
BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar merupakan salah satu komponen penting dalam

proses pembelajaran, seperti yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) Aktivitas merupakan keaktifan, kegiatan. Sardiman (1994:

95) menyatakan bahwa dalam belajar sangat diperlukan aktivitas, tanpa

aktivitas belajar tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Selain itu Sardiman

(1994: 99) juga menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas yang

bersifat fisik maupun mental. Aktivitas fisik adalah siswa giat aktif dengan

anggota badan, membuat sesuatu, bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk,

mendengarkan, melihat atau hanya pasif.

Diedrich (Sardiman, 1994: 99) mengelompokkan aktivitas yang

melibatkan fisik dan mental dalam belajar menjadi 8 bagian yaitu:

”(1) Visual Activities, yaitu segala kegiatan yang berhubungan
dengan aktivitas siswa dalam melihat, mengamati, dan
memperhatikan; (2) Oral Activities, yaitu aktivitas yang berhubungan
dengan kemampuan siswa dalam mengucapkan, melafazkan, dan
berfikir; (3) Listening Activities, aktivitas yang berhubungan dengan
kemampuan siswa dalam berkonsentrasi menyimak pelajaran; (4)
Motor Activities, yakni segala keterampilan jasmani siswa untuk
mengekspresikan keterampilan bakat yang dimiliki oleh diri siswa; (5)
Drawing Activities, segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas
siswa dalam menggambar, membut grafik dan lainnya;(6) Mental
Activities, aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa
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dalam menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, dan
mengambil keputusan; (7) Writting Activities, segala kegiatan yang
berhubungan dengan aktivitas siswa dalam menulis; (8) Emotional
Activities, aktivitas yang berhubungan dengan emosi siswa, misalnya
bersemangat, menaruh minat merasa bosan, dan berani”.

Seperti yang diungkapkan Rosseau (Sardiman, 1994: 100) memberikan

penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan

sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, bekerja sendiri, dengan

fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis.

Dari beberapa teori di atas maka peneliti mengambil kesimpulan

bahwa yang dimaksud aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang

melibatkan kegiatan jasmani ataupun rohani dalam hal kegiatan belajar

mengajar yang diperoleh melalui pengalaman sendiri untuk mencapai tujuan

yang diharapkan sesuai indikator. Semakin banyak aktivitas belajar yang

dilakukan oleh siswa, diharapkan siswa akan semakin memahami dan

menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

B. Hasil Belajar

Menurut Sudjana (Kunandar, 2010: 276) hasil belajar adalah suatu

akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa

tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan maupun tes

perbuatan. Sedangkan Nasution (Kunandar, 2010: 276) berpendapat bahwa

hasil belajar adalah suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya

mengenai pengetahuan, tetapi juga membentuk percakapan dan penghayatan

dalam diri pribadi individu yang belajar.



9

Sagala (2010: 22) berpendapat bahwa inti dari pembelajaran adalah

interaksi dan proses untuk mengungkapkan ilmu pengetahuan oleh pendidik

dan peserta didik yang menghasilkan suatu hasil belajar.

Menurut Gagne (Wahyudin, dkk 2006: 3.32) ada lima hasil belajar

yang berupa kapabilitas yang diperoleh peserta didik, yaitu:

Pertama, informasi verbal, berupa kapabilitas untuk mengungkapkan
pengetahuan melalui bahasa, baik secara lisan ataupun tulisan. Kedua
keterampilan intelektual, berupa kecakapan yang berfungsi untuk
berinteraksi dengan lingkungan. Ketiga, strategi kognitif berupa
kemampuan strategis dalam menggunakan konsep, kaidah, ataupun teori
guna pemecahan masalah yang dihadapi. Keempat, keterampilan motorik,
berupa kemampuan untuk melakukan ragam kegiatan yang sifatnya fisik
atau jasmani. Kelima, sikap yaitu antara lain direfleksikan dalam
kemampuan menerima atau menolak suatu objek berdasarkan kriteria
penilaian yang dilakukan.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan

bahwa, hasil belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara

aktif dan sadar, yang tampak dari perubahan individu setelah melakukan

kegiatan belajar pada tiga ranah, yaitu: (1) kognitif, (2) afektif, dan (3)

psikomotor yang dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan angka atau nilai

yang nampak dalam laporan hasil belajar.

C. Problem Solving

Belajar pemecahan masalah (problem solving) pada dasarnya adalah

belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis,

logis, teratur dan teliti (Syah, 2008: 127). Budhayanti, dkk menyatakan bahwa

Istilah problem solving atau menyelesaikan suatu masalah merupakan proses

untuk menerima tantangan dalam menjawab masalah (2008: 9-3). Sedangkan
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menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) dalam

Budhayanti (2008: 9-3) memecahkan masalah berarti menemukan cara atau

jalan mencapai tujuan atau solusi.

Belajar memecahkan masalah (Problem Solving), tipe belajar ini

menurut Gagne merupakan tipe belajar yang paling kompleks, karena di

dalamnya terkait tipe-tipe belajar yang lain, terutama penggunaan aturan-

aturan yang ada disertai proses analisis dan penyimpulan (Sagala, 2010: 23).

Poyla (Budhayanti, 2008: 9-3) mendefinisikan pemecahan masalah

sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai tujuan yang

tidak dengan segera dapat dicapai. Pemecahan masalah merupakan perluasan

yang wajar dari belajar aturan. Dalam pemecahan masalah prosesnya terutama

letak dalam diri pelajar. Memecahkan masalah dapat dipandang sebagai proses

di mana pelajar menemukan kombinasi aturan-aturan yang telah dipelajarinya

lebih dahulu yang digunakannya untuk memecahkan masalah yang baru.

Namun memecahkan masalah tidak sekedar menerapkan aturan-aturan yang

diketahui, akan tetapi juga menghasilkan pelajaran baru (Nasution, 2001: 170)

Seperti pembelajaran-pembelajaran yang lainya, pada pembelajaran

menggunakan pendekatan problem solving ini juga terdapat beberapa

kelebihan dan kekurangan, diantaranya :

a) Kelebihan pendekatan problem solving

1. Dapat membuat peserta didik menjadi lebih menghayati
kehidupan sehari-hari

2. Dapat melatih dan membiasakan para peserta didik untuk
menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil

3. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik
secara kreatif,
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4. Peserta didik sudah mulai dilatih untuk memecahkan
masalahnya.

b) Kekurangan pendekatan problem solving

1. Memerlukan cukup banyak waktu,
2. Melibatkan lebih banyak orang
3. Dapat mengubah kebiasaan peserta didik belajar dengan

mendengarkan dan menerima informasi dari guru,
4. Dapat diterapkan secara langsung yaitu untuk memecahkan

masalah

Sumber: kelebihan-dan-kekurangan-metode-problem solving (diakses
tanggal 31-12-2011 pukul 07: 48 WIB)

Ada banyak strategi dalam pemecahan masalah, tetapi langkah

pemecahan masalah yang umun digunakan adalah : (a) Pemahaman masalah;

(b) Perencanaan penyelesaian; (c) Pelaksanaan rencana penyelesaian; (d)

Pengecekan kembali kebenaran penyelesaian (Poyla dalam Budhayanti, 2008:

9-8).

Gambar 1. Bagan Langkah-Langkah Pemecahan Masalah Matematika
(Poyla dalam Budhayanti 2008 : 9-8)

Memahami masalah

Membuat rencanaMengecek kembali

Melaksanakan rencana
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Bagan di atas menekankan dinamisme dan sifat siklis dari pemecahan

masalah yang asli. Pemecahan masalah mulai dari masalah itu sendiri dan

berusaha memahaminya. Kemudian pemecahan masalah membuat rencana dan

di dalam perencanaan mungkin akan menemukan sesuatu yang dibutuhkan

untuk memahami masalah lebih baik.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan problem solving dalam penelitian ini adalah proses pemecahan masalah

yang dikerjakan secara individu atau kelompok dengan tahapan: perumusan

masalah, perencanaan penyelesaian dan pengecekan kembali Dengan demikian

yang dimaksud dengan problem solving dalam penelitian ini adalah proses

pemecahan masalah yang dikerjakan secara individu atau kelompok dengan

tahapan: perumusan masalah, perencanaan penyelesaian dan pengecekan

kembali.

D. Soal cerita

Permasalahan matematika yang berkaitan dengan kehidupan nyata

biasanya dituangkan melalui soal-soal berbentuk cerita (verbal). Menurut

Abidin (Misu, 2005: 5) soal cerita adalah soal yang disajian dalam bentuk

cerita pendek. Cerita yang diungkapkan dapat merupakan masalah kehidupan

sehari-hari atau masalah lainnya. Bobot masalah yang diungkapkan akan

mempengaruhi panjang pendeknya cerita tersebut. Makin besar bobot

masalah yang diungkapkan, memungkinkan semakin panjang cerita yang

disajikan. Sementara itu, menurut Haji (Misu, 2005: 5) soal yang dapat

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang matematika
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dapat berbentuk cerita dan soal bukan cerita/soal hitungan.Dilanjutkannya,

soal cerita merupakan modifikasi dari soal-soal hitungan yang berkaitan

dengan kenyataan yang ada di lingkungan siswa. Soal cerita yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah soal matematika yang berbentuk

cerita yang terkait dengan berbagai pokok bahasan yang diajarkan pada mata

pelajaran matematika di kelas V SD.

Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa soal cerita adalah

salah satu bentuk soal matematika yang di sajikan dalam bentuk soal cerita

dan yang sifatnya pendek dapat merupakan masalah dalam kehidupan sehari-

hari atau masalah lainya yang terkait dengan berbagai berbagai pokok bahasan

yang diajarkan.

E. Pentingnya Keterampilan Problem Solving Dalam Soal Cerita

Belajar problem solving atau yang lebih dikenal dengan pemecahan

masalah pada dasarnya merupakan melatih siswa untuk terampil

menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari sehingga dapat digunakan

dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran dapat dikatakan

berhasil, jika siswa dapat mengakomodasikan dan mengkonstruksi

pengetahuanya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih

jauh lagi dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan

(Nahrowi dan Maulana 2006: 65).

“Poyla (Suwangsih, 2006: 128) memberikan empat petunjuk kepada

guru agar dapat menumbuhkan prilaku siswa sebagai seorang yang mampu

dalam memecahkan masalah:
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a. Yakinkan bahwa siswa memahami permasalahan, sebab jika siswa tidak

memahaminya maka minat siswa akan hilang.

b. Bantulah siswa mengumpulkan bahan sebagai landasan berbikir untuk

membuat rencana. Dalam hal ini guru hendaknya mengarahkan siswa

untuk mengidentifikasi seluruh syarat yang diketahui untuk membangun

informasi sebanyak-banyaknya.

c. Menciptakan iklim kondusif dalam pemecahan maslah.

d. Setelah siswa mencapai solusi, beri semangat kepada siswa untuk

merefleksikan masalah dan cara penyelesaiannya

Untuk menjadi pemecah masalah dalam matematika, dia harus

memiliki pengetahuan matematika sebagai dasar. Menurut Silver

(Budhayanti, 2008: 9-12) menyatakan bahwa keberhasilan pemecahan

masalah lebih dikarenakan bagaimana mereka dapat menggolongkan

masalah metematika berdasarkan kesamaan dalam struktur matematika.

Dari uraian di atas kiranya dapat membatu guru dalam

menyelesaikan masalah pada soal cerita, mengingat pada umumnya soal

cerita kurang dapat dikuasai dengan baik oleh para siswa, hal itu

disebabkan kurang cermatnya siswa dalam membaca dan memahami

kalimat demi kalimat tentang apa yang diketahui dalam soal, apa yang

ditanyakan, dan bagaimana cara penyelesaiannya.

Berikut diberikan contoh keterampilan pemecahan masalah

(problem solving) dalam soal cerita:

1. Suatu hari Rani akan pergi ke Bandung dengan menempuh jarak 255
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km. Jika dalam 1 jam Rani dapat menempuh jarak 60 km, berapakah

jarak yang dapat ditempuh Rani selama 2,5 jam?

Diketahui :

Jarak yang akan ditempuh adalah 255 km. pemahaman

Dalam 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. masalah

Ditanyakan: Berapa jarak yang dapat ditempuh Rani

dalam waktu 2,5 jam?

Jawab :

Jarak yang akan ditempuh 255 km perencanaan

1 Jam 60 km penyelesaian

Waktu 2,5 jam berapa km?

Maka:

= 2,5 jam x 60 km pelaksanaan

= 2,5 x 60 penyelesaian

= 150 km

Pengecekan kembali penyelesaian tersebut dilakukan

dengan membalikan pada persamaan pertama

dan menghasilkan kalimat matematika yang benar, pengecekan

yaitu kembali

= 150 km di bagi waktu yang telah ditempuh

= 60
5,2

150


Jadi jarak yang dapat ditempuh Rani selama 2.5 jam adalah 150 km.

Sumber: Adaptasi  dari Muncarno (2001: 69)
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Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah

yang harus ditempuh dalam pemecahan masalah matematika khususnya

soal cerita adalah : (1) memahami soal, dengan cara membaca soal cerita

dengan cermat untuk menagkap makna atau masalah dari tiap kalimat,dan

menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas dan ringkas, (2)

membuat rencana penyelesaian, dengan cara menentukan strategi

pemecahan yang didasarkan pada jenis masalah atau soal. (3)

melaksanakan perencanan pemecahan dengan menggunakan operasi

(penghitungan) hitung apa yang diperlukan seperti hubungan penjumlahan

dan pengurangan, perkalian dan pembagian.(4) peninjauan kembali hasil

pemecahan masalah, yaitu dengan mengecek hasil penghitungan dan

permasalahannya.

F. Pengertian Matematika

Johnson dan Rising (Suwangsih, 2006: 4), mengemukakan bahwa

matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang

logis, matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang

didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat representasinya dengan simbol

yang padat, lebih berupa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi.

Selanjutnya Suriasumantri (Nahrowi dan Maulana, 2006: 34) mendefinisikan

matematika adalah salah satu alat berpikir, selain bahasa, logika dan

statistika.
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Sebagaimana tercantum dalam dokumen Standar Komputensi mata

pelajaran matematika untuk satuan SD dan MI pada kurikulum 2004

disebutkan fungsi matematika adalah sebagai berikut:

“matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bernalar melalui

kegiatan penyelidikan, eksplorasi dan eksperimen, sebagai alat pemecahan

masalah melalui pola pikir dan model matematika, serta sebagai alat

komunikasi melalui symbol, tabel, grafik, diagram, dalam menjelaskan

gagasan (Depdiknas, dalam Prihandoko, 2006: 18).

Cockroft (Nahrowi dan maulana, 2006: 98) mengemukakan bahwa
matematika perlu diajarkan kepada siswa karena: (1) selalu digunakan
dalam segala segi kehidupan;  (2) semua bidang studi memerlukan
keterampilan matematika yang sesuai; (3) merupakan sarana
komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas; (4) dapat digunakan untuk
menyajikan informasi dalam berbagai cara;  (5) meningkatkan
kemampuan berfikir logis, ketelitian dan kesadaran keruangan dan (6)
memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang
menantang.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan

bahwa matematika merupakan bahasa simbolis yang mengekspresikan

gagasan, ide-ide, hubungan kuantitatif sehingga memudahkan manusia untuk

berpikir yang logis.

G. HIPOTESIS

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan

sebagai berikut ”Apabila pembelajaran matematika khususnya pada soal

cerita di kelas VB menggunakan pendekatan problem solving dengan

memperhatikan langkah-langkah secara tepat, maka dapat meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar siswa”.


