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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.Kajian Teori 

Kajian teori ini merupakan pendapat dan uraian dari beberapa ahli yang 

mendukung penelitian. Dari beberapa teori para ahli tersebut mengkaji objek yang 

sama yang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Pembahasan 

kajian teori dalam penelitian ini berisi tentang pembelajaran PMRI berbantuan alat 

peraga dan hasil belajar Matematika. 

 

2.1.1 Hakikat Matematika 

Menurut Hudojo (2003:24), “Matematika merupakan suatu alat untuk 

mengembangkan cara berfikir”. Sedangkan menurut James yang dikutip oleh Erman 

Suherman (dalam Putra:2013) menyatakan bahwa “Matematika adalah ilmu logika 

mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu 

dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang 

yaitu aljabar, analisis, dan geometri”. Dalam pembelajaran Matematika, guru harus 

berhati-hati dalam menanamkan konsep-konsep Matematika karena cara berfikir 

siswa SD masih dalam tahap operasi konkret. 

Menurut Johnson dan Myklebust (Abdurrahman, 2003: 252) "Matematika 

adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan 

hubunganhubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah 

untuk memudahkan berpikir". Sedangkan menurut Paling (dalam Hadi Muttaqin 

Hasyim: 2009) menyatakan bahwa: ”Matematika adalah suatu cara untuk menemukan 

suatu jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia, suatu cara menggunakan 

pengetahuan tentang menghitung dan yang paling penting adalah memikirkan dalam 

manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan-hubungan.” 

Selanjutnya Soedjadi (2000: 11) menyatakan bahwa ada beberapa definisi 

atau pengertian Matematika berdasarkan sudut pandang pembuatnya, yaitu sebagai 

berikut: 
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a) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisisr secara 

sistematik 

b) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi 

c) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan 

bilangan. 

d) Matematika adalah pengetahuan fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang 

dan bentuk. 

e) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logic 

f) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

Simpulan hakikat Matematika dari pendapat yang dipaparkan oleh ahli di atas 

adalah  suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi mengembangkan cara berfikir 

seseorang dalam mempelajari bentuk, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan 

satu dengan yang lainnya dengan bahasa simbolis untuk menemukan suatu jawaban 

terhadap masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan seharihari. 

 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Tujuan dari Mata Pelajaran Matematika yang diajarkan di Sekolah Dasar 

diantaranya adalah: (1) agar siswa dapat memahami konsep Matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algortima, secara luwes, 

akurat, efesien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) siswa dapat menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi Matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan Matematika, 

(3) siswa dapat memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model Matematika, menyelesaikan model dan menafsirikan 

solusi yang diperoleh, (4) siswa dapat mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 

tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan (5) 

siswa memiliki sikap menghargai kegunaan Matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari Matematika sifat 
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sifat ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. (kurikulum tingkat satuan 

pendidikan 2006 SD).  

Selanjutnya GBPP (dalam Soedjadi 2000: 43) mengemukakan beberapatujuan 

khusus pengajaran Matematika di Sekolah Dasar, yaitu: 

a) Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung (menggunakan 

bilangan) sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat dialihgunakan, melalui kegiatan 

Matematika. 

c) Mengembangkan pengetahuan dasar Matematika sebagai bekal belajar lebih 

lanjut di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 

d) Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin. 

 

2.1.3 Ciri-Ciri Pembelajaran Matematika 

Ciri-ciri pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar menurut John A. Van De 

Walle, (2008:6) yaitu: 

a) Pembelajaran Matematika menggunakan metode spiral Pendekatan spiral dalam 

pembelajaran Matematika merupakan pendekatan dimana pembelajaran konsep 

atau suatu topik Matematika selalu mengaitkan atau menghubungkan dengan 

topik sebelumnya. 

b) Pembelajaran Matematika bertahap materi Materi pembelajaran Matematika 

diajarkan secara bertahap yang dimulai dari konsep-konsep yang sederhana, 

menuju konsep lebih sulit. 

c) Pembelajaran Matematika menggunakan metode induktif Sesuai dengan tahap 

perkembangan mental siswa maka pada pembelajaran Matematika di SD 

digunakan pendekatan induktif. 

d) Pembelajaran Matematika menganut kebenaran konsistensi Kebenaran 

Matematika merupakan kebenaran yang konsisten artinya tidak ada pertentangan 

antara kebenaran yang satu dengan yang lainnya. 
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e) Pembelajaran Matematika hendaknya bermakna Pembelajaran secara bermakna 

merupakan cara pengajaran materi pembelajaran yang mengutamakan pengertian 

dari pada hafalan. 

2.1.4 Hakikat Hasil Belajar 

Sudjana (2009:22) mengemukakan “Hasil belajar adalah kemampuan 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman dari proses belajar 

mengajar”. Sedangkan menurut (Oemar Hamalik 2006:30, dalam Indra 2009) “Hasil 

belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada 

orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti”. Berhubungan dengan kegiatan belajar di sekolah W.S. Winkel 

(dalam Tarry 2010) mengemukakan bahwa “Hasil belajar siswa merupakan prestasi 

belajar berdasarkan kemampuan internal yang diperoleh sesuai dengan tujuan 

instuksional.Hasil belajar itu mengacu pada tujuan instruksional dari pelajarandan 

tujuan instruksional itu merupakan tolak ukur yang terus dicapai oleh 

siswa”.Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

Proses perubahan perilaku seseorang dari tidak tahu menjadi tahu dengan melalui 

prose dan tahap-tahap demi mengejar sebuah cita-cita atau tujuan yang ingin 

dicapainya.. 

Selanjutnya Horwart Kingsley dalam (Sudjana,2009:22). membagi tiga 

macam hasil belajar mengajar yaitu: (a) Keterampilan dan kebiasaan, (b) Pengetahuan 

dan pengarahan, (c) Sikapdan cita-cita. Sedangkan menurut Gagne, terdapat lima 

katagori hasil belajar,yakni a) informasi verbal, b) keterampilan intelektual, c) strategi 

kognitif, d)sikap, dan e) keterampilan motoris  

Hasil belajar menurut Gagne dan Briggs 1979 (Suprihatiningrum, 2013:37)  

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat perbuatan belajar 

yang diamati melalui penampilan siswa (learner’s performance). Hal ini dipertegas 

oleh Reigeluth 1983 (Suprihatiningrum, 2013 : 37) yang mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah suatu penampilan (performance) yang diindikasikan sebagai suatu 

kapabilitas (kemampuan) yang telah diperoleh. Maksudnya kemampuan yang 
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diperoleh dan ditunjukan dalam bentuk merumuskan masalah. Sejalan dengan ini 

Sudjana (2012:22), mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Artinya mengukur 

kemampuan siswa setelah proses pembelajaran. Hai ini  diperkuat Wardani Naniek 

Sulistya (Asesmen Pembelajaran, 2012: 47) bahwa hasil belajar dapat diperoleh 

melalui pengukuran. Pengukuran yang akan di gunakan adalah dengan menggunakan 

proses dan hasil belajar yang hasilnya berupa angka-angka yang mencerminkan 

capaian dan proses dan hasil belajar tersebut. Untuk menetapkan angka dalam 

pengukuran tersebut diperlukan alat ukur yang disebut dengan instrumen seperti tes, 

panduan wawancara, skla sikap dan angket.Jadi hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa baik dalam proses belajar maupun hasil belajar. 

Menurut Uno (Suprihatiningrum, 2013:38), tujuan pembelajaran biasanya 

diarahkan pada salah satu kaasan dari taksonomi pembelajaran. Bloom, dan Masia 

1973 (Suprihatiningrum, 2013:38) memilh taksonomi pembelajaran dalam tiga 

kawasan, yakni kawasan kognitif, kawasan afektif dan kawasan psikomotor. 

1) Ranah Kognitif  

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. 

2) Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan 

karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

3) Ranah Psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi, 

menghubungkan, mengamati. 

 

Asesmen pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai proses 

pengukuran dan non pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik 

dengan aturan tertentu (Poerwati 2008:1.4). dipertegas oleh Wardani Naniek Sulistya 
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(asesmen pembelajaran SD, 2012:60) bahwa asesmen pembelajaran merupkan proses 

yang meliputi pengumpulan bukti-bikti tentang pencapaian belajar peserta didik. 

Bukti-bukti tersebut antara lain diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan 

tes, kuis, tugas kelompok, angket dan pengamatan. Jadi asesmen pembelajaran 

merupakan proses pengambilan dan pengolahan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan melalui perencanaan, 

pengumpulan informasi, pelaporan dan penggunaan informasi tentang proses dan 

hasil belajar peserta didik.  

Jenis asesmen selalu dikaitkan dengan fungsi dan tujuan evaluasi. Wardani 

Naniek Sulistya (2012:56) membagi evaluasi secara garis besar menjadi 5jenis yaitu: 

Asesmen Formatif, yakni penilaian yang dilaksanakan pada setiap akhir pokok 

bahasan, tujuannya untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap pokok 

bahasan tertentu. Informasi dari evaluasi formatif dapat dipakai sebagai umpan balik 

bagi pengajar mengenai proses pengajaran. 

a.   Asesmen Sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir satuan program 

tertentu, (catur wulan, semester atau tahun ajaran), tujuannya untuk melihat 

prestasi yang dicapai peserta didik selama satu program yang secara lebih khusus 

hasilnya akan merupakan nilai yang tertulis dalam raport dan penentuan 

kenaikan kelas. 

b.   Asesmen Diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan untuk melihat 

kelemahan siswa dan faktor-faktor yang diduga menjadi penyebabnya, dilakukan 

untuk keperluan pemberian bimbingan belajar dan pengajaran remidial, sehingga 

aspek yang dinilai meliputi kemampuan belajar, aspek-aspek yang 

melatarbelakangi kesulitan belajar yang dialami anak serta berbagai kondisi 

khusus siswa. 

c.   Asesmen Penempatan (placement), yaitu penilaian yang ditujukan untuk 

menempatkan siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, misalnya 

dalam pemilihan jurusan atau menempatkan anak pada kerja kelompok dan 

pemilihan kegiatan tambahan. Aspek yang dinilai meliputi bakat, minat, 
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kesanggupan, kondisi phisik, kemampuan dasar, keterampilan dan aspek khusus 

yang berhubungan dengan proses pengajaran. 

d.   Asesmen Seleksi, yakni penilaian yang ditujukan untuk menyaring atau 

memilih orang yang paling tepat pada kedudukan atau posisi tertentu. Evaluasi ini 

dilakukan kapan saja diperlukan. Aspek yang dinilai dapat beraneka ragam 

disesuaikan dengan tujuan seleksi, sebab tujuannya adalah memilih calon untuk 

posisi tertentu, karena itu analisis dari evaluasi ini biasanya menggunakan kriteria 

yang bersifat relatif atau berdasar norma kelompok. 

Dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran, guru akan dihadapkan pada 3 

(tiga) istilah yang sering dikacaukan pengertiannya, atau bahkan sering pula 

digunakan secara bersama yaitu istilah pengukuran,test, asesmen, evaluasi. Berikut 

ini penjelasannya  

1. Pengukuran  

Menurut Wardani Naniek Sulistya (Asesmen Pembelajaran SD, 2012:47) 

secara sederhana pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang 

dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau 

benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Dalam proses 

pembelajaran guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar 

yang hasilnya berupa angka-angka yang mencerminkan capaian dan proses dan hasil 

belajar tersebut. Angka 50, 75, atau 175 yang diperoleh dari hasil pengukuran proses 

dan hasil pembelajaran tersebut bersifat kuantitatif dan belum dapat memberikan 

makna apaapa, karena belum menyatakan tingkat kualitas dari apa yang diukur. 

2. Tes 

Tes adalah salah satu contoh instrument atau alat pengukuran yang paling 

banyak dipergunakan untuk mengetahui kemampuan ikntelektual seseorang (Wardani 

Naniek Sulistya 2012:48). Dipertegas oleh Suryanto (Wardani Naniek Sulistya 

2012:48) adalah seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk 

memperoleh informasi tentang trait atau sifat atau atribut pendidikan yang setiap butir 

pertanyaan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar.  Jadi 
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tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang 

harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan 

penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan 

tujuan pengajaran tertentu. 

3. Evaluasi  

Evaluasi menurut Wardani Naniek Sulistya (2012:51) merupakan proses 

pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara 

membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria 

sebagai pembanding dari proses dan hasil pembelajaran tersebut dapat ditentukan 

sebelum proses pengukuran atau dapat pula ditetapkan sesudah pelaksanaan 

pengukuran. Kriteria ini dapat berupa proses/kemampuan minimal yang 

dipersyaratkan, atau batas keberhasilan, dapat pula berupa kemampuan rata-rata 

unjuk kerja kelompok dan berbagai patokan yang lain. Kriteria yang berupa batas 

kriteria minimal yang telah ditetapkan sebelum pengukuran dan bersifat mutlak 

disebut dengan Penilaian Acuan Patokan atau Penilaian Acua Kriteria (PAP/PAK), 

sedang kriteria yang ditentukan setelah kegiatan pengukuran dilakukan dan 

didasarkan pada keadaan kelompok dan bersifat relatif disebut dengan Penialain 

Acuan Norma/ Penilaian Acuan Relatif (PAN/PAR) 

Dilihat dari tekniknya, asesmen proses dan hasil belajar dibedakan 

menjadidua macam yaitu dengan Teknik Tes dan Non Tes  

a. Teknik tes  

Menurut Suryanto (Wardani Naniek Sulistya 2012). Tes adalah seperangkat 

pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait 

atau sifat atau atribut pendidikan yang setiap butir pertanyaan tersebut mempunyai 

jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. 

Menurut Ebster’s Collegiate (Poerwati 2008:4-4), tes adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensia, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok.Jadi teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang 
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yang dites, untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensia, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Tes terbagi menjadi beberapa bagian , berikut ini jenis atau cara pembagian 

menurut Poerwati (2008:4.6-11)  yaitu: 

1) Pembagian jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan. 

Tes diselenggarakan dengan tujuan: 

a. Tes Seleksi (Selection Test) 

Kata “seleksi” itu sendiri, yaitu memilih.tes seleksi diselenggarakan untuk 

memilih peserta guna diikutsertakan dalam kegiatan yang menuntut kemampuan 

tertentu. Dengan demikian, berdasarkan hasil tes seleksi, seseorang dapat dinyatakan 

diterima atau berhasil dan tidak diterima atau tidak lolos untuk mengikuti program 

kegiatan yang direncanakan. 

b. Tes Penempatan (Placement Test)  

Tes penempatan umumnya diselenggarakan menjelang dimulainya suatu 

program pengajaran, dengan maksud untuk menempatkan seseorang pada kelompok 

yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. 

c. Tes Hasil Belajar (Achievement Test)  

Hasil belajar yang diungkap lewat tes hasil belajar dapat mengacu pada hasil 

pengajaran secara keseluruhan pada akhir penyelenggaraan atau pada kurun waktu 

tertentu. Sebagai tes yang memfokuskan pada hasil yang telah dapat dicapai oleh 

suatu bentuk pengajaran, tes hasil belajar memiliki kaitan yang erat dengan apa yang 

telah diajarkan (kurikulum). Kaitan itu terutama dalam hal isi tes.Isi tes harus secara 

jelas mencerminkan isi pengajaran yang secara nyata telah diselenggarakan. 

d. Tes Diagnostik (Diagnostic Test) 

Tes diagnostik sengaja dirancang sebagai alat untuk menemukan kesulitan 

belajar yang sedang dihadapi siswa.Hasil tes diagnostik dapat digunakan sebagai 

dasar penyelenggaraan pengajaran yang lebih sesuai dengan kemampuan siswa 

sebenarnya, termasuk kesulitan-kesulitan belajarnya. 

e. Tes Uji Coba 
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Perlu adanya pengembangan tes, untuk mengetahui apakan tes itu dapat 

dinyatakan baik.Untuk mengetahui apakah tes yang dikembangkan bagus, perlu 

serangkaian uji coba, untuk memperoleh informasi, tidak hanya tentang ciri-ciri tes 

yang penting, seperti validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, dan tingkat pembeda, 

melainkan juga segi-segi lain, seperti kecukupan waktu, kejelasan tulisan maupun 

perintah tes, dan lain sebagainya. 

2) Jenis tes berdasarkan waktu penyelenggaraan. 

Jenis tes berdasar waktu penyelenggaraan tes, yang terbagi menjadi 4 yaitu: 

a. Tes Masuk (Entrance Test) 

Tes masuk diselenggarakan sebelum dan menjelang suatu program pengajaran 

dimulai. Sama dengan tes seleksi, tes masuk diselenggarakan untuk menentukan 

apakah seorang calon dapat diterima sebagai peserta program pengajaran karena ia 

memiliki jenis dan kemampuan yang dipersyaratkan. 

b. Tes Formatif (Formative Test) 

Tes formatif dilakukan pada saat program pengajaran sedang berlangsung 

(progress), tujuannya untuk memperoleh informasi tentang jalannya pengajaran 

sampai tahap tertentu.  Tes ini dilakukan secara periodik sepanjang rentang proses 

pembelajaran, materi tes dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran tiap pokok bahasan 

atau sub pokok materi. Jadi tes untuk menentukan keberhasilan belajar dan untuk 

mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. 

c. Tes Sumatif (Summative Test) 

Kata dari “sumatif” adalah “sum” yang berarti “total obtained by adding 

together items, numbers or amounts”. Dengan demikian, tes sumatif diselenggarakan 

untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan (total).Tes sumatif diberikan 

di akhir suatu pelajaran, atau akhir semester.Hasilnya untuk menentukan keberhasilan 

belajar peserta didik.Tingkat keberhasilan dinyatakan dengan skor atau nilai, 

pemberian sertifikat, dan sejenisnya. 
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d. Pre-tes dan Post-test 

Hasil pre-tes digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa pada 

awal program pengajaran.Tingkat kemampuan awal ini penting untuk menentukan 

sejauhmana kemajuan seorang siswa.Kemajuan yang dicapai bisa dilihat dari 

perbandingan hasil pre-tes dengan hasil tes yang diselenggarakan di akhir program 

pengajaran (post-test). 

3) Pembagian jenis tes berdasarkan cara mengerjakan. 

Secara umum, tes berdasarkan cara mengerjakan dapat dikerjakan secara 

tertulis dan secara lisan. Berikut penjelasannya : 

a. Tes Tertulis 

Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis baik dalam hal soal 

maupun jawabannya, namun tes yang disampaikan secara lisan dan dikerjakan secara 

tertulis masih digolongkan ke dalam jenis tes tertulis.Sebaliknya, tes yang soalnya 

diberikan dalam bentuk tulisan sedangkan jawabannya berbentuk lisan tidak dapat 

dikategorikan ke dalam bentuk tes tertulis. 

b. Tes Lisan 

Pada tes lisan, baik pertanyaan maupun jawaban (response) semuanya dalam 

bentuk lisan. Karenanya, tes lisan relatif tidak memiliki rambu-rambu 

penyelenggaraan tes yang baku, karena itu, hasil dari tes lisan biasanya tidak menjadi 

informasi pokok tetapi pelengkap dari instrumen asesmen yang lain. 

c. Tes Unjuk Kerja 

Pada Tes ini peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sebagai indicator 

pencapaian kompetensi yang berupa kemampuan psikomotor. 

4) Pembagian jenis tes berdasarkan cara penyusunan. 

Berdasarkan kriteria ini, tes dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes buatan 

guru dan ter terstandar. 

a. Tes Buatan Guru (Teacher-made Test) 

Tes yang dikembangkan sendiri oleh guru disebut tes buatan guru (teacher-

made test).Jadi tes buatan guru adalah tes yang dirancang dan dipersiapkan oleh guru, 
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tetap dengan mengacu pada karakteristik tes yang baik dan dilakukan secara cermat, 

untuk tetap menjamin validitas maupun reliabilitasnya. 

b. Tes Terstandar (Standardized Test) 

Tes terstandar adalah tes yang dikembangkan dengan mengikuti prosedur 

serta prinsip pengembangan tes secara ketat.Semua prosedur pengembangan tes 

dikuti sehingga ciri-ciri tes sebagai alat ukur yang baik senantiasa dapat dipenuhi. 

Dengan demikian, tingkat validitas, reliabilitas, kepraktisan, maupun daya beda sudah 

bukan menjadi masalah lagi. 

5) Pembagian jenis tes berdasarkan bentuk jawaban. 

Pembagian jenis tes berdasarkan bentuk jawaban, terbagi menjadi tiga jenis 

tes, yaitu; tes esei, tes jawaban pendek, dan tes obyektif. Berikut penjelasannya 

a. Tes Esei (Essay-type Test) 

Tes bentuk uraian adalah tes yang menuntut siswa mengorganisasikan 

gagasangagasan tentang apa yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakannya 

dalam bentuk tulisan. Keunggulan tes uraian, guru dapat mengukur kemampuan 

siswa dalam hal mengorganisasikan pikirannya, mengemukakan pendapatnya, dan 

mengekspresikan gagasan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat 

sendiri.Sedang keterbatasannya adalah cakupan materi pelajaran yang terbatas, waktu 

pemeriksaan jawaban yang lama, penskorannya cenderung subyektif dan umumnya 

kurang handal dalam pengukuran. 

b. Tes Jawaban Pendek 

Termasuk ke dalam tes jenis ini adalah tes yang mewajibkan siswa untuk 

mengisi bagian yang kosong dari sebuah kalimat atau teks.Sehingga diharapkan dapat 

memberikan jawabannya sesingkat mungkin.Peserta tes diminta menuangkan 

jawabannya bukan dalam bentuk esei, tetapi memberikan jawaban-jawaban pendek, 

dalam bentuk rangkaian kata-kata pendek, kata-kata lepas, maupun angka-angka. 

c. Tes Objektif 

Tes objektif adalah tes yang keseluruhan informasi yang diperlukan untuk 

menjawab tes telah tersedia. Oleh karenanya sering pula disebut dengan istilah tes 
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pilihan jawaban (selected response test). Butir soal telah mengandung kemungkinan 

jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta tes.Perbedaan yang khas 

bentuk soal objektif dibanding dengan soal esei adalah tugas peserta tes (testee) 

dalam merespons tes.Pada tes objektif, tugas testee adalah memanipulasikan data 

yang telah ada dalam butir soal.Oleh karenanya, tes objektif adalah tes yang dalam 

pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif.Variasi yang bisa dibuat dari soal 

objektif adalah benar-salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi dan jawaban 

singkat. 

b. Teknik nontes  

Teknik nontes dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung ataupun 

tak langsung, angket ataupun wawancara.Dapat pula dilakukan dengan Sosiometri, 

teknik non tes digunakan sebagai pelengkap dan digunakan sebagai pertimbangan 

tambahan dalam pengambilan keputusan penentuan kualitas hasil belajar, teknik ini 

dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek kehidupan anak. Asesmen 

alternatif tidak dipersiapkan sebagai pengganti tes obyektif buatan guru tetapi 

diharapkan dapat membantu meningkatkan efektifitas proses pembelajaran.  

Wardani, Naniek Sulistya dkk (Asesmen Pembelajaran 73-76)  membagi 

teknik nontes menjadi 7 macam, berikut penjelasannya. 

1) Unjuk kerja 

Suatu penilaian atau pengukuran yang dilakukan melalui aktivitas peserta 

didik dalam melakukan sesuatu yang berupa tingkah laku atau interaksinya seperti 

berbicara, berpidato, membaca puisi, dan berdiskusi; kemampuan peserta didik dalam 

memecahkan masalah dalam kelompok; pertisipasi peserta didik dalam diskusi; 

keterampilan menari; dan lain sebagainya. 

2) Penugasan 

Penugasan merupakan penilaian yang berbentuk pemberian tugas yang 

mengandung penyelidikan (investigasi) yang harus selesai dalam waktu tertentu. 

3) Tugas Individu 
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Penilaian yang berbentuk pemberian tugas kepada peserta didik yang 

dilakukan secara individu. Tugas ini dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu alam 

bentuk seperti pembuatan kliping , pembuatan makalah dan sebagainya. 

 

4) Tugas Kelompok 

Hampir sama dengan tugas individu, namun bedanya tugas ini dikerjakan 

secara berkelompok. Tugas ini diberikan untuk menilai kompetensi kerja kelompok. 

5) Laporan  

Laporan adalah penilaian yang berbentuk laporan atas tugas atau pekerjaan 

yang diberikan seperti laporan diskusi, laporan kerja praktik, laporan praktikum dan 

lain sebagainya. 

6) Response dan Ujian Praktik 

Merupakan suatu penilaian yang dipakai untuk mata pelajaran yang ada 

kegiatan praktikumnya.Ujian praktik dapat dilakukan pada awal praktik atau setelah 

melakukan praktik. 

7) Portofolio 

Merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi 

yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode 

tertentu. Portofolio dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang 

dianggap terbaik oleh peserta didik, pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan, 

beberapa contoh tes yang telah selesai dilakukan, berbagai keterangan yang diperoleh 

peserta didik, keselarasan antara pembelajaran dan tujuan spesifik yang telah 

dirumuskan, contoh-contoh hasil pekerjaan sehari-hari, evaluasi diri terhadap 

perkembangan pembelajaran dan hasil observasi guru. 

 

2.1.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu factor yang 

berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa.Slameto 



20 
 

(2010:54) menerangkan bahwa faktor –faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah : 

1) Faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang disebut faktor individu (Intern), 

yang meliputi : 

a. Faktor biologis, meliputi: kesehatan, gizi, pendengaran dan penglihatan. Jika 

salah satu dari faktor biologis terganggu akan mempengaruhi hasil prestasi 

belajar. 

b. Faktor Psikologis, meliputi: intelegensi, minat dan motivasi serta perhatian 

ingatan berfikir 

c. Faktor kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahanjasmani 

nampak dengan adanya lemah tubuh, lapar dan haus sertamengantuk. Sedangkan 

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanyakelesuan dan kebosanan sehingga 

minat dan dorongan untukmengahsilkan sesuatu akan hilang. 

2) Faktor yang ada pada luar individu yang disebut dengan faktor ekstern, yang 

meliputi: 

a. Faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama danterutama. 

Merupakan lembaga pendidikan dalam ukuran kecil tetapibersifat menentukan 

untuk pendidikan dalam ukuran besar. 

b. Faktor Sekolah, meliputi: metode mengajar, kurikulum, hubungan gurudengan 

siswa, siswa dengan siswa dan berdisiplin di sekolah. 

c. Faktor Masyarakat, meliputi: bentuk kehidupan masyarakat sekitar 

dapatmempengaruhi prsetasi belajar siswa. Jika lingkungan siswa 

adalahlingkungan terpelajar maka siswa akan terpengaruh dan mendoronguntuk 

lebih giat belajar. 

Sejalan dengan pendapat di atas, ahli lain menjelaskan bahwa “Faktor 

yangmempengaruhi pencapaian hasil belajar berasal dari (a) dalam diri 

(internal),antara lain: kesehatan, intelegensi, minat dan motivasi serta cara belajar. (b) 

luardiri (eksternal), antara lain: keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan 

sekitar” (H. Djaali, 2008:100 dalam Aniendriani 2011). 
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2.2  PMRI  

Aisyah (2008:7-3) mengemukakan bahwa pendekatan matematika realistik 

merupakan sebuah teori pembelajaran matematika yang berawal dari pandangan Hans 

Freudenthal.Pendekatan ini memandang matematika sebagai kegiatan manusia dan 

harus dikaitkan dengan realitas.Artinya, matematika harus dekat dan relevan dengan 

kehidupan siswa sehari-hari. 

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 kontekstual, dunia 

kontekstual digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Untuk 

menekankan bahwa proses lebih penting daripada hasil, dalam pendekatan 

matematika realistik digunakan istilah matematisasi, yaitu proses 

mematematikakandunia kontekstual. 

2.2.1 Karakteristik Pendekatan PMRI 

Karakteristik utama pendekatan matematika realistik sebagai pedoman dalam 

merancang pembelajaran matematika. Kelima karakteristik itu adalah sebagai berikut:  

a.   Pembelajaran harus dimulai dari masalah kontekstual yang diambil dari dunia 

kontekstual. Masalah yang digunakan sebagai titik awal pembelajaran harus 

kontekstual bagi siswa agar mereka dapat langsung terlibat dalam situasi yang 

sesuai dengan pengalaman mereka. 

b.   Dunia abstak dan kontekstual harus dijembatani oleh model. Model harus 

sesuai dengan tingkat abstraksi yang harus dipelajari siswa. Di sini model dapat 

berupa keadaan atau situasi kontekstual dalam kehidupan siswa, seperti cerita-

cerita lokal atau bangunan-bangunan yang ada di tempat tinggal siswa. Model 

dapat pula berupa alat peraga yang dibuat dari bahan-bahan yang juga ada di 

sekitar siswa.  

c.   Siswa dapat menggunakan strategi, bahasa, atau simbol mereka sendiri dalam 

proses mematematikakan dunia mereka. Artinya, siswa memiliki kebebasan untuk 
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mengekspresikan hasil kerja mereka dalam menyelesaikan masalah kontekstual 

yang diberikan oleh guru.  

d.   Proses pembelajaran harus interaktif. Interaksi baik antara guru dan siswa 

maupun antara siswa dengan siswa merupakan elemen yang penting dalam 

pembelajaran matematika. Di sini siswa dapat berdiskusi dan bekerjasama dengan 

siswa lain, bertanya dan menanggapi pertanyaan, serta mengevaluasi pekerjaan 

mereka.  

e.   Hubungan di antara bagian-bagian dalam matematika, dengan disiplin ilmu 

lain, dan dengan masalah dari dunia kontekstual diperlukan sebagai satu kesatuan 

yang saling kait mengait dalam penyelesaian masalah.  

 

2.2.2 Langkah-langkah Pembelajaran PMRI 

Uraian di atas jelas menggambarkan langkah-langkah pembelajaran 

matematika realistik. Zulkardi, 2002 mengemukakan langkah-langkah pembelajaran 

matematika realistik (Nyimas, Aisyah dkk.2008:7-20). sebagai berikut : 

1) Persiapan  

Selain menyiapkan masalah kontekstual, guru harus benar-benar memahami 

masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan ditempuh siswa 

dalam menyelesaikannya.  

2) Pembukaan  

Pada bagian ini siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang 

dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia kontekstual. Kemudian siswa 

diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri.  

3) Proses pembelajaran  

Siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan 

pengalamannya, dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. 

Kemudian setiap siswa atau kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan 

siswa atau kelompok lain dan siswa atau kelompok lain memberi tanggapan terhadap 

hasil kerja siswa atau kelompok penyaji. Guru mengamati jalannya diskusi kelas dan 
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memberi tanggapan sambil mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik 

serta menemukan aturan atau prinsip yang bersifat lebih umum.  

4) Penutup  

Setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi kelas, 

siswa diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Pada akhir pembelajaran 

siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk matematika formal. 

 

2.3 Alat Peraga  

Pengertian Alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata 

dantelinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih 

efektif dan efisien (Sudjana, 2002 :59 ). 

Menurut Rusyan (1994) yang dimaksud alat peraga adalah media pendidikan 

yang berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar 

sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. 

Menurut Nana Sudjana (1991:78) alat peraga sangat mempunyai fungsi 

penting dalam proses belajar mengajar, adapun fungsi penting itu adalah: 

(1) Penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar mempunyai fungsi sendiri 

sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar menjadi aktif.  

(2) Penggunaan alat dalam pembelajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses 

belajar mengajar dan membantu siswa dalam menagkap pengertian dan penjelasan 

yang diberikan guru. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alat peraga adalah alat bantu 

yang digunakan untuk membantu guru dalam penyampaian materi pada prosesbelajar 

mengajar sehingga siswa mudah memahami apa yang disampaikan guru 

 

2.4 Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

 Penelitian dari Kholidin, (2010) peningkatan pemahaman konsep perkalian 

bilangan cacah melaui pendekatan matematika realistik pada siswa kelas II SD Negeri 

lembasari 02 tahun pelajaran 2009/2010 pada mata pelajaranmatematikatelah 
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dilaksanakan sebanyak dua siklus. Hasil: dari jumlah 30 siswa yang tuntas ada 28 

siswa sedangkan yang belum tuntas ada 2 siswa. Peningkatan rata-rata kelas juga 

meningkat dari 77 menjadi 84 dengan data nilai tertinggi 100, dan nilai terendah 40.  

Epon Nur’aeni dkk dalam penelitiannya yang berjudul Model Disain Didaktis 

Pembagian Pecahan Berbasis Pendidikan Matematika Realistik untuk Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar kesimpulannya adalah hasil pelitian pengembangan model disain 

didaktis pembagian pecahan berbasis pendidikan matematika realistik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkap learning obstacle konsep operasi pembagian bilangan 

pecahan pada pembelajaran matematika sekolah dasar melalui studi pendahuluan 

yang dilakukan pada siswa kelas V dan kelas VI di SDN 8 Singaparna Tasikmalaya 

serta mengujicobakan bahan ajar pembagian pecahan dalam pembelajaran 

matematika berbasis pendidikan matematika realistik pada siswa kelas V SDN 

Perumnas Cisalak Tasikmalaya. Aspek disain didaktis yang dikembangkan adalah 

menanamkan makna pembagian pecahan, mengembangkan pemahaman prosedural 

pembagian pecahan, mengembangkan pemahaman pembagian pecahan dalam 

konteks soal cerita dan menanamkan pemodelan pembagian pecahan.Setelah desain 

didaktis awal tersebut diujikan di SDN Perumnas 1 Cisalak, menghasilkan desain 

didaktis revisi yang kemudian diimplementasikan di SDN 8 Singaparna.Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Disain Didaktis 

(Didactical DesignResearch).Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

melalui instrumen tes berupa soal, observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi 

dokumentasi dan gabungan ketiganya atau trianggulasi.Hasil penelitian ini adalah 

suatu desain didaktis alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika 

sekolah dasar terkait konsep operasi pembagian bilangan pecahan. 
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2.5 Kerangka Pikir  

Proses belajar mengajar di SD Negeri Blotongan 2 Salatiga dalam pelajaran 

matematika tidak efektif karena banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. 

Guru menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran, tidak menggunakan 

alat peraga oleh karena itu siswa kurang konsentrasi dalam pembelajaran dan masih 

menggunakan proses berfikir dari abstrak ke kongkrit. Penggunaan alat peraga dalam 

proses belajar mengajar dapat membantu siswa dalam menerima materi yang 

disampaikan guru, sehingga siswa mampu menggunakan strategi penyelesaian 

masalah sehingga pada saat mengerjakan evaluasi siswa sudah mampu berfikir dari 

kongkrit ke abstrak. Oleh karena ituhasil belajar siswa yang semula dibawah 

KKM≥70 dapat meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam bagan 

dibawah ini 
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2.6 Hipotesis Tindakan  

Dari kerangka berpikir yang telah dikemukakan dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut:  

a. Diduga dengan penerapan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga dalam 

pembelajaran matematika pokok bahasan mengenal pecahan dapat 

meningkatkan aktivitas guru dan aktivitas siswa pada kelas 3 SD Negeri 

Blotongan 02 Salatiga secara signifikan minimal dengan kualifikasi B (Baik) 

          . 

b. Diduga dengan penerapan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga pada 

mata pelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada 

siswa kelas 3 SD Negeri Blotongan 02 Salatiga secara signifikan  minimal 

dengan nilai ≥ 70 atau mengalami ketuntasan belajar klasikal sebesar 80%. 

 

 

  

 


