belajar yang 

dikehendaki. Keterlibatan siswa atau respons siswa terhadap stimulus 

guru bisa meliputi berbagai bentuk seperti perhatian, proses internal 
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terhadap informasi, tindakan nyata dalam bentuk partisipasi kegiatan 

belajar dan sebagainya. Keterkaitan guru dan siswa dalam kaitannya 

dengan stimulus dan respon didukung oleh penerapan strategi belajar 

yang tepat. Strategi pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa, lebih 

efektif daripada tanpa bantuan dari guru. Teaching strategies in which 

the teacher and the students work together are generally more effective 

that those in which the student are expected to learn new words without 

the teacher’s help (Ross, Burns Roe, 1992: 195). 

 

(4)   Penguatan 

Setiap tingkah laku yang diikuti oleh kepuasan terhadap kebutuhan siswa 

akan mempunyai kecenderungan untuk diulang kembali manakala 

diperlukan. Hal ini berarti apabila respons siswa terhadap stimulus guru 

memuaskan kebutuhannya, maka siswa cenderung untuk mempelajari 

tingkah laku tersebut. Sumber penguat belajar untuk memuaskan 

kebutuhan berasal dari nilai, pengakuan prestasi siswa, persetujuan 

pendapat siswa, ganjaran, hadian dan lainnya. 

 

(5)   Pemakaian dan pemindahan 

Pikiran manusia mempunyai kesanggupan menyimpan informasi yang 

tidak terbatas jumlahya. Dalam hal penyimpanan informasi yang tidak 

terbatas penting sekali diperhatikan pengaturan dan penempatan 

informasi sehingga dapat digunakan kembali apabila diperlukan. 

Pengingatan kembali informasi yang telah diperoleh tersebut cenderung 

terjadi apabila digunakan dalam situasi yang serupa. Belajar dengan 

memperluas pembentukan asosiasi dapat meningkatkan kemampuan 

siswa untuk memindahkan apa yang sudah dipelajari kepada situasi lain 

yang serupa di masa mendatang (Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 

2004: 214). 
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2.1.2.1 Pentingnya Keaktifan Belajar 

Aunurrahman (2009: 119) menyatakan bahwa: 

Siswa merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. Daya 

keaktifan yang dimiliki anak secara kodrati itu akan dapat berkembang 

ke arah yang positif saat lingkungannya memberikan ruang yang baik 

untuk perkembangan keaktifan itu.  

Menurut Mulyasa (2003:32) Mengemukakan bahwa : 

Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik 

fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran. Aktivitas-

aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berpengaruh 

terhadap daya ingat siswa terhadap pelajaran yang diberikan.  

Menurut Vernon Magnesen dalam Sutrisna (2011:2) mengemukakan bahwa : 

Ingatan yang diperoleh belajar dari membaca sebesar 20%, 

mendengarkan 30%, melihat sebesar 40%, mengucapkan sebesar 50%, 

melakukan sebesar 60% dan gabungan dari membaca, mendengarkan, 

melihat, mengucapkan dan melakukan sebesar 90%. Segala keaktifan 

siswa dalam belajar sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian 

tujuan pembelajaran.  

Ahmadi dan Prasatya dalam Yunia (2012:7) mengemukakan bahwa: 

Proses belajar yang bermakna adalah proses belajar yang  melibatkan 

berbagai aktivitas para siswa, untuk itu guru harus berupaya untuk 

mengaktifkan kegiatan belajar mengajar tersebut. Selanjutnya tingkat 

keaktifan belajar dalam suatu proses pembelajaran juga merupakan tolak 

ukur dari kualitas pembelajaran itu sendiri. 

Dengan demikian proses pembelajaran akan berjalan lancar bila siswa 

memiliki keaktifan yang besar yang menimbulkan perhatiannya dalam belajar 

sehingga guru perlu membangkitkan keaktifan siswanya dalam pembelajaran 

agar pelajaran yang diberikan mudah. 
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2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk 

dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal 

ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi Howard Kingsley membagi 3 

macam hasil belajar: 

1) Keterampilan dan kebiasaan 

2) Pengetahuan dan pengertian 

3) Sikap dan cita-cita 

Winkel (2004:34) menyatakan bahwa “hasil belajar adalah perubahan 

sikap atau tingkah laku anak melalui proses belajar”. Suprijono (2009:5) 

menyatakan bahwa “hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan”. Hasil belajar 

siswa menurut Sudjana (2011:3) pada hakikatnya adalah “perubahan tingkah 

laku, tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris”. Dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan keterampilan, sikap dan 

pengetahuan yang diperoleh siswa setelah ia menerima perlakuan yang 

diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Horward Kingsley dalam Sudjana (2011:22) membagi tiga macam hasil 

belajar yakni “keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, 

sikap dan cita-cita”. Merujuk pemikiran Gagne dalam Suprijono (2009:5) 

hasil “belajar dapat berupa: (a) informasi verbal yaitu kapabilitas 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun 

tertulis. Kemampuan merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

(b) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengkategorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 
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melakukan aktivitas kognitif yang bersifat khas. (c) Strategi kognitif yaitu 

kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan 

masalah. (d) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. (e) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penelitian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:250) menyatakan bahwa : 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi 

siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada 

jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi 

guru, hasil belajar merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran. 

Sudjana (2003:3) menyatakan bahwa: ”Hasil belajar adalah perubahan 

tinkah laku yang timbul misalnya dari tidak tahu menjadi tahu”. Perubahan 

yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalamn atau praktek yang 

dilakukan dengan sengaja dan disadari atau dengan kata lain bukan karena 

kebetulan.tingkat pencapaian hasil belajar oleh siswa disebut hasil belajar. 

Hasil belajar ini diperoleh siswa setelah mengikuti proses belajar 

mengajar. Untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar siswa atau 

kemampuan siswa dalam suatu pokok bahasan guru biasanya mengadakan tes 

hasil belajar.Hasil belajar dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh siwa 

setelah mengikuti suatu tes hasil belajar yang diadakan setelah selesai 

program pengajaran 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disintesiskan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan atau suatu penilaian akhir dari proses dan 

pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam 

jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena 
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hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin 

mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan merubah cara berpikir 

serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. 

Jadi hasil belajar itu adalah hasil yang dicapai siswa sebagai bukti 

keberhasilan proses belajar mengajar yang dialami siswa dalam pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai. 

 

2.1.3.1 Pentingnya Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar penting dilakukan, karena penilaian hasil belajar 

menurut Sudjana (2011:3) berfungsi sebagai: “(a) alat untuk mengetahui 

tercapai-tidaknya tujuan pembelajaran. (b) Umpan balik bagi perbaikan 

proses belajar-mengajar. (c) Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar 

siswa kepada para orang tuanya”. Sejalan dengan fungsi penilaian di atas 

maka tujuan dari penilaian hasil belajar adalah untuk : 

a) Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran yang ditempuhnya. Dengan pendeskripsian kecakapan tersebut 

dapat diketahui pula posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan siswa 

lainnya. 

b) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran disekolah, 

dalam aspek intelektual, sosial, emosional, moral, dan ketrampilan yakni 

seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke 

arah tujuan pendidikan yang diharapkan. 

c) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pembelajaran serta 

strategi pelaksanaannya. Kegagalan para siswa dalam hasil belajar yang 

dicapainya hendakmya tidak dipandang sebagai kekurangan pada diri 

siswa semata-mata, tetapi juga bisa disebabkan oleh program pembelajaran 

yang diberikan kepadanya atau oleh kesalahan strategi dalam 

melaksanakan program tersebut.  
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d) Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi 

pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa.  

 

2.1.4 Problem Based Learning 

 

Gambar  2.1 siklus / proses pembelajaran dalam Problem Based Learning 

menurut Wee & Kek 

Problem Based Learning merupakan salah satu metode yang banyak 

diadopsi untuk menunjang pendekatan pembelajaran learner centered  dan 

yang memberdayakan pemelajar adalah metode  Problem Based Learning 

(PBL). Problem Based Learning (PBL) memiliki ciri –ciri seperti (Tan, 2003; 

Wee & Kek, 2002); pembelajaran dimulai dengan pemberian „masalah‟, 

biasanya „masalah‟ memiliki konteks dengan dunia nyata, pemelajar secara 

berkelompok aktif merumuskan masalah dan mengidentifikasi kesenjangan 

pengetahuan mereka, mempelajari dan mencari sendiri materi yang terkait 

„masalah‟, dan melaporkan solusi dari „masalah‟. Sementara pendidik lebih 

http://2.bp.blogspot.com/-BaLGZ0YSa3s/TbG435R3vVI/AAAAAAAAACg/rGExIewSoSc/s1600/Problem+Based+Learning+Process_gif_1.gif
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banyak memfasilitasi. Meskipun bukanlah pendekatan yang sama sekali baru, 

penerapan metode PBL mengalami kemajuan yang pesat di banyak negara 

dari berbagai disiplin ilmu di negara – negara maju. 

Berdasarkan defenisi dari Wikipedia problem based learning is a 

student-centered instructional strategy in which students collaboratively solve 

problems and reflect on their experiences. Dari pengertian di atas dijelaskan 

bahwa PBL adalah suatu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

starategi ini mengkolaborasikan antara pemecahan masalah dan refleksi 

terhadap suatu pengalaman Pembelajaran berbasis masalah (Problem-based 

Learning, disingkat PBL), adalah pembelajaran yang menjadikan masalah 

sebagai dasar atau basis bagi siswa untuk belajar.  

Duch, et.al. (2000) menyatakan bahwa: 

Prinsip dasar yang mendukung konsep dari PBL sudah ada lebih dulu 

dari pendidikan formal itu sendiri, yaitu bahwa pembelajaran dimulai 

(diprakarsai) dengan mengajukan masalah, pertanyaan, atau teka-teki, 

yang menjadikan siswa yang belajar ingin menyelesaikannya. Dalam 

pendekatan berbasis masalah, masalah yang nyata dan kompleks 

memotivasi siswa untuk mengidentifikasi dan meneliti konsep dan 

prinsip yang mereka perlu ketahui untuk berkembang melalui masalah 

tersebut. Siswa bekerja dalam tim kecil, dan memperoleh, 

mengomunikasikan, serta memadukan informasi dalam proses yang 

menyerupai atau mirip dengan menemukan (inquiry). 

Menurut Ward (2002) dan Stepien (1993) menyatakan bahwa: 

PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga 

siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah tersebut dan sekaligus memiliki ketrampilan untuk memecahkan 

masalah. Pendapat lain mengatakan bahwa PBL is an instructional 

method that challenges students to "learn to learn," working 

cooperatively in groups to seek solutions to real world problems.  
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Defenisi ini mengemukakan bahwa PBL merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang menantang bagi siswa untuk “belajar untuk belajar”, 

bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan solusi atas masalah-masalah 

yang nyata dalam kehidupan mereka. Dalam PBL siswa akan terlibat sebagai 

subjek pembelajaran dan akan mendorong rasa ingin tahu siswa dalam proses 

pembelajaran 

Tan (2004) juga menyebutkan bahwa “PBL merupakan suatu 

pengembangan dari pembelajaran aktif dan pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, yang menggunakan masalah-masalah yang tidak 

terstruktur (masalah-masalah dunia nyata atau masalah-masalah simulasi yang 

kompleks) sebagai titik awal dan jangkar proses pembelajaran”.  

      Roh (2003) mengemukakan bahwa:  

pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran di kelas 

yang mengatur atau mengelola pembelajaran matematika di sekitar 

kegiatan pemecahan masalah dan memberikan kepada para siswa 

kesempatan untuk berfikir secara kritis, mengajukan ide kreatif mereka 

sendiri, dan mengomunikasikan dengan temannya secara matematis. PBL 

menggambarkan suatu suasana pembelajaran yang menggunakan 

masalah untuk memandu, mengemudikan, menggerakkan, atau 

mengarahkan pembelajaran. Pembelajaran dalam PBL dimulai dengan 

suatu masalah yang harus diselesaikan, dan masalah tersebut diajukan 

dengan cara sedemikian hingga para siswa memerlukan tambahan 

pengetahuan baru sebelum mereka dapat menyelesaikan masalah 

tersebut. Tidak sekedar mencoba atau mencari jawab tunggal yang benar, 

para siswa akan menafsirkan masalah tersebut, mengumpulkan informasi 

yang diperlukan, mengenali penyelesaian yang mungkin, menilai 

beberapa pilihan, dan menampilkan kesimpulan. 

Barrow dan Tamblyn yang dikutip oleh Sugiman (2006: 7) 

mengungkapkan bahwa “problem based learning adalah pembelajaran yang 

menghasilkan kepahaman atau solusi baru dari proses kerja”. Sedangkan 

menurut Stepien dan Gallagher (Sugiman, 2006: 7) problem based learning 
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adalah “pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

penyelesaian masalah dan untuk membantu siswa agar memperoleh 

pengetahuan yang dibutuhkan dan keterampilan”. 

Menurut Muslimin Ibrahim (2000: 7) “dalam problem based learning 

siswa dimotivasi untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan kooperatif 

dengan bimbingan guru”. Sebelum memulai proses pembelajaran di kelas, 

siswa terlebih dahulu mengamati suatu permasalahan. Dalam hal ini guru 

merangsang siswa untuk berpikir kritis menyelesaikan masalah yang ada serta 

mengarahkan siswa bertanya, mengajukan pendapat, belajar menyelesaikan 

suatu permasalahan dan menguasai konsep yang dipelajari. Problem based 

learning tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi 

sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan tetapi problem based learning 

dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, 

penyelesaian masalah, dan keterampilan intelektual; belajar berbagai peran 

orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam pengalaman nyata atau 

simulasi, dan menjadi pembelajar yang mandiri. 

Sugiman, (2006: 7) mengemukakan bahwa: 

Problem based learning adalah pendekatan pembelajaran yang 

menantang siswa untuk belajar ”to learn”. Siswa bekerja sama dalam 

kelompok untuk mencari solusi pada masalah nyata dan yang terpenting 

adalah mengembangkan kemampuan siswa menjadi pembelajar yang 

mandiri (self directed learner) yang artinya individu yang mampu 

mengarahkan diri sendiri dalam belajar mengajar, mampu berpikir kreatif 

penuh inisiatif, mempunyai rasa percaya diri, mampu menyelesaikan 

masalah, dan dapat mengambil keputusan sendiri .  

Berikut pengertian lain dari problem based learning: Pengertian di atas 

artinya problem based learning adalah pembelajaran yang dimulai dari suatu 

permasalahan. Sehingga, sebelum siswa mempelajari suatu pengetahuan 

mereka diberikan suatu masalah.  

Dari beberapa pengertian PBL seperti tersebut di atas dapatlah 

disimpulkan bahwa PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 
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menggunakan masalah nyata atau masalah simulasi yang kompleks sebagai 

titik awal pembelajaran, dengan karakteristik: (1) Pembelajaran dipandu oleh 

masalah yang menantang; (2) Para siswa bekerja dalam kelompok kecil; 

(3)Guru mengambil peran sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Problem 

based learning merupakan salah satu model pembelajaran matematika yang 

berlandaskan pada proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa. Problem 

based learning merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada 

kerangka kerja teoritik konstruktivisme. Dalam problem based learning, fokus 

pembelajaran ada pada masalah yang dipilih sehingga siswa tidak saja 

mempelajari konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah tetapi juga 

metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh sebab itu, siswa 

tidak saja harus memahami konsep yang relevan dengan masalah yang 

menjadi pusat perhatian tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang 

berhubungan dengan keterampilan menerapkan metode ilmiah dalam 

penyelesaian masalah dan menumbuhkan pola berpikir kritis. 

Hal-hal yang dilaksanakan guru dalam problem based learning menurut 

Arends (2004: 406) dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 2.1 Aktivitas Guru dalam Problem Based Learning 

Fase Aktivitas Guru 

Fase 1  

Mengorientasikan siswa pada 

masalah 

 

Fase 2 

Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

 

Fase 3 

Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

 

Fase 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

 

 

 

Fase 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat 

pada aktivitas pemecahan masalah. 

 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisaikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut. 

 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan 

membantu mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya. 

 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang 

mereka gunakan. 

 

Peran guru dalam problem based learning adalah sebagai pemberi 

masalah, memfasilitasi investigasi dan dialog, serta memberikan dukungan 

(motivasi) dalam pembelajaran siswa. Selain itu guru juga berperan dalam 

mengembangkan aspek kognitif dan metakognitif siswa bukan sekedar 

penyebar informasi. Sedangkan siswa berperan aktif sebagai  problem solver, 

decision makers, dan meaning makers bukan sebagai pendengar yang pasif. 

“Guru, siswa, dan masalah dalam problem based learning memiliki 

peran yang berbeda”. Pembagian peran dalam problem based learning 

(Sugiman, 2006: 8) dapat digambarkan seperti Tabel berikut. 
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Tabel 2.2 Pembagian peran dalam problem based learning 

Guru sebagai pelatih 
Siswa sebagai problem 

solver 

Masalah sebagai awal 

tantangan dan motivasi 

 Asking about thinking 

(bertanya tentang 

pemikiran) 

 Memonitor pembelajaran 

 Probbing (menantang 

siswa untuk berpikir) 

 Menjaga agar siswa dapat 

terlibat 

 Mengatur dinamika 

kelompok 

 Menjaga berlangsungnya 

proses 

 Peserta yang aktif 

 Terlibat langsung 

dalam pembelajaran 

 Membangun 

pemahaman 

 Menarik untuk 

dipecahkan 

 Menyediakan kebutuhan 

yang ada hubungannya 

dengan pelajaran yang 

dipelajari 

 

Problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

diawali dengan menghadapkan siswa pada masalah matematika yang 

kontekstual. Dengan segenap pengetahuan yang dimilikinya, siswa dituntut 

untuk menyelesaikan masalah yang kaya dengan konsep-konsep matematika.  

Problem based learning mempunyai karakteristik utama yaitu adanya 

bahan ajar yang berupa masalah, disiapkan untuk memicu dan memacu 

terjadinya interaksi multiarah antar komunitas kelas sehingga tercipta iklim 

belajar mengajar yang kondusif. Kemampuan berpikir matematis tinggi dapat 

diperoleh dengan proses pemecahan masalah yang dilakukan melalui interaksi 

kooperatif antar siswa dan peran guru yang proporsional. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan Gagne (Erman Suherman dkk, 2003: 89), bahwa 

“keterampilan intelektual tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui proses 

pemecahan masalah”. Gagne (Erman Suherman dkk, 2003: 89-90) “Pemecahan 

masalah merupakan tipe belajar paling tinggi dari delapan tipe belajar yang 

diungkapkan, yaitu : signal learning, stimulus-respons learning, chaining, 

verbal association, discrimination learning, concept learning, rule learning, 

and problem solving”. 

Selain itu karakteristik dari problem based learning menurut berbagai 

ahli problem based learning seperti yang dituliskan Arends (2004: 392) adalah 

sebagai berikut. 
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a. Driving question or problem (pengajuan pertanyaan atau masalah) 

b. Interdisciplinary focus (fokus pelajaran interdisipliner) 

c. Authentic investigation (penemuan yang asli) 

d. Production of artifacts and exhibits (menghasilkan karya dan peragaan) 

e. Collaboration (kolaborasi) 

Selain itu Strategi PBL memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Learning is driven by challenging, open-ended, ill-defined and ill-

structured, practical problems. Jadi strategi PBL didorong oleh tantangan, 

lebih terbuka, masalahnya tidak jelas, tidak beraturan dan praktis.  

b. Students generally work in collaborative groups. Dalam PBL ini siswa 

bekerjasama dalam suatu kelompok untuk menemukan solusi suatu 

masalah. 

c.  Teachers take on the role as "facilitators" of learning. Dalam PBL guru 

berperan sebagai fasilitator, yakni yang mengarahkan, membimbing, dan 

mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. 

d. Penerapan kegiatan instruksional PBL didasarkan pada strategi 

pembelajaran yang melibatkan penalaran semantik, penalaran berbasis 

kasus, penalaran analogis, penalaran kausal, dan penalaran penyelidikan,  

Menurut Tatang Herman (2006: 4), karakteristik problem based learning 

adalah sebagai berikut. 

a.   Memposisikan siswa sebagai self director problem solver melalui 

kegiatan kolaboratif 

b.   Mendorong siswa untuk mampu menemukan masalah dan 

mengelaborasinya dengan mengajukan hipotesis atau dugaan-dugaan dan 

merencanakan penyelesaian. 

c.   Memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi berbagai alternatif 

penyelesaian dan implikasinya, serta mengumpulkan dan 

mendistribusikan informasi. 

d.   Melatih siswa untuk terampil menyajikan temuan. 

e.   Membiasakan siswa untuk merefleksi tentang efektivitas cara berpikir 

mereka dalam menyelesaikan masalah. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa inti dari problem 

based learning dalam pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang 

menghadapkan siswa pada permasalahan matematika yang nyata dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat terlibat secara 

aktif dalam menyelesaikan masalah dan menguasai konsep matematika melalui 

pengalaman belajarnya. Problem based learning dilaksanakan dengan langkah-

langkah, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa 

untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, 

mengembangkan dan mengevaluasi hasil karya, serta menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

 

2.2 Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:\ 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Winarti (2012), berjudul “Upaya 

Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Tentang Materi Menaksir 

dan Membulatkan Operasi Hitung Melalui Model Peoblem Based 

Learning Bagi Siswa Kelas 4 SD Kepohkencono 01 Semester 1 Tahun 

2011/2012” dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terjadi 

peningkatan keaktifan belajar yang terlihat dari interaksi siswa dalam 

berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi serta merespon jawaban 

temannya. Keaktifan siswa pada siklus I hanya mencapai 79% belum 

mencapai indikator keberhasilan ≥80%. Namun pada siklus II sudah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu 91%. Hasil belajar siklus I dari 32 

siswa sebanyak 17 siswa atau 53,13% tuntas dan sebanyak 15 siswa atau 

46,87 % belum tuntas dan pada siklus II sebanyak 36 siswa atau 100% 

dari jumlah siswa mencapai ketuntasan. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar matematika materi menaksir dan 

membulatkan operasi hitung pada siswa kelas 4 setelah menggunakan 

Problem Based Learning. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Theresia T. W dalam skripsinya yang 

berjudul “Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
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Siswa Kelas VI SD N Tuguran Gamping Dengan Pendekatan 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)” pada tahun 

2007 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah pada siswa setelah mengikuti pembelajaran berbasis masalah 

dalam pembelajaran matematika. dapat diketahui bahwa hasil penelitian 

ini menunjukkan ada peningkatan ketuntasan belajar, yakni dari 65,6% 

sebelum siklus, meningkat menjadi 71,8% pada siklus I dan 100% pada 

siklus II.. Berdasarkan penelitian ini diperoleh simpulan bahwa penerapan 

Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar Matematika. 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Titi Sudarsih dalam skripsinya yang 

berjudul “Peningkatan Penguasaan Konsep Matematika Siswa Melalui 

Keterampilan Guru Mengelola Kelas Pada Siswa Kelas V SD Negeri 2 

Sewon” pada tahun 2008 menunjukkan bahwa melalui keterampilan 

mengelola yang digunakan guru mampu meningkatkan penguasaan konsep 

matematika siswa kelas V SD Negeri 2 Sewon. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Problem based learning dilaksanakan dengan langkah-langkah: 

mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, 

membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. Pendekatan ini membutuhkan peningkatan peran guru 

untuk lebih memotivasi siswa sehingga diharapkan problem based learning 

dapat digunakan sebagai usaha perbaikan atau sebuah tindakan untuk 

mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika.  

Matematika merupakan suatu sarana bagi siswa agar dapat memecahkan 

masalah kehidupan sehari-hari, mengembangkan kreativitas, mengenal pola-

pola hubungan, dan berpikir kritis serta logis. Kebutuhan akan penguasaan dan 

penerapan konsep-konsep matematika dalam berbagai aspek kehidupan belum 

disadari dengan baik, karena kenyataan menunjukkan bahwa minat siswa-siswa 
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dalam pelajaran matematika relatif rendah sehingga jarang ditemukan siswa 

yang menguasai konsep matematika dengan baik. Selain itu, belajar 

matematika siswa belum bermakna, sehingga pengertian siswa tentang konsep 

sangat lemah. Siswa sebagai subjek didik pun dituntut untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. Siswa harus mempunyai kemandirian dalam belajar sehingga 

pembelajaran berlangsung efektif. 

Dari deskripsi tentang kerangka pikir diatas, dapat disimpulkan bahwa 

metode Problem Based Learning (PBL) bisa menjadi salah satu alternatif 

untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Melalui problem based 

learning, siswa dapat terampil menggunakan langkah penyelesaian masalah 

yang tepat sehingga dapat meningkatkan penguasaan konsep matematika siswa 

dalam proses menyelesaikan masalah. Dalam problem based learning siswa 

menjadi sentral dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sedangkan 

guru hanya sebagai mediator ataupun fasilitator yang bertugas untuk 

menyediakan dan memenuhi kebutuhan siswa saat proses pembelajaran. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir dan didukung dengan kajian pustaka, 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

1. Dengan mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa 

untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar pada siswa kelas V SD Negeri Jati 03 Magelang. 

2. Pelaksanaan problem based learning pada siswa kelas VI SD Negeri Jati 03 

Magelang dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika 

siswa. 

 

 

 


