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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu usaha sadar individu untuk mencapai tujuan 

peningkatan diri atau perubahan diri melalui latihan-latihan dan 

pengulanganpengulangan dan perubahan yang terjadi bukan karena peristiwa 

kebetulan.Belajar merupakan suatu kegiatan disengaja yang bertujuan mencapai 

suatuhasil belajar, kepandaian atau kemahiran baru yang dapat digunakan dalam 

kehidupan Mulyati (2005:5). Belajar melibatkan tiga proses yang berlangsung 

hampir bersamaan, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi, dan menguji 

relevansi dan ketepatan pengetahuan. Informasi baru merupakan penghalusan 

informasi sebelumnya yang kemudian ditransformasikan.Pada tahap transformasi, 

seseorang memperlakukan pengetahuan agar cocok. 

Dengan tugas baru, mungkin melalui cara ekstrapolasi dan atau bentuk 

lain. Pada proses terakhir, ada pegujian cara memperlakukan pengetahuan apakah 

sesuai dengan tugas. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman 

dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap; bahkan meliputi segenap 

aspek organisme atau pribadi. 

Kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisasikan pengalaman belajar, 

mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar, kesemuanya 

termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru. Jadi, hakikatnya belajar adalah 

perubahan Syaiful Bahri Djamarah dan Zain (2002:11). Belajar dalam arti yang 

luas yaitu suatu proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan nilai-

nilai, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi 

atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan atau pengalaman yang 
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terorganisir Natawidjaja (1979:1) Menurut Natawidjaja (1979:3) terdapat dua 

kriteria belajar yang berhasil, yaitu sebagai berikut. 

1. Pengaruh yang besar dari interaksi belajar mengajar terhadap prestasi siswa 

dalam bentuk penguasaan, penggunaan dan penilain sikap, pengetahuan dan 

keterampilan dasar, baik yang diperoleh melalui berbagai bidang studi maupun 

sebagai akibat komunikasi yang baik antara siswa dengan yang lain. 

2. Suasana yang baik pada para siswa, pengajar dan siapa saja yang turut serta 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini prestasi yang baik 

yang menjadi kriteria pertama. 

2.1.1.2 Hasil Belajar 

Pengertian hasil Belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari kata yaitu 

belajar.mempunyai arti. Oleh karena itu, pengertian belajar, ada baiknya 

pembahasan ini diarahkan pada masing-masing permasalahan terlebih dahulu 

untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai makna kata hasil belajar. 

Hal ini juga untuk memudahkan dalam memahami lebih mendalam tentang 

pengertian belajar itu sendiri. Dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian 

belajar menurut para ahli, sebagai berikut:  

1. Menurut Slameto (1995:2) bahwa hasil  belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Secara sederhana dari pengertian belajar 

sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat di atas, dapat diambil suatu 

pemahaman tentang hakekat dari aktivitas belajar adalah suatu perubahan 

yang terjadi dalam diri individu. 

2. Menurut Nurkencana (1986:62) mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah 

hasil yang telah dicapai atau diperoleh anak berupa nilai mata pelajaran. 

3. Menurut Djamarah (1994:19), prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara 

kelompok. 
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4. Menurut Mas’ud Hasan Abdul Dahar, prestasi belajar adalah apa yang telah 

dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang 

diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Djamarah (1994:21) 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, terlihat perbedaan 

pada kata-kata tertentu sebagai penekanan, namun intinya sama yaitu hasil yang 

dicapai dari suatu kegiatan. Sehingga dapat dipahami bahwa prestasi adalah hasil 

dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati, 

yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik secara individual maupun secara 

kelompok dalam bidang kegiatan tertentu. 

Setelah menelusuri beberapa uraian pengertian prestasi, maka dapat 

dipahami bahwa prestasi belajar/hasil belajar adalah hasil atau taraf kemampuan 

yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu 

tertentu baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dan 

kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam angka atau 

pernyataan. Sedang prestasi belajar matematika adalah hasil kegiatan belajar 

matematika yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf maupun kalimat dan 

merupakan pencerminan dari hasil belajar yang dicapai pada periode tertentu.  

2.1.2 Hakekat Pembelajaran Matematika 

2.1.2.1 Pembelajaran Matematika di SD 

Dalam KBBI (2003) kata pembelajaran diartikan sebagai “proses, cara, 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Kata ini berasal dari kata kerja 

belajar yang berarti berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah 

tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Menurut Anitah 

(2008) pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan siswa turut serta dalam kondisi-kondisi 

khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu dan. 

Matematika adalah pengetahuan dan ilmu mengenai logika dan problem – 

problem numerik, matematika membahas faktor–faktor dan hubungan – 

hubungannya, serta membahas problem ruang dan sehingga pembelajaran 

matematika adalah dimana proses yang disengaja untuk mempelajari ilmu tentang 

logika, problem-problem numerik. Menurut Muhsetyo, (2008) pembelajaran 
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matematika adalah proses pemberian belajar kepada peserta didik melalui 

serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh 

kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Menurut Bruner bahwa 

anak dalam belajar konsep matematika melalui tiga tahap, yaitu enactive, iconic, 

dan symbolic. Tahap enactive yaitu tahap belajar dengan memanipulasi benda atau 

obyek konkret, tahap econic yaitu tahap belajar dengan menggunakan gambar, 

dan tahap symbolic yaitu tahap belajar matematika melalui manipulasi lambang 

atau simbol. Hal itu juga diperkuat oleh pendapat Anitah (2008) yang menjelaskan 

karakteristik pembelajaran matematika, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kajian yang konkret dan abstrak.  

2. Pola pikirnya induktif dan deduktif. 

3. Kebenarannya konsistensi dan korelasional. 

4. Bertumpu pada kesepakatan. 

5. Memiliki simbol kosong dari arti dan juga berarti. 

Sejalan dengan pemikiran para ahli, pendapat Piaget(dalam Lapono, 

2008), Pemikiran anak – anak  usia sekolah dasar disebut pemikiran Operasional 

Konkret (Concret Operational Thought), artinya aktivitas mental yang difokuskan 

pada objek-objek  peristiwa nyata atau konkret.  

Fungsi dan tujuan matematika, 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 

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. 
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3. Kemampuan menggunakan matematika sebagai cara bernalar yang 

dapatdialihgunakan pada setiap keadaan, seperti berpikir kritis, berpikir logis, 

berpikir sistematis, bersifat objektif, bersifat jujur, bersifat disiplin dalam 

memandang danmenyelesaikansuatu masalah. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) mata pelajaran 

Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah 

dasar.Hal ini dimaksudkan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama.Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Selain itu dimaksudkan pula untuk mengembangkan kemampuan menggunakan 

matematika dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan 

dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain. 

Menurut Badan Standart Nasional Pendidikan (2006) menyatakan bahwa 

tujuan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) adalah untuk: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. 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. 
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Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, pembelajaran matematika 

di sekolah dasar disusun untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama.Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Jadi 

pada pembelajaran matematika yang diperlukan adalah bagaimana siswa dapat 

menemukan konsep, dapat menghubungkan antar konsep selanjutnya dengan 

konsep ini maka siswa akan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.  

Perubahan program Matematika Tradisional ke Matematika Modern ialah 

dengan cara mengajarkan (metodologinya) dan penambahan materi baru. Muncul 

pertanyaan, “ Bukankah matematika itu tetap, mengapa program lama diubah?” 

Bukankah program lama yang berdasarkan “Sistematika respon” dan penekanan 

kepada keterampilan berhitung itu penting?Sekarang ini ilmu pengetahuan 

berkembang dengan cepat.Matematika tidak dapat dipandang sebagai alat melulu 

sehingga diperlukan program baru. Program baru ini yang disebut program 

Matematika Modern. 

Banyak orang mengira bahwa matematika itu tetap tidak berubah, (tidak 

ada yang baru) bahwa matematika itu ditemukan beribu-ribu tahun yang lampau. 

Orang yunani menemukan Ilmu Ukur 2000 tahun yang lampau, orang Arab 

menemukan Aljabar 1400  tahun yang lampau. Sir Isaak Newton menemukan 

Calculus 300 tahun yang lampau. 

Untuk siswa yang bakal menjadi ahli matematika, pengetahuan yang baru 

ini sangat penting diketahui dalam usia semuda-mudanya. Maksudnya ialah agar 

siswa sejak umur kurang lebih 30 tahun sudah dapat mulai mencurahkan 

pikirannya kepada penemuan-penemuan baru. Karena itu dalam program 

Matematika Modern di Sekolah Dasar terdapat topik-topik untuk Sekolah 

Menengah dan kadang-kadang topik-topik untuk perguruan tinggi, walaupun 

diberikan secara informal. Tujuan utamanya adalah agar siswa menguasai konsep-

konsepnya, bahasa yang tepat , pengertian dan struktur. 
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Dengan ditekankan kepada konsep-konsep dengan menggunakan bahasa 

yang lebih tepat dan ditunjang oleh pengertian, diharapkan siswa dapat melihat 

hakekat matematika secara keseluruhan. Keterampilan berhitung akan lebih baik 

bila didasari pengertian. 

2.1.2.2 Fungsi Pembelajaran Matematika di SD 

Fungsi mata pelajaran matematika sebagai berikut: alat, pola pikir, dan 

ilmu atau pengetahuan.  

1. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk 

memahami atau menyampaikan suatu informasi misalnya melalui persamaan-

persamaan, atau tabel-tabel dalam model matematika yang merupakan 

penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. 

Bila siswa dapat melakukan perhitungan, tetapi tidak tahu alasannya, maka 

tentu ada yang salah dalam pembelajarannya atau ada sesuatu yang belum 

dipahaminya. 

2. Belajar matematika bagi para siswa, juga merupakan pembentukan pola piker 

dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan 

diantara pengertian-pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para 

siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang 

sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan abstraksi. 

Dengan pengamatan terhadap contoh-contoh dan bukan contoh, diharapkan 

siswa mampu menangkap pengertian suatu konsep. 

3. Fungsi matematika sebagai ilmu atau pengetahuan, dan tentunya pengajaran 

matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Guru perlu 

menunjukkan betapa matematika selalu mencari kebenaran, dan bersedia 

meralat kebenaran yang sementara diterima, bila ditemukan kesempatan untuk 

mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang pola pikir yang 

sah. 

Mengacu pada Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) 

matematika, bahwa tujuan umum diberikannya matematika pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah meliputi dua hal yaitu: 
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1. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan didalam 

kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak 

atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan 

efisien. 

2. Mempersiapkan agar siswa dapat menggunakan matematika dan pola pikir 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari berbagai 

ilmu pengetahuan. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun 2006 disebutkan 

bahwa fungsi mata pelajaran matematika di SD adalah wahana meningkatkan 

ketajaman penalaran siswa yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan 

menggunakan bilangan dan simbol-simbol yang tersusun. Sedangkan menurut 

KTSP tujuan matematika sebagai mata pelajaran di SD adalah sebagai berikut 

(Depdiknas, 2004): 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan  

mengaplikasikan konsep atau alogaritma, secara luwes, akurat, efisien, dan  

tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan penyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah. 

2.1.3 Model Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Nana Sudjana (1989) belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan tingkah pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari 
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proses belajar dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

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

kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. 

 Model pembelajaran adalah suatu perrencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku,film, computer, kurikulum. Joyce 

(1992:4). 

 Menurut Slameto dalam Nurulwati (2000:10) mengemukakan model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfunsi sebagai pedoman bagi para perancang dan para 

pengajar dalam merancanakan aktivitas belajar mengajar. Pembelajaran diartikan 

sebagai suatu usaha penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan terjadinya 

proses belajar. Berlajar adalah proses aktif siswa dalam membangun/ 

memproduksi pengetahuan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang 

dimiliki dan yang akan dipelajari. 

 Menurut Cory (1986) dalam  Sysiful Sagala (2005:61), menyebutkan” 

pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja 

di kelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku serta dalam 

tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khususnya atau menghasilkan respon 

terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. 

Menurut Royce-Joyce (1996) dalam frederico Mayor (2006:13), mengatakan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu deskripsi pembelajaran yang di dalamnya 

mengandung sintak langkah-langkah. 

 Dalam Udin S. Winaputra (2008)fontana (1981) mengartikan bahwa 

belajar adala suatu perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai 

hasil dari pengalaman. Bower dan Hilgrad (1981), bahwa belajar mengacu pada 

perubahan perilaku atau potensi individu sebagai hasil dari pengalaman dan 

perubahan tidak disebabkan oleh insting, kematangan atau kelelahan dan 

kebiasaan. 
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 Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukan oleh para ahli diatas, jelas 

bahwa belajar harus memungkinkan peruhan tingkah laku para individu, 

perubahan ini menyangkut  aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Perubahan ini terjadi melalui latihan atau pengalaman yang dilakukan secara 

berulang-ulang oleh individu, dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan 

oleh pertumbuhan atau kematangan tidak sebagai hasil belajar (seperti perubahan-

perubahan yang terjadi pada seorang bayi). Perubahan yang dialami oleh individu 

harus relatif, merupakan akhir dari suatu periode yang cukup panjang, ini berarti 

kita harus menyampingkan perubahan-perubahan tingkah laku yang disebabkan 

oleh motivasi, kelemahan, adaptasi, ketajaman perhatian atau kepekaan seseorang 

yang biasa hanya berlangsung sementara.  

 Berdasarkan beberapa pendapat Ahli mengenai model pembelajaran di 

atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

proses belajar yang tersusun secara sistematis sehingga tercipta perubahan yang 

aktif di dalam kelas yaitu antara guru dan siswa terjadi umpan balik sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai. Dengan demikian pembelajaran adalah setiap 

kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu atau memfasilitasi siswa 

dalam mempelajari atau mengalami sutu kemampuan atau nilai yang baru dalam 

suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan dan evaluasi dalam konteks 

kegiatan belajar mengajar. 

2.1.3.2 Model Pembelajaran Matematika 

Model dan pendekatan pada pembelajaran matematika sangat memiliki 

peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Karena model-model dan 

pendekatan pada matematika akan membawa setiap siswa untuk kita sebagai 

pelajaran untuk menjdi lebih efektif dalam belajar. Tentunya seorang guru, 

dituntut untuk mampu mengembangkan serta menerapkannya dalam proses 

pembelajaran. Sehingga dengan demikian efektivitas pembelajaran matematika 

akan berjalan dengan baik dan berkualitas.  

Tentunya, model dan pendekatan yang diterapkan harus juga dilihat 

berdasarkan kepada tingkat psikologi dari setiap pembelajaran sehingga siswapun 

dapat mengaplikasikan dan menerapkannya sesuai dengan kemampuan daya 
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berpikir mereka. Pada bagian pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tingkat 

kedalaman atau pendekatan dan model apa saja yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika tersebut. Dalam hal ini, tentunya seorang guru harus 

memiliki sikap yang mengerti dan mengetahui akan kemampuan dalam 

menyampaikan materi atau model pembelajaran yang akan digunakan. Diamana, 

jika seorang guru tidak memperhatikan tahap perkembangan dan apa yang dialami 

siswa akibatnya akan mengalami kesulitan karena cara penyampaian model yang 

diterapkan tidak sesuai/tidak bisa diserap oleh siswa pada saat pembelajaran. 

Karena itu, begitu pentingnya pengetahuan tentang bagaimana 

pembelajaran akan pendekatan model yang akan dapat dimengerti. Sebab itu, 

disini saya akan menguraikan model-model pembelajaran pada matematika yang 

saya lihat berdasarkan hasil pengamatan melalui menonton dari model pendekatan 

pembelajaran matematika. Dengan apa yang akan saya uraikan tentang model 

pembelajaran matematika diharapkan dapat memahami dan menerapkan model 

yang cocok dalam pelakasanaan pembelajaran matematika. 

2.1.3.3 Model Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran adalah suatu desain yang menggambarkan proses 

rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi 

sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Model 

pembelajaran konvensional merupakan suatu model pembelajaran yang seringkali 

sejak dulu model ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran, sehingga tidak  

menutup kemungkinan anak menjadi bosan dan jenuh dalam kegiatan proses 

belajar mengaja karena tidak adanya variasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Metode yang sering digunakan dalam model pembelajaran konvensional 

adalah metode ekspositori/ceramah. Metode ekspositori/ceramah adalah 

penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru dikelas. Dalam pelaksanaan 

ceramah peran murid adalah mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok 

pokok materi penting yang dikemukakan oleh guru. Jadi, kegiatan guru yang 

utama adalah menerangkan dan siswa mendengarkan atau mencatat apa yang 

disampaikan guru. Tujuan penggunaan metode ceramah adalah penyampaian 
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informasi, dengan menggunakan metode ekspositori, Guru biasanya mengajar 

dengan berpedoman pada buku teks dan kadang-kadang diselingi tanya jawab. Tes 

atau evaluasi yang bersifat sumatif dengan maksud untuk mengetahui 

perkembangan siswa jarang dilakukan. Selama ini kebanyakan guru mengajar 

secara klasikal yang di dalamnya aktivitas guru mendominasi kelas dengan 

metode ekspositori, dan siswa hanya menerima saja apaapa yang disampaikan 

oleh guru, begitupun aktivitas siswa untuk menyampaikan pendapat sangat 

kurang, sehingga siswa menjadi pasif dalam belajar, dan belajar siswa kurang 

bermakna karena lebih banyak hapalan.  Siswa harus mengikuti cara belajar yang 

dipilih oleh guru, dengan patuh mempelajari urutan yang ditetapkan guru, dan 

kurang sekali mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapat. Disamping itu, 

guru jarang mengajar siswa untuk menganalisa secara mendalam tentang suatu 

konsep dan jarang mendorong siswa untuk menggunakan penalaran logis yang 

lebih tinggi seperti kemampuan membuktikan atau memperlihatkan suatu konsep. 

2.1.3.4 Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Model  Pembelajaran  Berbasis  Masalah  dikembangkan  untuk  pertama 

kali  oleh  Howard  Barrows  pada  awal  tahun  70-an  dalam  pembelajaran  Ilmu 

Pendidikan  Medis  di  Southern  Illionis  University  School  Barrows (1980).  

Para  siswa  mempelajari  berbagai  kasus  yang  terjadi  pada  pasien  yang 

mengidap  penyakit  kemudian  mencari  cara  atau  teknik  penyembuhan  yang 

harus  dilakukan.  Namun  pada  perkembangan  selanjutnya  model  ini  meluas 

pada  pembelajaran  ilmu  Pengetahuan  Alam  di  perguruan  tinggi  dan  akhirnya 

dikembangkan di sekolah-sekolah menengah. Model  pembelajaran  berbasis 

masalah  ini  telah  dikenal  sejak  zaman John  Dewwey.  

2.1.3.4.1 Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah 

Adapun definisi pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh 

beberapa para ahli, sebagai berikut: 

1. Menurut  Dewwey dalam  Sudjana  (2001:19)  pembelajaran berbasis  

masalah  adalah  interaksi antara  stimulus  dengan  respons,  merupakan 

hubungan  antara  dua  arah belajar dan  lingkungan.  Lingkungan  memberi 

masukan  kepada  siswa  berupa  bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf 
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otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga  yang dihadapi 

dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. 

2. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran 

yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang siswa untuk 

belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, siswa 

bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata real world Major, 

Claire.H dan Palmer, Betsy (2001). 

3. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu metode pembelajaran      

yang menantang siswa untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara 

berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah ini 

digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang 

dimaksud Duch J.B (1995). 

4. Pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran yang merangsang 

siswa aktif untuk memecahkan permasalahan dalam situasi nyata Evan 

Glazer(2001). Dari beberapa uraian mengenai pengertian pembelajaran 

berbasis masalah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

(PBM) merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah 

dunia nyata real world untuk memulai pembelajaran. Pembelajaran berbasis 

masalah merupakan suatu pengembangan kurikulum dan model pembelajaran. 

Barbara  J. Duch (1995) dalam Karim et al. (2007) mengemukakan bahwa       

in problem based learning (PBL), students are presented with an interesting, 

relevant problem “up front”. So that they can experience for them selves the 

process of doing science. Menurut Ibrahim dalam Nurhasanah, 2007 

menyatakan  bahwa  model PBM merupakan  pembelajaran  yang  

menyajikan  masalah,  yang  kemudian digunakan  untuk  merangsang  

berpikir  tingkat  tinggi  yang  berorientasi  pada masalah.  Masalah  

diberikan  kepada  siswa,  sebelum  siswa  mempelajari konsep  atau  materi  

yang  berkenaan  dengan  masalah  yang  harus  dipecahkan. Dengan  

demikian  untuk  memecahkan  masalah  tersebut  siswa  akan mengetahui  

bahwa  mereka  membutuhkan  pengetaahuan  baru  yang  harus dipelajari  

untuk  memecahkan  masalah  yang  diberikan  Wood  dalam Sugalayudhana 
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(2005. Pembelajaran  berbasis  masalah  merupakan  pembelajaran  dengan 

pendekatan  konstruktivis, karena disini guru hanya  berperan sebagai penyaji 

dapat meningkatkan pertumbuhan inkuiri  dan  intelektual  pada  peserta  

didik.  Prinsip  utama  pendekatanmasalah,  penanya,  mengadakan  dialog,  

pemberi  fasilitas  penelitian, menyiapkan dukungan dan dorongan yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan inkuiri  dan  intelektual  pada  peserta  didik.  

Prinsip  utama  pendekatan konstruktivis adalah pengetahuan tidak diterima 

secara pasif, tetapi dibangun secara aktif oleh siswa Abbas (2000) dalam 

Karim et.al. (2007). 

5. Menurut Joke, B dan Weil, M Nurhayati Abbas (2000:10) mendefinisikan 

model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam setting tutorial dan untuk menentukan perangkat 

perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku–buku, film, komputer, 

kurikulum, dan lain  lain.  

6. Menurut Arend Nurhayati Abbas (2000:10) menyatakan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah lebih mengacu kepada pendekatan 

pembelajaran termasuk didalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur 

sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar yang berfungsi sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran mengelola lingkungan pembelajaran dan mengelola kelas. 

2.1.3.4.2 Ciri-ciri Khusus Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut Arends (2001:349), berbagai pengembangan pengajaran 

berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Bukannya mengorganisasikan di sekitar 

prinsip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu, pembelajaran berdasarkan 

masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan yang dua-
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duanya secara sosial penting bagi siswa dan secara pribadi bermakna untuk 

siswa. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata yang autentik, 

menghindari jawaban sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam 

solusi untuk situasi itu. 

2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran masalah 

berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA, Matematika, ilmu-ilmu sosial), 

masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam 

pemecahannya, siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. 

Sebagai contoh, masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk 

Chesapeake mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran 

seperti biologi, ekonomi, sosiologi, pariwisata dan pemerintahan. 

3. Penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan 

siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata 

terhadap masalah nyata. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan 

masalah, mengembangkan hipotesis, dan membuat ramalan, mengumpul dan 

menganalisa informasi, melakukan eksperimen jika diperlukan, membuat 

inferensi, dan merumuskan kesimpulan. Sudah barang tentu, metode 

penyelidikan yang digunakan, bergantung kepada masalah yang sedang 

dipelajari. 

4. Menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran berdasarkan 

masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk 

karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili 

bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Produk tersebut dapat 

berupa transkrip debat seperti pada pelajaran ”Roots and wings”. Produk itu 

dapat juga berupa laporan, model fisik, video maupun program komputer. 

Karya nyata dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian, 

direncanakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya 

yang lain tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif 

segar terhadap laporan tradisional atau makalah. 

5. Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang 

bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau 

dalam kelompok kecil. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara 
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berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak 

peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial dan ketrampilan berfikir. 

Perlu untuk dicatat bahwa hakikatnya, model pembelajaran berbasis 

masalah berangkat dari model pembelajaran konstruktivisme. Dalam model 

pembelajaran konstruktivisme, yang paling penting dalam desain pembelajaran 

adalah bahwa pembelajaran perlu di dukung oleh pemodelan (modelling), 

coaching, dan scaffolding. Modeling berbentuk pemodelan tingkah laku untuk 

mendorong kinerja dan pemodelan kognitif untuk mendorong proses kognisi. 

Modelling difokuskan pada kinerja ekspert sebagai model. Coaching dipakai 

untuk mengembangkan kinerja (performance) siswa yang sifatnya sangat 

kompleks dan tidak jelas (unclear). Coaching mencakup kegiatan pemberian 

motivasi, memonitor dan meregulasi kinerja siswa dan mendorong refleksi. 

Scaffolding merupakan suatu pendekatan sistematis dibandingkan modelling atau 

coaching yang difoksukan pada tugas, lingkungan belajar, guru dan siswa. 

Scaffolding memberikan dukungan secara temporal yang mengikuti kapasitas dan 

kemampuan siswa. Scaffolding mencakup penentuan tingkat kesulitan tugas, 

restrukturisasi tugas dan penilaian alternatif. 

2.1.3.4.3 Kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah dalam pemanfaatannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pemikiran kritis dan ketrampilan kreatif  

2. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah  

3. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar 

4. Membantu siswa mentransfer pengetahuan dengan situasi baru  

5. Dapat mendorong siswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara mandiri 

6. Mendorong kreativitas dalam pengungkapan penyelidikan masalah yang telah 

ia lakukan 

7. Dengan PBM akan terjadi pembelajaran yang bermakna 

8. Dalam situasi PBM siswa mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan 

secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan 
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9. PBM dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif 

siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat 

mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. 

2.1.3.4.4 Kelemahan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Meskipun tercatat kelebihan-kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah, 

namun demikian ada beberapa kelemahan dari model pembelajaran berbasis 

masalah. Adapun kelemahannya antara lain: 

1. Kurang terbiasanya peserta didik dan pengajar dengan model ini. Peserta didik 

dan pengajar masih terbawa kebiasaan metode konvensional, pemberian 

materi terjadi secara satu arah. 

2. Kurangnya waktu pembelajaran. Proses PBM terkadang membutuhkan waktu 

yang lebih banyak. Peserta didik terkadang memerlukan waktu untuk 

menghadapi persoalan yang diberikan. Sementara, waktu pelaksanaan PBM 

harus disesuaikan dengan beban kurikulum. 

3. Menurut Fincham, et al (1997:419) PBL tidak menghadirkan kurikulum baru, 

tetapi lebih pada kurikulum yang sama dengan metode pengajaran yang 

berbeda. 

4. Siswa tidak dapat benar-benar tahu apa yang mungkin penting bagi mereka 

untuk belajar, terutama di daerah yang mereka tidak memiliki pengalaman 

sebelumnya. 

5. Seorang guru mengadopsi pendekatan PBL mungkin tidak dapat menutup 

sebagai bahan sebanyak pengajaran berbasis konvensional. PBL biasa sangat 

menantang untuk dilaksanakan, karena membutuhkan banyak perencanaan 

dan kerja keras bagi guru. Ini bisa sulit pada awalnya bagi guru untuk 

“melepaskan kontrol” dan menjadi fasilitator, mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan yang tepat daripada menyerahkan mereka solusi. 

2.1.3.4.5 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Fogarty (1987) menyebutkan bahwa proses pembelajaran dengan base 

pendekatan problem based-learning dijalankan dengan 8 langkah, yaitu: (1) 

menemukan masalah; (2) mendefinisikan masalah; (3) mengumpulkan fakta-fakta; 

(4) menyusun dugaan sementara (hipotesis); (5) menyelidiki; (6) 
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menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan; (7) menyimpulkan 

alternatif-alternatif pemecahan secara kolaboratif; (8) menguji solusi 

permasalahan. 

1. Menemukan masalah 

Siswa diberikan masalah berstruktur ill-defined yang diangkat dari konteks 

kehidupan sehari-hari.Pernyataan permasalahan diungkapkan dengan kalimat-

kalimat yang pendek dan memberikan sedikit fakta-fakta di seputar konteks 

permasalahan.Pernyataan permasalahan diupayakan memberikan peluang pada 

siswa untuk melakukan penyelidikan. Siswa menggunakan kecerdasan inter 

dan intra-personal untuk saling memahami dan saling berbagi pengetahuan 

antar anggota kelompok terkait dengan masalah yang dikaji. Berdasarkan 

strukturnya, masalah dalam pembelajaran dapat digolongkan menjadi dua jenis 

yaitu, masalah yang terdefinisikan secara jelas (well-defined) dan masalah yang 

tidak terdefinisikan secara jelas (ill defined) Hudoyo (2002). 

2. Mendefinisikan masalah 

Siswa mendefinisikan masalah menggunakan kalimatnya sendiri.Permasalahan 

dinyatakan dengan parameter yang jelas.Siswa membuat beberapa definisi 

sebagai informasi awal yang perlu disediakan.Pada langkah ini, siswa 

melibatkan kecerdasan intra-personal dan kemampuan awal dalam memahami 

dan mendefinisikan masalah. 

3. Mengumpulkan fakta-fakta 

Siswa membuka kembali pengalamannya yang sudah diperoleh dan 

pengetahuan awal untuk mengumpulkan fakta-fakta.Siswa melibatkan 

kecerdasan majemuk yang dimiliki untuk mencari informasi yang berhubungan 

dengan permasalahan. Pada tahap ini, siswa mengorganisasikan informasi-

informasi dengan menggunakan istilah apa yang diketahui apa yang 

dibutuhkan dan apa yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan dan 

fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan. 

4. Menyusun dugaan sementara (hipotesis) 

Siswa menyusun jawaban-jawaban sementara terhadap permasalah dengan 

melibatkan kecerdasan logic-mathematical. Siswa juga melibatkan kecerdasan 



23 
 

 

 

interpersonal yang dimilikinya untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan, 

membuat hubungan-hubungan, jawaban dugaannya, dan penalaran mereka 

dengan langkah-langkah yang logis. 

5. Menyelidiki  

Siswa melakukan penyelidikan terhadap data-data dan informasi yang 

diperolehnya berorientasi pada permasalahan.Siswa melibatkan kecerdasan 

majemuk yang dimilikinya dalam memahami dan memaknai informasi dan 

fakta-fakta yang ditemukannya. Guru membuat struktur belajar yang 

memungkinkan siswa dapat menggunakan berbagai cara untuk mengetahui dan 

memahami (multiple ways of knowing and understanding) dunia mereka. 

6. Menyempurnakan permasalahan yang telah terdefinisikan 

Siswa menyempurnakan kembali perumusan masalah dengan merefleksikan 

melalui gambaran nyata yang mereka pahami.Siswa melibatkan kecerdasan 

verballinguistik memperbaiki pernyataan rumusan masalah sedapat mungkin 

menggunakan kata yang lebih tepat.Perumusan ulang lebih memfokuskan 

penyelidikan, dan menunjukkan secara jelas fakta-fakta dan informasi yang 

perlu dicari, serta memberikan tujuan yang jelas dalam menganalisis data. 

7. Menyimpulkan alternatif-alternatif pemecahan secara kolaboratif. 

Siswa berkolaborasi mendiskusikan data dan informasi yang relevan dengan 

permasalahan.Setiap anggota kelompok secara kolaboratif mulai bergelut untuk 

mendiskusikan permasalahan dari berbagai sudut pandang. Pada tahap ini 

proses pemecahan masalah berada pada tahap menyimpulkan alternatif-

alternatif pemecahan yang dihasilkan dengan berkolaborasil. Kolaborasi 

menjadi mediasi untuk menghimpun sejumlah alternatif pemecahan masalah 

yang menghasilkan alternatif yang lebih baiuk ketimbang dilakukan secara 

individual. 

8. Menguji solusi permasalahan. 

Siswa menguji alternatif pemecahan yang sesuai dengan permasalahan actual 

melalui diskusi secara komprehensif antar anggota kelompok untuk 

memperoleh hasil pemecahan terbaik. Siswa menggunakan kecerdasan 

majemuk untuk menguji alternatif pemecahan masalah dengan membuat 
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sketsa, menulis, debat, membuat plot untuk mengungkapkan ide-ide yang 

dimilikinya dalam menguji alternatif pemecahan. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian mengenai model pembelajaran berbasis masalah pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:  

Pertama, Ni Made Suci (2008) pada jurnalnya yang berjudul: “Penerapan 

Model Problem Based Learning untuk meningkatkan partisipasi belajar dan hasil 

belajar teori akuntansi mahasiswa jurusan ekonomi undiksha”. Hasil penelitian 

tersebut adalah penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan kooperatif dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam KBM mata 

kuliah teori akuntansi. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam mata 

kuliah teori akuntansi yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata pre tes sebesar 56 

meningkat setelah selesainya pelaksanaan tindakan menjadi rata-rata 82,04. 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah mendapat respon (tanggapan) 

yang positif dari mahasiswa karena dengan model ini mahasiswa dapat 

mengeksploitasi pengetahuan awalnya, bernalar sehingga perubahan pembelajaran 

menjadi sangat bermakna dalam hidupnya. 

Kedua, Yulia, Rudy Adipranata (2008) dalam jurnal penelitiannya yang 

berjudul “Peningkatan efektifitas pembelajaran mata kuliah alogaritma dan 

pemrograman melalui penggabungan strategi pembelajaran berbasis masalah, 

peningkatan kemampuan berpikir, serta kooperatif.”Hasil yang diperoleh dari 

penelitian tersebut membuktikan adanya peningkatan efektifitas pembelajaran. 

Hal ini terbukti berdasarkan tingkat kelulusan peserta didik untuk kelas A telah 

memenuhi target (84% dari target 70%) dan untuk kelas B juga telah memenuhi 

target (82% dari target 70%). Sedang dari rata-rata nilai untuk kelas masih di 

bawah target (69 dari target 70) dan untuk kelas B juga masih dibawah target (69 

dari target 70). 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kusmini (2005) dengan judul 

“Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Mengembangkan Kemampuan diri  

dalam belajar Matematika Siswa SD Kelas V sebagai Implementasi Kurikulum 
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Berbasis Kompetensi (KBK)”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan serangkaian Prompting dan 

Pobing Question dapat mengembangkan kemampuan diri dalam belajar 

matematika siswa SD Kelas V secara optimal. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Salah satu dari kriteria keberhasilan belajar adalah adanya pengaruh yang 

besar dari interaksi belajar mengajar yang berupa komunikasi yang baik antara 

siswa dengan yang lain dan siswa dengan guru. Selain itu suasana belajar yang 

baik juga mempengaruhi keberhasilan dari hasil belajar siswa Oleh karena itu 

pemilihan model pembelajaran yang melibatkan interaksi belajar mengajar dan 

proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran sangat 

penting bagi keberhasilan belajar siswa Salah satu model pembelajaran yang 

melibatkan keaktifan siswa dalam berinteraksi dengan teman-temannya dan 

berupaya mengaktifkan belajar siswa adalah pembelajaran  berbasis masalah. 

Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran siswa pada 

masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuhkembangkan keterampilanyang lebih inkuiri, memandirikan siswa, dan 

meningkatkan kepercayaan diri sendiri. 

Dengan diterapkannya pembelajaran berbasis masalah diharapkan siswa 

dapat aktif berinteraksi dengan teman-temannya dalam menggali informasi 

pembelajaran, selain itu dengan pembelajaran berbasis masalah akan lebih 

memandirikan siswa dalam melakukan penemuan pengetahuan sendiri (inquiry) 

dan yang pasti akan membuat siswa merasa senang dengan suasana pembelajaran 

karena termotivasi dan percaya terhadap kemampuan siswa sendiri. Kecakapan 

dasar yang harus dimiliki oleh seorang siswa sebagai modal awal untuk meraih 

keberhasilan di dalam hidup kelak adalah kecakapan matematika.Berdasarkan 

kurikulum yang dikembangkan saat ini, kurikulum 2006 atau KTSP diharapkan 

dapat mengembangkan kecakapan matematika siswa. 

Kurikulum 2006 erat hubungannya dengan masalah kontekstual, masalah 

yang dekat dengan kehidupan siswa.Oleh karena itu peneliti memilih model 

pembelajaran berbasis masalah yang mengangkat masalah kontekstual dalam 
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setiap pembelajaran, sehingga model pembelajarn ini diharapkan dapat 

mengimplementasikan kurikulum 2006. Namun permasalahannya adalah untuk 

mengetahui terdapat atau tidak keefektifan penggunaan model pembelajaran 

berbasis masalah dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas V SD kanisius 

cungkup semester II tahun pelajaran 2011/ 2012.masih terlalu kaku untuk 

dilaksanakan dan masih sulit bagi siswa SD pada umumnya. 

Penggunaan model pembelajaran Berbasis Masalah dalam proses belajar, 

diharapkan dapat efektif dalam pembelajaran matematika. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan membandingkan hasil pre-test dan pos-test sebelum diberi treatment 

dan sesudah treatment dilakukan. Sebelum menerapkan treatment peneliti 

mengajar dengan pembelajaran secara konvensional, barulah pre-test diberikan 

pada siswa, langkah selanjutnya peneliti akan menerapkan treatment yaitu 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Setelah itu barulah peneliti 

melakukan uji beda rata-rata untuk melihat  masalah efektif dalam pembelajaran 

matematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup semester II tahun pelajaran 

2011/2012. Apabila dilihat dalam bagan akan terlihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 

Bagan. Kerangka Berfikir 

Penggunaan model pembelajaran berbasis 

masalah efektif dalam pembelajaran matematika 

pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

Pembelajaran secara 

Konvensional 

Pretes 
Model Pembelajaran 

berbasis masalah  Postes 

Rata-

rata nilai 

Rata-

rata nilai 
Perbandingan nilai rata-rata 

pretest < postest 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan karangka berpikir diatas dapat ditarik 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah efektif  dalam pembelajaran matematika pada 

siswa kelas V SD Kanisius Cungkup semester II tahun pelajaran 2011/2012.  

H0 : Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah tidak efektif dalam 

pembelajaran metematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

semester II pelajaran 2011/2012.  

Ha : Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah efektif dalam 

pembelajaran metematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

semester II pelajaran 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


