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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Matematika 
2.1.1.1 Pengertian Matematika 

Matematika menurut Johson dan Myklebust (1967: 24) "Matematika adalah bahasa 
simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan 
ruangan sedang fungsi teoretisnya adalah untuk memudahkan berfikir". Matematika menurut 
Herman Hudojo (1988: 1) Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari sifat khas 
kalau dibandingkan dengan disiplin ilmu lain". Karena kegiatan belajar dan mengajar 
Matematika seyogyanya juga tidak disamakan begitu saja dengan ilmu yang lain. Karena 
peserta didik yang belajar Matematika itu pun berbeda-beda pula kemampuannya, maka 
kegiatan belajar mengajar haruslah diatur sekaligus memperhatikan kemampuan yang belajar. 

Penulis menyimpulkan bahwa Matematika adalah disiplin ilmu yang mempunyai sifat 
khas dibanding ilmu yang lain yang mempelajari tentang seluk beluk bilangan. Dalam 
penelitian ini yang dimaksud dengan Matematika adalah disiplin ilmu yang mempunyai sifat 
khas, dibanding dengan ilmu yang lain dalam mengekspresikan hubungan kuantitatif yang 
memudahkkan manusia berpikir dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.1.2   Fungsi Pelajaran Matematika 

Fungsi Matematika sekolah dasar adalah sebagai salah satu usaha masukan 
instrumental, yang memiliki objek dasar abstrak dan berlandaskan kebenaran konsistensi 
dalam sistem proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan 

Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, 
menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-
hari melalui pengukuran dan geometri, aljabar, peluang dan statistik, kalkulus dan trigonometri. 
Matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan 
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melalui model matematika yang dapat berupa kalimat matematika dan persamaan 
matematika, diagram, grafik atau tabel. 

Tujuan umum pendidikan matematika ditekankan kepada siswa untuk memiliki: 

1. Kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang dapat digunakan dalam 
memecahkan masalah matematika, pelajaran lain ataupun masalah yang berkaitan 
dengan kehidupan nyata. 

2. Kemampuan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi. 
3. Kemampuan menggunakan matematika sebagai cara bernalar yang dapat dialih gunakan 

pada setiap keadaan, seperti berpikir kritis, berpikir logis, berpikir sistematis, bersifat 
objektif, bersifat jujur, bersifat disiplin dalam memandang dan menyelesaikan suatu 
masalah. 

2.1.2  Hasil Belajar 
2.1.2.1 Pengetian Belajar  
 Belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar maka responya menjadi lebih 
baik dan sebaliknya bila tidak belajar responnya menjadi menurun sedangkan menurut 
Kasihani Kasbolah belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi 
limgkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi kapasitas baru. Sedangkan menurut 
kamus umum bahasa Indonesia belajar diartikan berusaha ( berlatih dsb ) supaya mendapat 
suatu kepandaian ( Purwadarminta : 109 ).Belajar dalam penelitian ini diartikan segala usaha 
yang diberikan oleh guru agar mendapat dan mampu menguasai apa yang telah diterimanya 
dalam hal ini adalah pelajaran Matematika. 

Dari pendapat - pendapat tersebut dapat digaris bawahi bahwa belajar adalah 
merupakan proses yang melibatkan tingkah laku, urut-urutan kejadian dan hasil pengalaman 
yang membawa perubahan berupa kecakapan yang dilakukan dengan sengaja. 
2.2.2.2  Pengertian Hasil Belajar.  
 Pengertian belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu (Depdikbud, 
1995 : 14 ). Jadi hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 
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dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai yang diberikan oleh 
guru. Hasil dalam penilitian yang dimaksudkan adalah nilai yang diperoleh oleh siswa pada 
mata pelajaran matematika dalam bentuk nilai berupa angka yang diberikan oleh guru 
kelasnya setelah melaksanakan tugas yang diberikan padanya. 

Udin S. Winataputra ( 2007:1.10), hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah 
dicapai siswa dimana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan  suatu perubahan yang khas. 
Dalam hal ini belajar meliputi ketrampilan proses, keaktifan, motivasi juga prestasi belajar. 
Hasil adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan. 
2.1.3 Problem Solving 

Metode pemecahan masalah (problem solving) adalah penggunaan metode dalam 
kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah baik itu 
masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau  
bersama-sama. 
         Orientasi pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya 
adalah pemecahan masalah. Adapun keunggulan metode problem solving sebagai berikut: 

a. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. 
b. Berpikir dan bertindak kreatif. 
c. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis 
d. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. 
e. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. 
f. Merangsang perkembangan kemajuan berfikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dengan tepat. 
g. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia 

kerja.  

Langkah – lagkah pembelajaran menggunakan metode problem solving  menurut Kaur 
Berinderjeet (2008) adalah : 
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a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Memotivasi 
siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 

b. Guru menglompokkan siswa 
c. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, dll.) secara 
kelompok 

d. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan diskusi 
untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, 
pemecahan masalah. 

e. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil diskusi 
f. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 

mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 
 

2.2 Kajian Hasil – hasil Penelitian yang Relevan 
Mahardiyanto (2007) dalam penelitiannya yang berjudul: Penerapan Problem Based 

Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 

Ngaglik (skripsi). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan problem based 

learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian diatas termasuk penelitian 
kuantitatif dimana hasil belajarnya meningkat diketahui dari nilai rata – rata siswa yang 
sama atau lebih besar dari KKM yaitu 70 

2.3 Kerangka Pikir 
Berdasarkan uraian keterangan bisa dibuat kerangka berfikit dimana terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN Ronggo 01. Dalam kegiatan problem solving 
dapat menciptakan suasana baru bagi siswa, dengan suasana baru mereka bisa lebih 
konsentrasi dalam memahami materi yang di ajarkan. Siswa lebih bisa berkerja sama dengan 
siswa lain dalam menyelesaikan suatu masalah yang dimunculkan guru dengan sama – sama 
berdiskusi. Metode ini juga memudahkan siswa dalam memahami materi ajar yang diberikan 
guru karena dalam menyelesaikannya siswa dituntut untuk bersama – sama menyelesaikan 
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masalah tanpa bertumpu pada kesimpulan dari guru sehingga siswa bisa mencapai hasil 
belajar yang baik atau di atas KKM. 

  
2.4 Hiptesis Tindakan 
 Seperti yang telah peneliti uraiakan pada perumusan masalah maka peneliti 
mengajukan hipotesis sebagai berikut: Diduga jika guru menggunakan model pembelajaran 
problem solving dapat meningkatan hasil belajar matematika  semester I bagi siswa kelas V 
SDN Ronggo 01, semester I  tahun pelajaran 2011/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


