
1 

 

 

BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Belajar   

Belajar merupakan proses perkembangan yang dialami seseorang 

menuju ke arah yang lebih baik. Menurut Hamalik (2001: 37) belajar 

merupakan proses perubahan tingkah laku pada diri sendiri berkat 

pengalaman dan latihan. Pengalaman dan latihan terjadi melalui interaksi 

antar individu dan lingkungannya, baik lingkungan alamiah maupun 

lingkungan sosialnya. Sedangkan Gagne dalam Slameto (2003: 13) 

menyatakan pengertian belajar sebagai berikut : (1) Belajar ialah suatu 

proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan,  keterampilan, 

kebiasaan, dan tingkah laku; (2) Belajar adalah penguasaan pengetahuan 

atau keterampilan yang diperoleh dari intruksi. 

Sejalan dengan itu Sujanto (1997: 21) mengemukakan bahwa belajar 

adalah segenap rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh 

seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan 

pengetahuan menyangkut banyak aspek, baik karena kematangan maupun 

karena latihan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan secara sadar pada diri seseorang, yang 

bersifat kontinu dan positif baik dalam hal tingkah laku, ataupun 

pengetahuan sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya.  
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2.2.  Pembelajaran 

Menurut Hamalik (2008: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi 

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Dengan kata lain, manusia terlibat dalam system 

pengajaranterdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga 

laboraturium. Material meliputi buku-buku, papan tulis, dan alat tulisnya. 

Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas dan lapangan. Prosedur 

meliputi jadwal, model pembelajaran yang digunakan, belajar ujian dan 

sebagainya.   

Dalam Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan 

belajar. Sumber belajar dalam hal ini dapat berupa lingkungan (alam, sosial, 

budaya), guru atau sesama teman. Selain sebagai sumber belajar guru juga 

berperan dalam pemilihan model pembelajaran yang digunakan.  

Kompetensi dasar yang harus dimiliki  siswa-siswa harus dapat 

ditunjukkan oleh siswa dalam setiap proses pembelajaran. Untuk dapat 

menyelesaikan soal cerita, siswa harus menguasai hal-hal yang dipelajari 

sebelumnya. Disamping itu siswa juga harus menguasai materi prasyarat, 

seperti rumus, teorema, dan aturan/hukum yang berlaku dalam matematika. 

Pemahaman terhadap hal-hal tersebut akan membantu siswa memahami 

maksud yang terkandung dalam soal-soal cerita tersebut.  

2.3.  Aktivitas Belajar 
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Salah satu kunci keberhasilan belajar yang dilakukan oleh siswa 

adalah aktivitas. Aktivitas siswa dalam pembelajaran merupakan salah satu 

unsur paling penting  dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu 

pembelajaran. Menurut teori kognitif dalam Dimyati (1999: 44) belajar 

menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa mengolah informasi yang 

kita terima, tidak sekedar menyimpannya saja tanpa mengadakan 

transformasi. Anak mampu untuk mencari, menemukan, dan menggunakan 

pengetahuan yang telah diperolehnya. 

Sardiman (2005: 93) mengungkapkan bahwa : 

“Pada  prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah 

laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada 

aktivitas.itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau azas yang sangat 

penting di dalam interaksi belajar mengajar”. 

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Slameto (2003: 36) mengatakan 

bahwa dalam pembelajaran guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam 

berpikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran dengan aktivitas akan 

membuat siswa berpikir dan kemudian mengeluarkan kembali dalam bentuk 

berbeda. Karena itu dalam pembelajaran guru harus memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Siswa 

yang melakukan aktivitas sendiri akan lebih mudah mengerti tentang 

pelajaran yang sedang dipelajari. 

Banyak jenis-jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa pada 

proses pembelajaran. Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2005: 101) 

membuat suatu daftar kegiatan siswa yang digolongkan sebagai berikut : 
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a. “Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya : 

membaca, memperhatikan gambar demontrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan : uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya : menggambar, membuat grafik, 

peta, diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain : 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

bermain, berkebun, beternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya : menanggapi, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, seperti misalnya : menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang gugup”. 

 

Matematika merupakan pengetahuan esensial sebagai dasar untuk 

bekerja seumur hidup, karena banyak aktivitas dalam kehidupan yang 

memerlukan kemampuan matematika. Dengan demikian kualitas belajar 

matematika di sekolah perlu ditingkatkan antara lain memlalui pengelolaan 
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pembejalaran yang lebih menekankan pada aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

2.4.  Pembelajaran Berbasis Masalah  

 Permasalahan matematika yang berkaitan dengan kehidupan nyata 

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

Menurut Abidin (1989: 10), soal cerita adalah soal yang disajikan 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 (1994: 13), soal yang 

dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang 

matematika 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.A SD. 

 

Untuk dapat menyelesaikan soal cerita, siswa harus menguasai hal-hal 

yang dipelajari sebelumnya, misalnya pemahaman tentang satuan ukuran 

luas, satuan ukuran panjang dan lebar, satuan berat, satuan isi, nilai tukar 

mata uang, satuan waktu, dan sebagainya. Disamping itu siswa juga harus 

menguasai materi prasyarat, seperti rumus, teorema, dan aturan/hukum yang 
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berlaku dalam matematika. Pemahaman terhadap hal-hal tersebut akan 

membantu siswa memahami maksud yang terkandung dalam soal-soal cerita 

tersebut. 

Di samping hal-hal di atas,  seorang siswa yang dihadapkan dengan 

soal cerita harus memahami langkah-langkah sistematik untuk 

menyelesaikan suatu masalah atau soal cerita matematika. Haji (1994: 12) 

mengungkapkan bahwa untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar 

diperlukan kemampuan awal , yaitu kemampuan untuk : (1) menentukan hal 

yang diketahui dalam soal; (2) menentukan hal yang ditanyakan; (3) 

membuat model matematika; (4) melakukan perhitungan; dan (5) 

menginterprestasikan jawaban model ke permasalahan semula. 

2.5.  Pembelajaran Matematika SD 

Orientasi pendidikan di Indonesia pada umumnya mempunyai ciri-ciri 

cenderung memperlakukan peserta didik berstatus sebagai obyek, guru 

berfungsi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan dan indoktrinator, 

materi bersifat subject-oriented, dan manajemen bersifat sentralistis. 

Pendidikan yang demikian menyebabkan praktik pendidikan kita 

mengisolir diri dari kehidupan riil yang ada diluar sekolah, kurang relevan 

antara apa yang diajarkan dengan kebutuhan dalam pekerjaan, terlalu 

terkonsentrasi pada pengembangan intelektual yang tidak berjalan dengan 

pengembangan individu sebagai satu kesatuan yang utuh dan berkepribadian 

(Zamroni dalam Sutarto Hadi, 2000: 1). Hal ini mengidentifikasikan bahwa 

dalam pembelajaran di sekolah dasar guru masih menggunakan cara-cara 

tradisional atau konvensional. Pada pembelajaran konvensional atau 
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tradisional dilihat dari kegiatan siswa di sekolah dasar selama 

berlangsungnya pembelajaran bekerja untuk dirinya sendiri, mata ke papan 

tulis dan penuh perhatian, mendengarkan guru dengan seksama, dan belajar 

hanya dari guru atau bahan ajar, bekerja sendiri, diam adalah emas, serta 

hanya guru yang membuat keputusan dan siswa pasif. Tampak bahwa dalam 

pembelajaran guru lebih berperan sebagai subyek pembelajaran atau 

pembelajaran yang berpusat pada guru dan siswa sebagai obyek, serta 

pembelajaran tidak mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

Akibatnya banyak siswa mampu menyajikan tingkat hapalan yang baik 

terhadap materi ajar yang diterimanya, tetapi pada kenyataannya mereka 

tidak memahaminya. Sebagian besar dari mereka tidak mampu 

menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana 

pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. 

Paradigma baru pendidikan menekankan bahwa proses pendidikan 

formal sistem persekolahan harus memiliki ciri-ciri berikut: pendidikan 

lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) daripada mengajar 

(teaching), pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel, 

untuk itu, guru perlu menemukan cara terbaik bagaimana menyampaikan 

berbagai konsep yang diajarkan di dalam mata pelajaran matematika, 

sehingga semua siswa dapat menggunakan dan mengingatnya lebih lama 

konsep tersebut dan bagaimana setiap individual mata pelajaran dipahami 

sebagai bagian yang  saling berhubungan dan membentuk satu pemahaman 

yang utuh. Bagaimana seorang guru dapat berkomunikasi secara efektif 

dengan siswanya yang selalu bertanya-tanya tentang alasan dari sesuatu, arti 
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dari sesuatu, dan hubungan dari apa yang mereka pelajari, serta bagaimana 

guru dapat membuka wawasan berpikir yang beragam dari siswa, sehingga 

mereka dapat mempelajari berbagai konsep dan mampu mengkaitkannya 

dengan kehidupan nyata. 

Kualitas dan produktivitas pembelajaran akan tampak pada seberapa 

jauh siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sementara 

itu, untuk membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan tersebut terkait erat dengan efektifitas strategi pembelajaran yang 

disusun oleh guru. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kualitas dan 

produktivitas pembelajaran yang tinggi, penyampaian materi pelajaran harus 

dikelola dan diorganisir melalui strategi pembelajaran yang tepat dan 

penyampaian yang tepat pula kepada siswa. Untuk itu, salah satu tugas guru 

adalah bagaimana menyelenggarakan pembelajaran efektif. 

2.6.  Hasil Belajar 

Setelah siswa mempelajari suatu ilmu pengetahuan terutama 

matematika, maka seorang siswa akan mendapatkan hasil dari mempelajari 

ilmu pengetahuan tersebut. Keberhasilan dari setiap proses belajar mengajar 

akan diukur dari hasil belajar yang dicapai siswa, disamping dari segi 

proses. 

Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi 

pembelajaran yang disampaikan. Hasil belajar siswa diperoleh setelah 

berakhirnya proses pembelajaran (Abdurrahman:1999)  menyatakan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 
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kegiatan belajar, belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 

yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang 

relative menetap.  

2.7.  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan tujuan, manfaat dan kajian pustaka maka hipotesa yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah “Apabila dalam pembelajaran 

matematika menerapkan pembelajaran berbasis masalah dengan langkah-

langkah yang tepat maka aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V.A SDN 2 

Metro Pusat meningkat”. 

 

 

 

 

 

 


