
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran

Menurut Skinner dalam Dimyati (2002:9) belajar adalah suatu perilaku.

Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik dan

sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Sedangkan

Daryanto (2009:2) mengemukakan pengertian belajar ialah suatu proses

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Menurut Ruminiati (2007: 1.3) seseorang dikatakan belajar jika dalam diri

orang tersebut terjadi suatu aktifitas yang mengakibatkan perubahan

tingkah laku yang dapat diamati relatif lama. Perubahan tingkah laku itu

tidak muncul begiru saja, tetapi sebagai akibat dari usaha orang tersebut.

Oleh karena itu, proses terjadinya perubahan tingkah laku dengan tanpa

adanya usaha tidak disebut belajar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu

proses perubahan tingkah laku individu secara menyeluruh, sebagai

pengalaman individu tersebut dalam interaksi dengan lingkungannya.
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Sedangkan pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh Gagne dan

Briggs dalam Aisyah (2007:13) melukiskan pembelajaran sebagai “upaya

orang yang tujuannya adalah membantu orang belajar” secara terperinci

Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai “seperangkat acara peristiwa

eksternal yang dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa proses

belajar yang sifatnya internal”.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor

20 tahun 2003 pasal 1 ayat 20 dijelaskan bahwa pembelajaran adalah

proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.

Pembelajaran menurut Corey (dalam Ruminiati, 2007: 14) adalah suatu

proses dimana lingkungan seseorang dikelola secara sengaja untuk

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu, sehingga dalam

kondisi-kondisi khusus akan menghasilkan respons terhadap situasi

tertentu juga. Jadi, dalam pembelajaran semua kegiatan guru diarahkan

untuk membantu siswa mempelajari suatu materi tertentu baik berupa

pelajaran, keterampilan, sikap, kerohanian dan sebagainya.

Dengan demikian, maka pembelajaran adalah suatu kegiatan yang

dirancang oleh guru untuk membantu, membimbing, dan memotivasi

siswa mempelajari suatu informasi tertentu dalam suatu proses yang telah

dirancang secara masak mencakup segala kemungkinan yang terjadi.
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2. Teori Belajar dan Pembelajaran

a. Teori Belajar Behaviorisme

Winataputra (2008:6.10), Perspektif behaviorisme pertama kali

dikemukakan oleh Ivan Pavlov dari Rusia pada tahun 1927, dan

selanjutnya dikembangkan oleh Skinner pada tahun 1953. Teori

Behaviorisme mendefinisikan belajar adalah perubahan perilaku atau

perilaku baru yang diperoleh sebagai hasil respon terhadap suatu

rangsangan. Prinsip belajar teori ini bahwa, perilaku seseorang

dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Konsekuensi perilaku berupa

ganjaran atau hukuman, harus segera diberikan sebagai  penguat

perilaku.

Implikasi dan aplikasi dalam pembelajaran teori ini adalah merancang

kondisi belajar yang efektif dengan merumuskan tujuan belajar dan

langkah-langkah pembelajaran yang jelas, menggunakan ganjaran dan

hukuman sebagai penguat perilaku yang dihasilkan.

Keberhasilan belajar menurut teori behavioristik ditentukan oleh

adanya interaksi antara stimulus dan respon yang diterima oleh

manusia. Mengajar atau mendidik perlu dilakukan dengan cara

memperbanyak stimulus dan respon yang diberikan kepada siswa.

Salah satu indikasi keberhsilan belajar menurut teori ini adalah adanya

perubahan tingkah laku yang nyata dalam kehidupan masyarakat

(Muchith, 2008:56).
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Muchith (2008:57), dalam Pembelajaran Kontekstual mengungkapkan

bahwa tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan

pada proses memperluas dan penambahan pengetahuan siswa,

sedangkan proses belajar sebagai “mimetic”, yang menuntut siswa

agar memiliki kemampuan mengungkapkan kembali pengetahuan dan

pemahaman yang sudah dipelajari baik dalam jangka waktu yang

pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang, yang diperoleh

melalui berbagai cara dalam pembelajaran.

b. Teori Belajar Kognitivisme

Winataputra (2008:6.10), Pemikir teori ini adalah J.F. Brunner.

Belajar didefinisikan sebagai gejala internal mental seseorang yang

dapat dilihat dalam perilaku maupun yang tidak terlihat. Prinsip

belajar teori kognitivisme adalah seseorang memproses secara mental

informasi yang diperoleh, menyimpan dan menggunakannya untuk

menghasilkan perilaku tertentu.

Implikasi dan aplikasi dalam pembelajaran adalah membantu siswa

memproses informasi dengan efektif, dengan cara menyusun materi

pembelajaran dengan sistematis dan akurat membuat hubungan antara

pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki

pebelajar.

Pada hakekatnya teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang

cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas
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intelektual siswa. Konsekuensi proses pembelajaran harus lebih

memberi ruang yang luas agar siswa mengembangkan kualitas

intelektualnya. Secara umum proses pembelajaran harus didasarkan

atas asumsi umum (Muchith, 2008: 69).

a). Proses pembelajaran adalah suatu realitas sistem. Artinya,

keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh satu

aspek/faktor saja, tetapi lebih ditentukan secara simultan dan

komprehensif dari berbagai faktor yang ada.

b). Proses pembelajaran adalah realitas kultural/natural. Artinya

dalam proses pembelajaran tidak diperlukan adanya berbagai

paksaan dengan dalil membentuk kedisiplinan.

c). Pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara

kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan siswa.

d). Metode pembelajaran tidak dilakukan secara monoton, metode

yang bervariasi merupakan tuntutan mutlak dalam proses

pembelajaran.

e). Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan,

sehingga proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan

pengalaman dapat terjadi dengan baik.

f). Belajar memahami akan lebih bermakna dari pada menghafal.

g). Pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individual siswa,

karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar.
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c. Teori Belajar Humanisme

Winataputra (2008:4.1), para pendukung teori ini yakin bahwa

perilaku harus dipahami bukan sekadar dikendalikan atau direkayasa.

Teori ini mementingkan pilihan pribadi, kreativitas dan aktualisasi diri

setiap individu yang belajar. Belajar merupakan suatu proses di mana

siswa mengembangkan kemampuan pribadi yang khas dalam bereaksi

terhadap lingkungan sekitar. Dengan kata lain, siswa tersebut

mengembangkan kemampuan terbaik dalam diri pribadinya.

Pada hakekatnya teori humanistik lebih menekankan pada proses

untuk memanusiakan manusia atau siswa, yaitu suatu pemahaman

atau kesadaran untuk memahami potensi, perbedaan, kekurangan dan

kelebihan yang dimiliki oleh setiap siswa (Muchith, 2008: 94).

d. Teori Belajar Konstruktivisme

Winataputra (2008:6.10), pemikir teori ini adalah Vygotsky, Piaget,

dan John Dewey. Mendefinisikan belajar adalah proses membangun

atau membentuk makna, pengetahuan, konsep dan gagasan melalui

pengalaman. Prinsip belajar teori ini adalah seseorang membangun

suatu realitas berdasarkan pengalaman dn interaksi dengan

lingkungan, melalui pemecahan masalah.

Implikasi dan aplikasi dalam pembelajaran adalah mendorong siswa

bersikap lebih otonom dalam menterjemahkan pengetahuan yang

diperoleh, melalui memecahkan masalah yang riil, kompleks dan
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bermakna bagi siswa, dialog dalam kelompok belajar bersama,

bimbingan dalam proses pembentukan pemahaman.

Muchith (2008:96), menyatakan bahwa pembelajaran harus mampu

memberikan pengalaman nyata bagi siswa, sehingga model

pembelajarannya dilakukan secara natural. Penekanan teori

konstruktivisme bukan pada membangun kualitas kognitif, tetapi lebih

pada proses untuk menemukan teori yang dibangun dari realitas

lapangan.

Muchith (2008:97) juga mengatakan belajar bukanlah proses

teknologi (robot) bagi siswa, melainkan proses untuk membangun

penghayatan terhadap suatu materi yang disampaikan. Sehingga

proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi yang bersifat

normatif (tekstual) tetapi juga menyampaikan materi yang bersifat

kontekstual.

Dari keempat teori belajar tersebut, peneliti akan menggunakan teori

belajar konstruktivisme. Dalam pembelajaran siswa harus aktif

melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan memberi

makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Siswa dipandang

sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum

mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar

dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu

meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau

tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan
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dasar pembelajaran dan pembimbingan.Guru berperan sebagai

fasilitator. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa hakekatnya

kendali belajar sepenuhnya ada pada siswa.

B. Hasil Belajar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hasil belajar adalah sesuatu yang

diadakan oleh adanya usaha belajar. Romiszowski, Keller dalam

Abdurrahman (2003:38) mengatakan bahwa hasil belajar merupakan keluaran

(outputs) dari suatu sistem pemrosesan berbagai masukan (inputs). Masukan

dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan

keluarannya perbuatan atau kinerja.

Menurut Hamalik (2002:155) hasil belajar tampak sebagai terjadinya

perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam

perubahan pengetahun sikap, dan keterampilan. Hasil belajar adalah suatu

penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-

ulang, serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan

hilang selama-lamanya, karena hasil belajar turut serta dalam membentuk

pribadi indvidu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi,

sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang

lebih baik.

Menurut Dimyati (2002:3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi

tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri

dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan

berakhirnya penggal  dan puncak proses belajar. Jadi, penulis menyimpulkan
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bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari usaha yang dilakukan

oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar.

C. Alat Peraga

Menurut Sudjana (2002: 99), alat peraga dalam pengajaran memegang

peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar

mengajar yang efektif. Setiap proses belajar mengajar ditandai dengan adanya

beberapa unsur, antara lain tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi.

Unsur metode dan alat tidak dapat dilepaskan dari unsur lainnya yang

berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mengantarkan bahan pelajaran aar

sampai kepada tujuan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, peranan alat bantu

atau alat peraga memegang peranan penting sebab dengan adanya alat peraga

ini bahan dapat dengan mudah dipahami siswa. Dalam proses belajar

mengajar alat peraga dipergunakan dengan tujuan untuk membantu guru agar

proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien.

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

yang dipergunakan untuk membantu guru dalam penyampaian materi pada

proses belajar mengajar sehingga mudah dipahami oleh siswa.

Alat peraga secara sederhana dapat dibuat sendiri oleh guru atau siswa yang

bersumber dari bahan-bahan yang murah dan mudah didapatkan. Bahan-

bahan tersebut dapat berupa barang-barang bekas seperti botol kosong,

kardus, gelas plastik, dan sebagainya. Bahan tersebut dapat pula berupa
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barang yang mudah didapat, seperti batu, lidi, gelas minuman, sendok, lilin,

kertas, dan sebagainya.

Walaupun sederhana, alat peraga sangat penting bagi perkembangan berpikir

siswa, karena belajar mulai dari yang sederhana dulu menuju yang kompleks.

Jadi, pemilihan alat peraga yang sederhana untuk proses pembelajaran siswa

ini bukanlah semata-mata karena harganya murah atau alasan yang lain,

melainkan didasarkan untuk kepentingan perkembangan belajar siswa.

Dengan alat-alat sederhana yang telah mereka kenal dalam kehidupan sehari-

hari, pusat perhatian siswa akan lebih terpusat pada objek yang diselidiki dan

tidak terpesona pada alat buatan pabrik yang digunakan. Dengan alat peraga

yang sederhana setidaknya para siswa terhindar dari rasa takut, misal takut

dimarahi karena salah menggunakan alat tersebut atau takut rusak karena alat

tersebut berharga mahal.

Sudjana (2002: 100) menyatakan, alat peraga terdapat beberapa jenis, yaitu:

a. Alat peraga dua dan tiga dimensi

Alat peraga dua dimensi artinya alat yang mempunyai ukuran panjang dan

lebar, sedangkan alat peraga tiga dimensi adalah alat peraga yang

mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Alat peraga dua dan tiga

dimensi ini antara lain ialah: bagan, grafik, poster, papan tulis, potongan

kertas, model banggun ruang, dan lain sebagainya.
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b.   Alat-alat peraga yang diproyeksi

Alat peraga yang diproyeksi adalah alat peraga yang menggunakan

proyektor sehingga gambar nampak pada layar. Alat peraga yang yang

diproyeksi antara lain: film, slide, dan filmstrip.

Ada beberapa fungsi atau manfaat dari penggunaan alat peraga dalam

pengajaran matematika, di antaranya:

1) Dengan adanya alat peraga, anak-anak akan lebih banyak mengikuti

pelajaran matematika dengan gembira, sehingga minatnya mempelajari

matematika semakin besar. Anak akan terangsang, senang, tertarik, dan

bersikap positif terhadap pengajaran matematika.

2) Dengan disajikan konsep abstrak matematika dalam bentuk kongkret,

maka siswa pada tingkat-tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah

memahami dan mengerti.

3) Alat peraga dapat membantu daya tilik ruang, karena tidak

membayangkan bentuk-bentuk geometri terutama bentuk geometri ruang

sehingga dengan melalui gambar dan benda-benda nyatanya akan terbantu

daya tiliknya sehingga lebih berhasil dalam belajarnya.

4) Anak akan menyadari adanya hubungan antara pengajaran dan benda-

benda yang ada di sekitarnya, atau antara ilmu dengan alam sekitar dan

masyarakat.

5) Konsep-konsep abstrak yang tersajikan dalam bentuk kongkret, yaitu

dalam bentuk model matematika dapat dijadikan objek penelitian dan

dapat pula dijadikan alat untuk penelitian ide-ide baru dan relasi-relasi

baru.
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Alat peraga untuk menerangkan konsep matematika itu dapat berupa benda

nyata dan dapat pula berupa gambar atau diagramnya. Alat peraga yang

berupa benda-benda real itu memiliki keuntungan dan kelemahan.

Keuntungan benda-benda nyata itu dapat dipindah-pindahkan atau

dimanipulasikan sedangkan kelemahannya tidak dapat disajikan dalam bentuk

tulisan atau buku. Karenanya untuk bentuk tulisan kita buat gambarnya atau

diagramnya tetapi tetap masih memiliki kelemahan karena tidak dapat

dimanipulasikan berbeda dengan benda-benda nyatanya.

D. Hakikat Pembelajaran Matematika

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan

matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. (BSNP, 2006:147)

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai

dari sekolah dasar 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.
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Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran

matematika yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah

terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara

penyelesaian. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perlu

dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model

matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya.

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai

dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem).

Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap

dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan

keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya.

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut (BSNP, 2006: 148)

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
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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.

Mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi aspek-

aspek sebagai berikut:

1. Bilangan

2. Geometri dan pengukuran

3. Pengolahan data.


