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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab II ini berisi kajian teori tentang variabel-variabel, antara lain: 

pendekatan saintifik melalui model pembelajaran PjBL (project based learning), 

hakikat mata pelajaran matematika, dan hasil belajar matematika. 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Matematika 

2.1.1.1 Hakikat Matematika 

Matematika berasal dari Bahasa Yunani yaitu, mathein atau 

manthenein yang berarti mempelajari. Kata Matematika diduga 

berhubungan erat dengan kata medha atau widya dari Bahasa Sansekerta 

yang artinya kepandaian, ketahuan, intelegensia (Nasution dalam 

Subarinah, 2006). 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 

struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada didalamnya (Subarinah, 

2006). Dalam Kurikulum 2006 dikatakan bahwa matematika merupakan 

ilmu universal yang melandasi perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya 

pikir manusia. 

Matematika adalah ilmu yang berhadapan dengan jumlah, bentuk-

bentuk, ruang dan lain sebagainya dan hubungannya dengan penggunaan 

bilangan dan simbol-simbol; operasi atau proses matematik digunakan 

dalam masalah, disiplin ilmu tertentu.(Pilant, 2008) 

Pilant megungkapkan, Matematika adalah cara mendiskripsikan 

hubungan antara bilangan dan jumlah yang bisa diukur lainya. Matematika 

dapat menunjukkan persamaan sederhana dan interaksi diantara partikel 

kecil dan objek terjauh di alam semesta. Matematika mengijinkan para 
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ilmuan untuk mengkomunikasikan ide dengan istilah yang diterima secara 

universal. Matematika benar benar merupakan bahasa ilmu pengetahuan. 

Dari berbagai pendapat mengenai Matematika, dapat disimpulkan 

bahwa Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang bilangan, 

bentuk-bentuk (geometri) yang dapat diekspresikan dan dioperasikan 

melalui simbol-simbolnya dimana memerlukan kacakapan berpikir 

khususnya dalam berlogika atau mengamati pola dan berpikir rasional. 

 

2.1.2.2 Pembelajaran Matematika di SD 

Tidak dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini merupakan suru hasil dari 

perkembangan Matematika. Matematika yang mencakup teori bilangan, 

aljabar, analisis, dan peluang diperlukan untuk menginovasikan bahkan 

menciptakan teknologi baru di masa depan. Penguasaan Matematika yang 

kuat sejak dini diperlukan untuk mewujudkan harapan tersebut 

(Kemendikbud, 2006).  

Mata pelajaran Matematika telah diberikan pada usia Sekolah 

Dasar. Dengan demikian kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama dapat dipupuk sejak usia 

sekitar 7 hingga12 tahun.  Kompetensi tersebut telah dipikirkan baik baik 

oleh Dinas Pendidikan Indonesia agar siswa mampu memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang dinamis, tidak pasti dan kompetitif. (Kemendikbud, 2006) 

Masih bertolak dari kurikulum 2006, tujuan pembelajaran 

Matematika dirumuskan agar siswa dapat: 

a. Memahami konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah  
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b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi Matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  Matematika 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model Matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh 

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

e. 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 masalah. 

Ruang lingkup pembelajaran Matematika SD adalah bilangan, geometri dan 

pengukuran serta pengolahan data. 

2.1.2.3 Peran Matematika di SD 

Pemahaman  terhadap  peranan  pengajaran  matematika  di  Sekolah 

Dasar sangat membantu para guru untuk memberikan pembelajaran matematika 

secara proporsional sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana tercantum dalam 

dokumen BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006:2) mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan 

agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif.  

Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika dalam dokumen ini 

disusun sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan 

tersebut di atas. Selain itu dimaksudkan pula untuk mengembangkan kemampuan 
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menggunakan matematika dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan 

ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain. 

Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 

matematika yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah 

terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara 

penyelesaian. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perlu 

dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model matematika, 

menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya. 

Peran matematika dalam (Permendikbud, 2013: 231) Kecakapan  atau 

kemahiran  matematika  merupakan  bagian  dari kecakapan  hidup  yang  harus  

dimiliki  siswa  terutama  dalam pengembangan  penalaran,  komunikasi,  dan  

pemecahan  masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan siswa sehari-hari. 

Matematika selalu  digunakan  dalam  segala  segi  kehidupan,  semua  bidang  

studi memerlukan  ketrampilan  matematika  yang  sesuai,  merupakan  sarana 

komunikasi  yang  kuat,  singkat  dan  jelas,  dapat  digunakan  untuk menyajikan 

informasi dalam berbagai cara, meningkatkan kemampuan berpikir  logis, 

ketelitian  dan  kesadaran  keruangan,  memberikan kepuasan  terhadap  usaha  

memecahkan  masalah  yang  menantang, mengembangkan kreaktifitas dan 

sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

2.1.2 Pendekatan Saintifik 

2.1.2.1Pengertian Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau 

prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, 

hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Pendekatan saintifik dimaksudkan 

untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami 
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berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa 

berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah 

dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong siswa dalam mencari tahu dari berbagai 

sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu. Penerapan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran maelibatkan keterampilan 

proses, seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, 

menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses 

tersebut, bantuan guru diperlukan. Akan tetapi, bantuan guru tersebut 

harus semakin berkurang dengan semakin tingginya kelas siswa. Metode 

saintifik sangat relevan dengan tiga teori belajar, yaitu teori Bruner, teori 

Piaget, dan teori Vygotsky. Teori belajar Bruner disebut juga teori belajar 

penemuan. Ada empat hal pokok berkaitan dengan teori belajar Bruner 

(dalam Carin & Sund, 1975). Pertama, individu hanya belajar dan 

mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya.  Kedua, 

dengan melakukan proses-proses kognitif dalam  proses penemuan, siswa 

akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu 

penghargaan intrinsik. Ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat 

mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memilik 

kesempatan untuk melakukan penemuan. Keempat, dengan melakukan 

penemuan maka akan memperkuat retensi ingatan. Empat hal diatas adalah 

bersesuaian dengan  proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran 

menggunakan metode saintifik.  

 

2.1.2.2 Langkah-langkah Pendekatan Saintifik 

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). 

Langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam proses 

pembelajaran meliputi menggali informasi melaui pengamatan, bertanya, 

percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau 
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informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian 

menyimpulkan, dan mencipta. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi 

tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat 

diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses 

pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan 

menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah. Pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran disajikan  sebagai berikut: 

 

  a.        Mengamati (observasi) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki 

keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara 

nyata, siswa senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. 

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa 

ingin tahu siswa. Sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan  mengamati dalam 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud 

Nomor  81A/2013, hendaklah  guru membuka secara luas dan 

bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan 

membaca. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan 

pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, 

membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau 

objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih 

kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi.  

b.        Menanya 

 Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan 

secara luas kepada siswa untuk bertanya mengenai apa yang 

sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu 

membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan: 

pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit 
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sampai kepada yang abstra berkenaan dengan fakta, konsep, 

prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang 

bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat 

hipotetik. Dari situasi di mana siswa dilatih menggunakan 

pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk 

mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana siswa 

mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan 

kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan 

bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa. Semakin terlatih 

dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat 

dikembangkan. Pertanyaan terebut menjadi dasar untuk mencari 

informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang 

ditentukan guru sampai yang ditentukan siswa, dari sumber 

yang tunggal sampai sumber yang beragam. 

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran 

sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor  81a 

Tahun 2013, adalah  mengajukan pertanyaan tentang informasi 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 

yang bersifat hipotetik). Adapun kompetensi yang diharapkan 

dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreatifitas, rasa 

ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 

belajar sepanjang hayat. 

c.         Mengumpulkan Informasi 

Kegiatan “mengumpulkan informasi”  merupakan 

tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan  dengan 

menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber melalui berbagai cara. Untuk itu siswa dapat 

membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan 
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fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan 

melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul 

sejumlah informasi. Dalam Permendikbud Nomor  81a 

Tahun 2013, aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan 

 melalui eksperimen,  membaca sumber lain selain buku 

teks,  mengamati objek/ kejadian/, aktivitas wawancara 

dengan nara sumber dan sebagainya. Adapun kompetensi 

yang diharapkan adalah  mengembangkan sikap teliti, jujur, 

sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan 

berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan 

informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang 

hayat. 

 

  d.        Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/Menalar 

Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/ 

menalar” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud Nomor  81a Tahun 

2013, adalah memproses  informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. 

Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat 

menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan 

untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan 

informasi lainya, menemukan pola dari keterkaitan  

informasi tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan 

adalah  mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 
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aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 

menyimpulkan.  

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan 

menalar, yaitu proses berfikir yang logis dan sistematis atas 

fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk 

memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  Aktivitas 

menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 

dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori 

belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi 

dalam pembelajaran merujuk pada kemamuan 

mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan 

beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi 

penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa 

khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi 

dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah 

tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan 

pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. 

  e.        Menarik kesimpulan  

Kegiatan menyimpulkan  dalam pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari 

kegiatan  mengolah data atau informasi. Setelah 

menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan 

berbagai pola dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara 

bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok, atau  secara 

individual membuat kesimpulan. 
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  f.         Mengkomunikasikan  

 Pada pendekatan scientific guru diharapkan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui  menuliskan atau 

menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari 

informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil 

tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai 

hasil belajar siswa atau kelompok siswa tersebut. Kegiatan 

“mengkomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran 

sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor  

81a Tahun 2013, adalah menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, 

atau media lainnya.   

 Adapun kompetensi yang diharapkan dalam 

kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar.  

 

2.1.3 Model Project Based Learning 

2.1.3.1 Pengertian Project Based Learning 

Project Based Learning atau Pembelajaran Berbasis Proyek 

pelaksanannya adalah memusatkan kegiatan belajar mengajar 

kepada siswa. Menurut Lighthart, didalam sekolah yang baik maka 

kepala sekolah tidak bekerja sedikit juga, guru bekerja sedikit dan 

siswa mengerjakan segala-galanya (Vastenhouw, 1982).  

Project Based Learning merupakan suatu metode mengajar 

yang sistematik yang mengajak siswa dalam mempelajari 

pengetahuan penting dan kemampuan abad 21 melalui suatu 
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perluasan, proses keingintahuan yang mempengaruhi siswa yang 

terstruktur secara kompleks disekitarnya, pertanyaan yang dapat 

dibuktikan dan tugas dan produk yang dirancang dengan baik.  

Project Based Learning membawa siswa untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam menemukan sendiri 

jawaban dari suatu pertanyaan, masalah atau tantangan. Hal ini 

juga membuat siswa harus dapat bersuara dan menentukan 

pilihannya serta membuat suatu proyek yang dirancang, diatur dan 

dinilai secara hati-hati guna mencapai sasaran pembelajaran yang 

sedang gencar dilakukan pada abad 21 (yaitu kolaborasi, 

komunikasi dan berpikir kritis) dan menciptakan produk yang asli 

dan bermutu tinggi (Education, 2013). 

Project atau Proyek sendiri berasal dari Bahasa Latin yaitu 

proyectum yang berarti maksud, tujuan, rancangan, anggaran, 

rencana (Vastenhouw, 1982). Project Based Learning membawa 

siswa untuk merancang atau membuat rencana dan melaksanakan 

proyek mereka dimana guru hanya menjadi fasilitator yang 

tugasnya adalah mengevaluasi proyek, dimana evaluasi tersebut 

berdasarkan negosiasi kriteria proyek hasil diskusi kelas. Para 

siswa akan secara mandiri menyelesaikan produk mereka tanpa 

bantuan guru. Bahkan mereka pula melakukan penilaian terhadap 

kerja kelompoknya. 

Proyek yang disusun bukanlah proyek sembarangan tetapi 

merupakan proyek yang sesuai dengan pengalaman belajar, yang 

memiliki ragam waktu penyelesaian, yang melewati fase-fase, 

yang dapat berbentuk banyak hal seperti pemecahan masalah 

kesehatan dengan pembuatan poster, merancangkan suatu kegiatan, 

membuat tulisan multi media bahkan kerajinan tangan. 
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Ada delapan elemen penting dalam Project Based 

Learning(Larmer & Mergendoller, 2012), yaitu: 

a. Isi atau materi (Significant Content) yang penting dimana 

tidak melupakan pengajaran pengetahuan dan kemampuan 

dari standard an konsep dari mata pelajaran, 

b. Kemampuan abad 21 (21st Century Skill) yaitu berpikir kritis, 

penyelesaian masalah, kerjasama, komunikasi yang diajarkan 

dan dinilai, 

c. Rasa ingin tahu yang dalam (In-Depth Inquiry) dimana siswa 

akan bertanya, mengumpulkan data penelitian dan 

mengembangkan jawaban, 

d. Memunculkan pertanyaan (Driving Question), 

e. Kebutuhan untuk mengetahui seduatu (Need to Know) dimana 

siswa menjadi haus akan ilmu pengetahuan sampai mereka 

mengerti konsep dan bertindak sesuai kemampuannya untuk 

menjawab pertanyaan dan menciptakan proyek sebagai pintu 

gerbang keingintahuan dan ketertarikannya. 

f. Bersuara dan menentukan pilihan (Voice and Choice), 

g. Merevisi dan melakukan refleksi (Revision and Reflection). 

h. Adanya penonton (Public Audience) saat siswa melakukan 

presentasi dalam hal ini guru dan teman sebaya. 

 

2.1.3.2 Langkah-langkah Project Based Learning 

Kakarakter utama dari Project Based Learning adalah produk 

sebagai hasil akhir pembelajaran. Guru sebaiknya mampu memberikan 

motivasi kepada siswa dalam menentukan proyek apa yang akan siswa 

buat agar siswa tertarik mengerjakan proyek dan tidak merasa bosan. 

Selain itu, proyek harus memenuhi tujuan pembelajaran yang tentunya 

sesuai dengan kompetensi dasar, materi dan hasil belajar yang ingin 

dicapai siswa.  
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Tabel 1 
Sintak Model Project Based Learning 

No Sintak Pjbl ( Project Based Learning) 

1. Penyajian permasalahan 

2. Membuat perencanaan 

3. Menyusun penjadwalan 

4. Memonitor pembuatan proyek 

5. Melakukan penilaian 

6. Evaluasi  

 

2.1.3.3.Kelebihan dan Kekurangan Project Based Learning 

Kelebihan Model Pembelajaran Project Based Learning  

Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk 

melakukan pekerjaan penting 

a. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah; 

b. Membuat siswa lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang 

kompleks. 

c. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerjasama; 

d. Mendorong siswa mempraktikkan ketrampilan berkomunikasi; 

e. Meningkatkan ketrampilan siswa dalam mengelola sumber daya; 

f. Memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasikan proyek, 

mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti peralatan dan 

bahan untuk menyelesaikan tugas; 

g. Memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang sesuai 

kondisi dunia nyata; 

h. Melibatkan siswa untuk belajar mengumpulkan informasi dan 

menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan di 

dunia nyata; 

i. Membuat suasana belajar menyenangkan. 
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Berikut ini adalah beberapa kelemahan model Project Based 

Learning: 

1. Membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah 

dan meghasilkan produk. 

2. Membutuhkan biaya yang cukup 

3. Membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar 

4. Membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. 

5. Tidak sesuia untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak 

memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. 

6. Kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. 

 

2.1.4 Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2004:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar dapat 

dikategorikan menjadi tiga bidang, yaitu bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar di antara siswa jelas akan berbeda-beda, karena 

dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yaitu faktor dari dalam siswa dan dari luar 

siswa (Sudjana 1989:39). 

Menurut Gagne dalam Suprijono (2013: 5) hasil belajar itu berupa  (a) 

Informasi verbal adalah kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis, (b) Keterampilan intelektual adalah 

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang, (c) Strategi kognitif adalah 

kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri, (d) 

Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani, (e) 

Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. 

Kegiatan atau usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu 

merupakan proses belajar sedang perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan 
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hasil belajar. Dengan demikian belajar akan menyangkut proses belajar dan hasil 

belajar (Hudoyo, 1988:1). Kingsley dalam Sudjana (2004:22) membagi tiga 

macam hasil belajar mengajar menjadi: (1) Keterampilan dan kebiasaan, (2) 

Pengetahuan dan pengarahan, (3) Sikap dan cita-cita. Menurut Gagne dalam 

Sudjana (2008: 22) hasil belajar adalah dicapainya sejumlah kemampuan setelah 

mengikuti proses belajar mengajar, yaitu ketrampilan intelektual (pengetahuan), 

strategi kognitif (memecahkan masalah), informasi verbal (mendeskripsikan 

sesuatu), ketrampilan motorik, sikap dan nilai. Bloom dan Kratwohl (dalam 

Usman, 1994: 29) juga mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2013:6) hasil belajar adalah 

kemampuan yang mencangkup aspek kognitif, psikomotorik dan afektif. Aspek 

kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, 

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

(menguraikan, menentukan hubungkan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Aspek 

afektif adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), 

valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Aspek 

psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. Aspek psikomotor 

juga mencangkup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, managerial, dan 

intelektual. 

Bloom dalam Usman (1994: 29) membagi ranah kognitif menjadi enam 

bagian, yaitu: (1) Pengetahuan, yang mengacu pada kemampuan mengenal atau 

mengingat materi yang sudah dipelajari dari yang sederhana sampai pada teori-

teori yang sulit, (2) pemahaman, yang mengacu pada kemampuan memahami 

makna materi, (3) penerapan, yang mengacu pada kemampuan menggunakan atau 

menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut 

penggunaan aturan atau prinsip, (4) analisis, yang mengacu pada kemampuan 

menguraikan materi ke dalam komponen-komponennya, (5) sintesis, yang 

mengacu pada kemampuan memadukan konsep atau komponen-komponen 
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sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru, dan (6) evaluasi, yang 

mengacu pada kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi 

untuk tujuan tertentu. 

Hasil belajar menurut Suprijono (2013: 5) adalah pola-pola dari perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan dan keterampilan. 

Hasil belajar adalah secara keseluruhan bukan salah satu aspek saja. Rasyid 

(2008: 9) juga berpendapat bahwa hasil belajar jika di tinjau dari segi proses 

pengukurannya, kemampuan seseorang dapat dinyatakan dengan angka. Dengan 

demikian, hasil belajar siswa dapat diperoleh guru dengan terlebih dahulu 

memberikan seperangkat tes kepada siswa untuk menjawabnya. Hasil tes belajar 

siswa tersebut akan memberikan gambaran informasi tentang kemampuan dan 

penguasaan  kompetensi siswa pada suatu materi pelajaran yang kemudian 

dikonversi dalam bentuk angka-angka. 

Arikunto dan Gagne dalam Sukiman (2012) mengungkapkan pada 

dasarnya hasil belajar adalah akibat dari adanya evaluasi belajar (tes) dan evaluasi 

belajar dilakukan untuk  mengetahui kemampuan yang telah diperoleh siswa 

setelah melakukan proses pembelajaran. Tes tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan sesuai tujuan 

pembelajaran (Purwanto, 2010). Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini 

mengacu pada pendapat Arikunto dan Gagne, yaitu kemampuan yang dicapai oleh 

siswa setelah mengalami proses pembelajaran di kelas yang dapat dilakukan 

melalui evaluasi belajar (tes tertulis). 

 

2.1.5 Hubungan pendekatan saintifik melalui model project based learning 

terhadap hasil belajar matematika 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang 

abstrak dan pola hubungan yang ada didalamnya (Subarinah, 2006). Matematika 

adalah ilmu yang berhadapan dengan jumlah, bentuk-bentuk, ruang dan lain 

sebagainya dan hubungannya dengan penggunaan bilangan dan simbol-simbol; 

operasi atau proses matematik digunakan dalam masalah, disiplin ilmu tertentu. 
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Karakteristik matematika menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 

pendekatan dan model pembelajaran bagi siswa. Pendekatan yang sistematis, 

logis, ilmiah yag dapat mendukung karakteristik matematika adalah pendekatan 

saintifik.  

Pendekatan saintifik menekankan pemahaman kepada siswa dalam 

mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa 

informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi 

searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber 

melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu.  

Untuk mendukung tercpainya pendekatan saintifik diperlukan model 

pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran project based learning adalah 

salah satu model yang sesuai untuk tercapainya pendekatan saintifik dikarenakan 

dalam model pembelajaran project based learning merupahkan strategi belajar 

mengajar yang melibatkan siswa untuk mengerjakan sebuah proyek yang 

bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat atau lingkungan. 

Pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan kreatifitasnya 

dalam merancang dan membuat proyek yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 

permasalahan. Penerapan pendekatan saintifik melalui model pembelajaran 

project based learning diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas sehingga hasil 

belajar siswa juga meningkat. Hasil belajar meningkat dengan penyajian proyek 

dan produk yang dihasilkan siswa sendiri sehingga tercipta pembelajaran yang 

menyenangkan, kreatif, dan menjadi kesan tersendiri bagi siswa. 
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Tabel 2 
Pemetaan Pendekatan Saintifik melalui Model Project Based Learning 

 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah 

standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 

kompetensi lulusan (Permendiknas Nomor 41, 2007:3). Penerapan pendekatan 

saintifik melalui model project based learningakan dilaksanakan sesuai dengan 

standar proses yang tertulis pada Permendiknas Nomor 42 Tahun 2007. Berikut 

ini adalah pemetaan pendekatan saintifik melalui model project based learning 

berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007: 

 

 

 

 

 

Model 

 

Sintak 

Scientific Approach 

Observing Question-

ing 

Collec-

ting 

Associating Commu-

nicating 

Project 

BasedLearning 

(PjBL) 

1. Penyajian 

permasalah

an 

√ √    

2. Membuat 
perencanaan 

  √   

3. Menyusun 
penjadwalan 

  √   

4. Memonitor 
pembuatan 
proyek 

  √ √  

5. Melakukan 
penilaian 

  √  √ 

6. Evaluasi     √ 
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Tabel 3 

Pemetaan Pendekatan Saintifik melalui Model Project Based Learning 
berdasarkan Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses 

Model Sintak Kegiatan pembelajaran 

Pendahu

-luan 

Eksplora-

si 

Elaborasi Konfirma-

si 

Project 

Based 

Learning 

1. Penyajian 
masalah 

√    

2. Membuat 
perencanaan 

√    

3. Menyusun 
penjadwalan 

 √   

4. Memonitor 
pembuatan 
proyek 

  √  

5. Melakukan 
penilaian 

 

 

  √ 

6. Evaluasi     √ 

 

Penerapan pendekatan saintifik melalui model project based learning di 

dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 dapat menjadi pedoman guru dalam 

meningkatkan pembelajaran di sekolah dasar. Penekanan pada kerja ilmiah 

dengan proses membuat sebuah karya dengan menggunakan konsep matematika 

akan lebih mudah diterapkan pada pendidikan sekolah dasar jika memperhatikan 

karakteristik siswa SD.  Menurut Piaget, siswa SD masih berada pada tahap 

perkembangan operasional konkret sehingga butuh benda nyata dalam proses 

pembelajaran. Melakukan sebuah proyek merupakan salah satu wujud 

menciptakan pembelajaran konkret yang sesuai dengan tahap perkembangan 

siswa dan sekaligus menyenangkan sesuai dengan karakteristik siswa SD. 

Tolak ukur langsung yang sering dipakai oleh guru untuk mengetahui 

pemahaman siswa mengenai materi yang telah diberikan adalah dengan melihat 
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hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu  ukuran  berhasil tidaknya siswa 

setelah menempuh  pelajaran. 

 

Berikut ini adalah pemetaan implementasi pendekatan saintifik melalui 

model project based learning terhadap hasil belajar matematika siswa: 

 

        Tabel 4 

Implementasi Pendekatan Saintifik melalui Model Project Based Learning 

Sintaks Project Learning Langkah 

dalam 

standar 

proses 

Kegiatan Guru 

Penyajian permasalah Pendahuluan Guru mengajukan permasalahan atau 

pertanyaan yang terkait dengan topik 

yang dikaji. 

 

Membuat perencanaan Pendahuluan Siswa bersama dengan guru 

menentukan materi proyek 

berdasarkan permasalahan yang telah 

dibuat yaitu membuat kotak pensil. 

Guru mengidentfikasi pengetahuan 

awal siswa tentang cara pembuatan 

kotak pensil dengan cara melakukan 

tanya jawab. 

Untuk membuat perencanaan 

penyelesaikan masalah maka perlu 

dibentuk kelompok. 

 

Menyusun penjadwalan Pendahuluan Guru bersama dengan siswa 

menyusun penjadwalan untuk 



27 

 

 

 

pelaksanaan proyek guna 

memecahkan permasalahan di awal 

pembelajaran. 

 

Memonitor pembuatan 

proyek 

Eksplorasi Siswa dalam kelompok dengan 

monitor guru melakukan permainan 1 

yaitu Permainan Kotak Ajaib untuk 

penyelesaian proyek 1. 

 

Melakukan penilaian Elaborasi  Guru melakukan penilaian auntentik 

disaat siswa melakukan proyek 1. 

Evaluasi  Konfirmasi  Guru melakukan evaluasi di akhir 

pembelajaran dan pembuatan proyek 

serta menguhubungkannya dengan 

konsep matematika. 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Berikut ini adalah penelitian yang relevan mengenai Project Based 

Learning.  

a. Dalam penelitian Zahara Aziz dkk 2013 dengan judul Project Based 

Learning to Pose Reasoning Skills for Year 1 Pupil (Project Based 

Learning untuk membentuk kemampuan dalam memberi alasan pada 

kelas 1) menunjukkan bahwa Project Based Learning dapat membuat 

siswa lebih tertarik dalam belajar serta dapat meningkatkan 

kemampuan mereka dalam menyampaikan alasan. Penelitian mereka 

di lakukan di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan topik tanaman. 

Proyek mereka adalah membuat web (sejenis peta konsep) tentang 

tanaman dan menanam tanaman. Dengan lembar observasi yang ada 

dihasilkan bahwa anak anak sangat menyukai kegiatan tersebut dan 

dapat berpikir lebih kritis. Peneilitian tersebut menekankan pada 
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Reasoning Skill dimana kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam 

dunia pendidikan abad 21 ini.  

b. Dalam artikel ringkasan penelitian yang berjudul “Project-Based 

Learning in Middle Grades Mathematics” atau Pembelajaran 

berbasis proyek pada Matematika kelas tengah, Yetkiner, Z. E., 

Anderoglu, H., & Capraro, R. M. (2008), menulis sebuah kesimpulan 

bahwa Project Based Learning memperlihatkan adanya bukti bahwa 

adanya keefektifan dalam meningkatkan hasil belajar siswa serta 

menambah kemampuan pemecahan masalah siswa, peningkatan 

kemapuan siswa dalam memahami pelajaran dan meningkatkan sikap 

yang baik dalam Matematika serta peningkatan dalam bekerjasama. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Pembelajaran Berbasis Proyek( Project Based Learning) adalah model 

pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti 

pembelajaran. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis dan 

informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar(Depdiknas, 

2014). Dalam pembelajaran Project Based Learning akan di hasilkan suatu 

karya yang tersusun sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran. Harapan 

dari hasil atau karya yang dibuat oleh siswa diperoleh dari proses berpikir 

kreatif siswa. Proses berpikir kreatif ini diperlukan karena dapat membantu 

untuk hidup secara efektif dan produktif didalam kehidupan sehari-hari. 

Melalui pembelajaran yang kreatif tentu akan menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga matematika tidak lagi menjadi 

momok yang menakutkan bagi siswa karena berkitan dengan angka dan 

rumus-rumus yang harus dihafal. Tetapi menjadi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan krativitas  melalui proyek yang harus dikerjakan. Dengan 

begitu dapat tercipta pembelajaran yang bermakna bagi siswa sehingga akan 

terjadi peningkatan hasil belajar bagi siswa. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori di atas, penelitian ini merumuskan hipotesis 

penelitian yang akan diteliti sebagai berikut : 

Hipotesis Nihil (��) : tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

penerapan model pembelajaran PjBL (Project Based Learning) terhadap hasil 

belajar Mata Pelajaran Matematika pada siswa kelas 5 SD Negeri Gedangan 03 

dan SD Negeri Gedangan 01 Kecamatan Wirosari. 

Hipoteis Alternatif (��) : terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

penerapan model pembelajaran PjBL (Project Based Learning) terhadap hasil 

belajar Mata Pelajaran Matematika pada siswa kelas 5 SD Negeri Gedangan 03 

dan SD Negeri Gedangan 01 Kecamatan Wirosari. 

 


