
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

Kata belajar sudah sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan 

keluarga maupun masyarakat, sebagai contohnya adalah bayi yang sedang menirukan 

ucapan lewat gerak bibir ibunya, seorang anak yang sedang menonton film 

kesayangannya di TV, seseorang anak yang sedang belajar naik sepeda, dan masih 

banyak lagi. Sebenarnya hal tersebut merupakan tindakan proses belajar dari tidak bisa 

menjadi bisa. Walaupun hal tersebut tidak bisa dideteksi secara langsung proses yang 

terjadi dari kegiatan orang yang melakukan proses belajar tersebut. 

 

Belajar merupakan kegiatan yang memiliki proses dan belajar adalah unsur yang sangat 

penting fundamental dalam setiap penyelanggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Hal 

ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu sangat 

bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik di sekolah ataupun di 

lingkungan rumahnya sendiri.  Maka, pemahaman yang benar mengenai arti belajar 

dengan segala aspek, bentuk dan manifestasinya mutlak diperlukan oleh para pendidik 

khususnya para guru.  Kekeliruan atau ketidaklengkapan persepsi yang dimiliki 

terhadap proses belajar dan hal-hal yang yang berkaitan dengannya akan berakibat 

kurangnya hasil pembelajaran yang dicapai oleh siswa. 

Belajar menurut Piaget (Dimyati 2006 ; 12) bahwa belajar pengetahuan dibentuk oleh 

individu,sebab individu melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungan, 

lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi   dengan 

lingkungan maka  fungsi intelek semakin berkembang. Pengetahuan yang di bentuk 

terdiri dari tiga bentuk yaitu, pengetahuan fisik, pengetahuan logika-matematika dan 

pengetahuan sosial. 

 



 

Banyak definisi yang diberikan tentang belajar, Menurut Azhar Arsyad (2007:1) 

“belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya.  Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang 

dengan lingkungannya”.  Jadi belajar bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa 

harus secara formal dilingkungan sekolah.  Sedangkan belajar menurut Gagne ( Dimyati 

2006; 10).“Belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar merupakan 

kapabilitas”. Jadi belajar menyangkut perubahan dalam suatu makhluk hidup yang 

membutuhkan waktu sebagai bentuk proses. Untuk mengukur belajar, kita amati 

perilaku makhluk hidup sebelum dan sesudah diberi suatu perlakuan atau pengalaman 

tertentu. Jika ada perubahan perilaku, berarti makhluk hidup tersebut itu telah belajar.   

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikemukakan beberapa unsur penting yang 

menjadi ciri atas pengertian belajar, yaitu: (1) belajar merupakan suatu perubahan 

dalam tingkah laku, di mana perubahan itu mengarah ke tingkah laku yang lebih baik; 

(2) belajar merupakan perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman; dalam 

arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan tidak 

dianggap sebagai hasil belajar; (3) untuk bisa disebut 

 belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus merupakan akhir daripada suatu 

periode waktu yang cukup panjang. Seberapa lama periode waktu itu berlangsung, sulit 

ditentukan dengan pasti, namun perubahan itu hendaknya merupakan akhir dari suatu 

periode yang mungkin berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, ataupun bertahun-

tahun. Ini berarti kita harus mengenyampingkan perubahan tingkah laku yang 

disebabkan oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, ketajaman perhatian atau kepekaan 

seseorang, yang hanya berlangsung sementara; (4) tingkah laku yang mengalami 

perubahan karena belajar menyangkut aspek-aspek kepribadian, baik fisik maupun 



psikis, seperti: perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah/berpikir, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. 

 

Definisi pembelajaran yang lain, yaitu ( menurut UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 20) 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar.”.  

 

Menurut Nurhadi (2004:30).Pembelajaran merupakan interaksi sistematis antara peserta 

didik dengan pendidik yang berkaitan dengan materi pembelajaran pada suatu 

lingkungan belajar. Kegiatan pembelajaran memberdayakan semua potensi peserta 

didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Dengan demikian kegiatan 

pembelajaran perlu berpusat pada peserta didik dengan menciptakan kondisi yang 

menyenangkan dan menantang untuk mengembangkan kreativitas mereka, dan 

menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Pembelajaran juga bermuatan nilai, 

etika, estetika, logika, dan kinestetika  

 

Menurut Isjoni (2009: 11) Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, 

bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik 

untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

Proses pembelajaran memiliki isi yang berupa bahan ajar atau materi belajar yang 

bersumber pada kurikulum dalam suatu program pendidikan, di dalamnya terdapat 

langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui pendidik dan peserta didik untuk 

mencapai tujuan belajar.  

 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menempatkan guru sebagai 

fasilitator sekaligus pembimbing, yakni guru yang dapat menghantarkan  pembelajaran 

yang lebih membangun pola berpikir kritis siswa siswa. Dalam mengajar, guru harus 

kreatif untuk memilih model pembelajaran yang sesuai agar tercipta suasana kelas yang 

hidup. Pembelajaran yang dilakukan tersebut harus mampu memberikan atau 

menambah informasi atau pengetahuan baru bagi siswa yang berangkat dari 

pengetahuan sebelumnya. Sedangkan pembelajaran efisien adalah pembelajaran yang 



menyenagkan, menggairahkan dan mampu memberikan motivasi bagi siswa dalam 

belajar. 

 

Dari beberapa pendapat di atas, pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa 

dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku pada diri siswa. 

 

B. Teori Belajar dan Pembelajaran 

Belajar menurut teori behaviorisme adalah perubahan perilaku yang terjadi melalui 

proses stimulus dan respon yang bersifat mekanisme. Oleh karena itu, lingkungan yang 

sistematis, dan terencana dapat memberikan pengaruh (stimulus) yang baik sehingga 

manusia bereaksi terhadap stimulus tersebut dan memberikan respon yang sesuai. 

Dalam pembelajaran di sekolah teori ini banyak digunakan. Guru mengajukan 

pertanyaan (S), siswa menjawab pertanyaan guru (R). Guru memberi PR (S), siswa 

mengerjakannya (R). Dengan demikian belajar adalah upaya untuk membentuk 

hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya.   

 

Teori belajar kognitivisme menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan proses mental 

internal yang orang gunakan dalam usaha mereka membuat dunia ini dapat dimengerti 

atau perubahan dalam struktur mental seseorang yang  menyediakan  kapasitas bagi 

terwujudnya perubahan dalam tingkah laku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, 

keyakinan, ketrampilan, harapan-harapan, dan mekanisme lain. Fokus dari teori kognitif 

menekankan pentingnya proses mental seperti berpikir dan memusatkan pada apa yang 

terjadi pada peserta didik. 

 

Menurut teori konstruktivisme belajar adalah pengetahuan baru dikontruksi  sendiri oleh 

siswa  secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Pembelajaran yang 



menggunakan pendekatan konstruktivisme didasari oleh kenyataan bahwa tiap individu 

memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi kembali pengalaman atau pengetahuan 

yang dimilikinya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pembelajaran konstruktivisme 

merupakan satu teknik pembelajaran yang melibatkan siswa untuk membina sendiri 

secara aktif pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri 

mereka masing-masing.  

Nik Azis Nik Pa (Lapono 2009: 1-25) mengatakan bahwa keaktifan peserta didik 

menjadi syarat utama dalam pembelajaran konstruktivisme.  Peranan guru hanya 

sebagai fasilitator atau pencipta kondisi belajar yang memungkinkan siswa secara aktif 

mencari sendiri informasi, mengasimilasi dan mengadaptasi sendiri informasi, dan 

mengkonstruksinya menjadi pengetahuan yang baru berdasarkan pengetahuan yang 

telah dimiliki masing-masing. 

 

Upaya mengimplementasikan teori belajar konstruktivisme, Tytler ( Lapono, dkk 2009: 

1-29) memberi beberapa saran yaitu:  

1. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan gagasannya dengan 

bahasa sendiri. 

2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir tentang 

pengalamannya sehingga menjadi kreatif dan imajinatif. 

3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba gagasan baru. 

4. Memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki 

peserta didik. 

5. Mendorong peserta didik untuk memikirkan perubahan gagasan mereka. 

6. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 

 

 

Dari beberapa teori belajar di atas peneliti menggunakan teori belajar kontruktivisme. 

Hal ini disebabkan  karena dalam pembelajaran  konstruktivisme peserta didik 

memegang kunci dalam mencapai kesuksesan belajarnya, sedangkan guru hanya 

berperan sebagai fasilitator. Peserta didik  didorong dan diberi kesempatan untuk aktif 

dalam proses pembelajaran. Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk bertanya dan 



diberi kesempatan untuk memecahkan masalah sendiri. Perbandingan peranan peserta 

didik dan guru dalam pembelajaran konstruktivisme dapat dirangkum seperti dalam 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1. Peran Peserta Didik dan Guru dalam Pembelajaran Konstruktivisme 

Peranan Peserta Didik Peranan Guru 

1. Berinisiatif mengemukakan pen -

dapat atau gagasannya dengan 

bahasa sendiri. 

2. Bertanggung jawab terhadap 

kegiatan belajarnya. 

3. Secara aktif bersama teman 

sekelasnya mendiskusikan 

penyelesaian masalah dan apabila 

dirasa perlu dapat menanyakan -nya 

kepada guru. 

4. Secara langsung belajar saling 

mengukuhkan pemikiran diantara 

mereka sehingga jiwa sosial mereka 

dapat dikembangkan. 

5. Secara aktif menggunakan berba -gai 

data atau informasi pendu -kung 

dalam menyelesaikan suatu masalah. 

1. Mendorong peserta didik agar 

mengemukakan pendapat atau 

gagasannya secara jelas. 

2. Merancang scenario pembelajaran 

agar peserta didik merasa 

bertanggung jawab dalam 

kegiatan belajarnya. 

3.Membantu peserta didik 

menyelesaikan suatu masalah 

apabila mengalami jalan buntu. 

4. Mendorong peserta didik untuk 

belajar secara kooperatif dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

5. Mengevaluasi hasil belajar peserta 

didik baik dalam bentuk penilaian 

proses maupun dalam bentuk 

penilainan produk.   

 

C. Pembelajaran Matematika 



Menurut Hudoyo ( Aisiyah 2007.1-1) matematika berkenaan dengan ide (gagasan-

gagasan), aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga 

matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Sebagai guru matematika dalam 

menanamkan pemahaman seseorang belajar matematika utamanya bagaimana 

menanamkan pengetahuan konsep-konsep dan pengetahuan prosedural. 

   

Hubungan antara konseptual dan prosedural sangat penting, pengetahuan konseptual 

mengacu pada pemahaman konsep, sedangkan pengetahuan prosedural mengacu pada 

ketrampilan melakukan suatu algoritma atau prosedur menyelesaikan soal-soal 

matematika. Menurut Sutawijaya (Aisiyah 2007.1-1) memahami konsep saja tidak 

cukup, karena dalam praktek kehidupan sehari-hari siswa memerlukan keterampilan 

matematika, 

 mengkaji benda abstrak (benda pikiran) yang di susun dalam suatu sistem aksiomatis 

dengan menggunakan simbol (lambang) dan penalaran deduktif.  

 

Menurut aisiyah dkk, (2007: 1-4) pada hakikatnya pembelajaran matematika adalah 

proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan 

memungkinkan seseorang (sipelajar) melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan 

proses tersebut  bukan berpusat pada guru mengajar matematika. Pembelajaran 

matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari 

pengalaman tentang matematika. 

 

Metode kerja kelompok dapat diterapkan pada pembelajaran Matematika dengan 

memperhatikan karakteristik materi yang akan disajikan dalam pembelajaran. Proses 

pembelajaran Matematika dilihat dari keaktifan siswa pada saat penerapan metode kerja 

kelompok berlangsung aktif, dan penerapan metode kerja kelompok dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Matematika standar kompetensi 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data. 

 

D. Metode Kerja Kelompok 

Keberhasilan dalam belajar selain ditentukan oleh metode yang digunakan, juga 

dipengaruhi oleh faktor keaktifan siswa. Keaktifan siswa merupakan faktor utama 



dalam proses belajar, karena keaktifan merupakan faktor pendorong  bagi siswa dalam 

melaksanakan kegiatan belajarnya. Penggunaan metode kerja kelompok dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Kemampuan siswa dalam kerja 

kelompok dapat memupuk rasa menghormati dan menghargai pendapat orang lain, 

yang kesemuanya ini dapat mempermudah dalam pemecahan masalah. 

 

Sagala (Abimanyu 2009: 7-1) mengatakan bahwa metode kerja kelompok adalah cara 

pembelajaran dimana siswa dalam kelas dibagi dalam beberapa kelompok, dimana 

setiap kelompok dipandang sebagai satu kesatuan tersendiri untuk mempelajari materi 

pelajaran yang telah diterapkan untuk di selesaikan secara bersama-sama. 

 

Dalam kerja kelompok terjadi interaksi antara siswa, saling tukar menukar pengalaman, 

informasi, dan memecahkan masalah sehingga  semua siswa aktif, tidak ada yang pasif 

sebagai pendengar saja. 

Menurut Schein (Dimyati : 167), dalam berkelompok, maka siswa dididik mewujudkan 

cita kemanusiaan secara objektif dan benar. 

 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa metode kerja kelompok adalah 

metode pembelajaran dimana siswa dihadapkan pada suatu permasalahan untuk 

dibicarakan dan menemukan alternatif pemecahannya. Dalam pembelajaran dengan 

metode kerja kelompok lebih memberi peluang pada siswa untuk terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran walaupun guru masih menjadi kendali utama. 

 

Tujuan menggunakan metode kerja kelompok adalah : 

1. Memecahkan masalah pembelajaran melalui proses kelompok 

2. Mengembangkan kemampuan bekerjasama di dalam kelompok  

 



Menurut Abimanyu dkk (2009 : 7). Kelebihan dan Keterbatasan Metode Kerja 

Kelompok  

1. Kelebihan Metode Kerja Kelompok: 

a. Membiasakan siswa bekerja sama< musyawarah dan bertanggung jawab.  

b. Menimbulkan kopetensi yang sehat antar kelompok, sehingga membangkitkan 

kemampuan belajar yang sungguh-sungguh. 

c. Guru dipermudah tugasnya karena tugas kerja kelompok cukup disampaikan 

kepada para ketua kelompok. 

d. Ketua kelompok dilatih menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, dan 

anggotanya dibiasakan patuh pada aturan yang ada. 

2. Kelemahan Metode Kerja Kelompok: 

a. Sulit membentuk kelompok yang homogeny baik dari segi minat, bakat, 

prestasi maupun intelegensi. 

b. Pemimpin kelompok sering mengalami kesulitan untuk memberikan 

pengertian kepada anggotanya, menjelaskan dan membagi kerja. 

c. Anggota kelompok kadang-kadang tidak mematuhi tugas-tugas yang diberikan 

oleh pemimpin kelompak. 

d. Dalam menyelesaikan tugas, sering menyimpang dari rencana karena kurang 

control dari pemimpin kelompok atau guru. 

e. Sukar membuat tugas yang sama sulit dan luasnya terutama untuk kerja 

kelompok yang komplementer. 

 

 

 

Langkah-langkah Pembelajaran dengan Metode Kerja Kelompok  

1. Kegiatan persiapan: 

a. Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

b. Menyiapkan materi pembelajaran dan menjabarkan materi tersebut kedalam 

tugas-tugas kelompok. 

c. Mengindentifikasikan sumber-sumber yang akan menjadi sasaran kegiatan 

kerja kelompok. 

d. Menyusun peraturan pembentukan kelompok, cara kerja, saat memulai dan 

mengakhiri serta tata tertib lainnya. 

2. Kegiatan pelaksanaan:I pembelajaran: 

a. Kegiatan awal pelajaran: 

1) Melaksanakan apresiasi yaitu pertanyaan tentang materi pelajaran 

sebelumnya. 



2) Memotivasi belajar dengan mengemukakan kasus yang ada kaitannya 

dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. 

3) Mengemukakan tujuan pelajaran dan berbagai kegiatan yang akan 

dikerjakan dalam mencapai tujuan pelajaran tersebut. 

b. Kegiatan inti: 

1) Mengemukakan lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari. 

2) Membentuk kelompok. 

3) Mengemukakan tugas setiap kelompok kepada ketua kelompok atau 

langsung kepada semua siswa. 

4) Mengemukakan peraturan dan tata tertib serta saat memulai dan 

mengakhiri kegiatan kerja kelompok. 

5) Mengawasi, memonitor dan bertindak sebagai fasilitator selama siswa 

melakukan kerja kelompok. 

6) Pertemuan klasikal untuk pelaporan hasil kerja kelompok, pemberian 

balikan dari kelompok lain atau dari guru. 

c. Kegiatan mengakhiri pelajaran: 

1) Meminta siswa untuk merangkum isi pelajaran yang telah dikaji melalui 

kerja kelompok. 

2) Melakukan evaluasi hasil dan proses. 

3) Melaksanakan tindak lanjut baik berupa mengajar ulang materi yang 

belum dikuasai oleh siswa maupun member tugas pengayaan bagi siswa 

yang telah menguasai materi tersebut. 

 

F. Kerangka Pikir  

Pembelajaran dikatakan berhasil jika pembelajaran itu dapat memberikan makna bagi 

siswa dan bukan semata-mata proses mekanis. Namun selama ini pembelajaran yang 



dilakukan di sekolah khususnya pembelajaran matematika, siswa hanya berperan 

penerima informasi dari guru melalui latihan-latihan soal. Selain itu siswa kurang 

mendapat kesempatan untuk mencuri dan menemukan jawaban-jawaban sendiri 

sehingga siswa mudah lupa dan akhirnya berpengaruh pada hasil belajar. Agar 

pembelajaran matematika bermakna dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka 

diperlukan pembelajaran ysng menekankan pada kegiatan siswa dalam belajar.  

 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas 

sebagai beriktu:  

1. Jika metode kerja kelompok diterapkan dalam pembelajaran Matematika maka 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

2. Jika metode kerja kelompok diterapkan dalam pembelajaran Matematika maka 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Pringsewu 

Selatan Tahun 2012/2013  

 

 

 


