
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Seseorang untuk memperoleh ilmu serta menambah keterampilan 

yang dimiliki dapat diperoleh dimana saja melalui belajar. Belajar 

merupakan proses sebagai bekal pengalaman yang dapat berguna untuk 

dirinya dan lingkungan sekitarnya. Menurut Slameto (2010:2) Belajar 

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat 

maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri 

seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Perubahan yang 

terjadi harus secara sadar dan bersifat positif untuk diri sesorang. 

Menurut Lester D.Crow (Sagala,2011:13) berpendapat bahwa 

belajar merupakan upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, 

pengetahuan, dan sikap-sikap. Belajar dikatakan berhasil manakala 

seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah dipelajarinya, 

maka belajar seperti ini disebut “rote learning”. Kemudian, jika yang 

telah dipelajari itu mampu disampaikan dan diekspresikan dalam bahsa 

sendiri, maka disebut “overlearning”.  
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Hilgard (Sanjaya,2010:228-229) “Learning is process by which 
an activityoriginates or changed through trainingprocedures (wether 
in laboratory or in thenatural environment) as distinguished 
fromchanges by factors not atributable totraining” belajar itu adalah 
proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan baik latihan 
di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah. 

 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu yang lama 

melalui pelatihan atau pembelajaran untuk memperoleh perubahan dalam 

dirinya. Usaha yang dilakukan secara sengaja tersebut digunakan untuk 

berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungannya.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dibagi menjadi dua yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern 

adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

1) Faktor-faktor intern, meliputi : 

a) Faktor Jasmaniah 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang sangat 

berpengaruh terhadap belajarnya. 

b) Faktor Psikologis 

Faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang 

mempengaruhi belajar, antara lain : (1) intelegensi, (2) perhatian, 

(3) minat, (4) bakat. (5) motif, (6) kematangan, (7) kesiapan. 

c) Faktor kelelahan 
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2) Faktor-faktor ekstern, meliputi : 

a) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa : 

(1) cara orang tua mendidik, (2) relasi antara anggota keluara, (3) 

suasana rumah tangga, (4) keadaan ekonomi, (5) pengertian orang 

tua, (6) latar belakang kebudayaan. 

b) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup : (1) 

metode mengajar, (2) kurikulum, (3) relasi guru dengan siswa, (4) 

relasi siswa dengan siswa, (5) disiplin sekolah, (6) pelajaran 

dengan waktu sekolah, (7) standar pelajaran, (8) keadaan gedung, 

(9) metode belaja, (10) tugas rumah. 

c) Faktor  Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya 

siswa dalam masyarakat. Faktor masyarakat yang mempengaruhi 

ini mencakup : (1) kegiatan siswa dalam masyarakat, (2) mass 

media, (3) teman bergaul, (4) bentuk kehidupan masyarakat. 
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c. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan 

informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari 

informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan 

siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. 

 

Menurut Sudjana (2009: 22) mengemukakan bahwa hasil 
belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 
setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar dibagi 
dalam tiga tipe yaitu ketrampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan 
pengertian, sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar 
dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

 

Menurut Jihad (2013: 14) hasil belajar merupakan pencapian 

bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif , 

afektif dan psikomotorris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu 

tertentu. 

 
Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran yang dapat menimbulkan perubahan tingkah laku yang 

berbeda. Hasil belajar tentunya hasil dari proses apa yang telah dipelajari 

dari seseorang untuk menjadikan panduan untuk proses yang dilakukan 

pada tahap berikutnya. 
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Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotor. 

a. Ranah Kognitif  

Menurut Sudjana (2009: 22) Ranah kognitif berkenaan dengan 

hasil belajar intelektual. Ranah kognitif terdiri dari enam tipe yang 

dibagi dalam dua kategori. Pertama kognitif tingkat rendah yang 

terdiri dari pengetahuan atau ingatan dan pemahaman, kedua kognitif 

tingkat tinggi yang terdiri dari aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

1) Pengetahuan atau ingatan, sebuah ingatan atau hafalan akan 

menjadi dasar bagi pengetahuan dan pemahaman konsep. Ada 

beberapa cara untuk mengingat dan menyimpan dalam ingatan 

yaitu teknik memo, mengurutkan kejadian, dan membuat singkatan 

yang bermakna. Dilihat dari segi bentuknya, tes yang paling 

banyak dipakai untuk mengungkapkan ranah pengetahuan adalah 

tipe melengkapi, tipe isian dan tipe benar salah. 

2) Pemahaman merupakan tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari 

pengetahuan. Misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya 

sendiri dari sesuatu yang dibaca atau didengarkannya. Karakteristik 

soal-soal dalam tipe pemahaman antara lain mengungkapkan tema, 
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topik, atau masalah yang sama dengan yang pernah dipelajari, 

tetapi materinya yang berbeda-beda. 

3) Aplikasi merupakan kemampuan untuk menerapkan suatu hal yang 

abstrak pada situasi khusus atau konkret. Hal yang abstrak dapat 

berupa ide-ide, teori atau petunjuk teknis. Misalna menerapkan 

sesuatu ke dalam situasi yang baru. 

4) Analisis merupakan upaya memisah-misah atau mengurangi suatu 

kesatuan menjadi bagian-bagian. Apabila kecakapan analisis telah 

berkembang pada seseorang, maka ia akan dapat dengan mudah 

mengaplikasikannya pada situasi yang baru secara kreatif. 

5) Sintesis merupakan upaya menyatukan unsur-unsur menjadi suatu 

bentuk keseluruhan. Berpikir sintesis adalah berpikir divergen, 

artinya dalam pemecahan masalah belum dapat dipastikan 

jawabannya. Hal ini akan membuat siswa menjadi kreatif, sehingga 

dapat menemukan atau menciptakan hal yang baru. 

6) Evaluasi merupakan pemberian keputusan tentang nilai sesuatu 

dengan sudut pandang tertentu. Dalam evaluasi perlu adanya suatu 

kriteria atau standar tertentu. Ada dua macam standar kriteria yang 

dapat digunakan sebagai dasar evaluasi yaitu kriteria internal 

misalnya mengenai ketepatan data dan kriteria eksternal misalnya 

membandingkan suatu karya dengan teori. 
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b. Ranah Afektif  

Menurut Sudijono (2011: 54) Ranah afektif berkenaan dengan 

sikap dan nilai. Penilaian hasil belajar afektif kurang mendapat 

perhatian dan sulit dinilai atau diukur perkembangannya. Tipe hasil 

belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku dalam 

belajar. Hasil belajar ranah afektif yaitu : 

1) Kemauan menerima (receiving), yaitu kepekaan seseorang dalam 

menerima rangsangan (stimulus) dari luar datang kepada dirinya 

dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. Termasuk 

dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran dan keinginan untuk 

menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau 

rangsangan yang datang dari luar. 

2) Kemauan menanggapi/menjawab (responding), yaitu kemampuan 

yang dimiliki seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara 

aktif dalam fenomena tertentu membuat reaksi terhadapnya dengan 

salah satu cara. Contoh hasil belajar ranah afektif jenajang 

responding adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk 

mempelajari lebih jauh atau menggali dalam lagi. 

3) Menilai (valuing), yaitu memberikan nilai atau memberikan 

penghargaan terhadap suatu kegiatan atau obyek, sehingga apabila 

kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian 

atau penyesalan. 
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4) Organisasi (organization), yaitu mempertemukan perbedaan nilai 

sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa 

kepada perbaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan 

merupakan pengembangan dari nilai ke dalam satu sitem 

organisasi, termasuk didalamnya hubungan satu nilai dengan nilai 

lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

5) Karakterisasi (Characterization) yaitu keterpaduan semua sistem 

nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. disini proses internalisasi nilai 

telah menempati tempat tertinggi dalam suatu hierarki nilai. 

c. Ranah Psikomotoris  

Menurut Daryanto (2010: 124) Hasil belajar psikomotiris tampak 

dalam bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. 

Kata kerja operasional yang dipakai yaitu: 

1) Keterampilan motorik (muscular or motor skills): memperlihatkan 

gerak, menunjukkan hasil (pekerjaan tangan), menggerakkan, 

menampilkan, melompat, dan sebagainya. 

2) Manipulasi benda-benda (manipulation of materials or objects): 

menyususn, membentuk, memindahkan, menggeser, mereparasi, dan 

sebagainya. 

3) Koordinasineuromuscular, menghubungkan, mengamati, memotong, 

dan sebagainya. 
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Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

terdiri dari tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil 

belajar pada ranah kognitif ditunjukkan berdasarkan kemampuan 

intelektualnya dalam memecahkan masalah, sedangkan hasil belajar pada 

ranah afektif dan psikomotor dapat dilihat berdasarkan sikap dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dalam penelitian ini ada tiga ranah yang hendak dicapai terdiri 

dari tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning. 

Yang meliputi beberapa kata kerja operasional yaitu: 

a. Ranah Kognitif 

Hasil belajar pada ranah kognitif terdiri dari beberapa tingkatan 

anatara lain : 

1) Pengetahuan 

a) Siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun ruang. 

b) Siswa dapat mengetahui ciri-ciri dari jaring-jaring kubus dan 

balok. 

2) Pemahaman 

a) Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bangun ruang. 

b) Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari bangun ruang. 

c) Siswa dapat membedakan jaring-jaring kubus dan balok. 
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3) Penerapan 

a) Siswa dapat menentukan nama dari bangun ruang 

berdasarkan ciri-cirinya. 

b) Siswa dapat menggambar dan menunjukkan jaring-jaring 

kubus dan balok. 

c) Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bangun ruang. 

b. Ranah Afektif 

Hasil belajar hendak dicapai pada ranah afektif antara lain: 

1) Menerima, siswa mendengarkan dan memperhatikan dalam 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

2) Kemauan menanggapi/menjawab, siswa aktif bertanya dan 

siswa mampu menjawab pertanyaan. 

3) Menilai, siswa dapat memberikan pendapat dalam berdiskusi 

dalam kelompok. 

4) Organisasi, siswa dapat bekerjasama dalam belajar kelompok. 

5) Karakterisasi, siswa menyampaikan hasil pendapat dalam 

diskusi kelompok maupun kelas. 

c. Ranah Psikomotor 

Dalam peneliti ini akan diukur ranah psikomotor meliputi: 

1) Keterampilan motorik, siswa mampu mengikuti petunjuk guru 

dalam pembuatan alat peraga. 
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2) Memanipulasi benda-benda, siswa terampil membuat alat peraga 

bangun ruang dengan menggambar dan membuat jaring-jaring 

kubus dan balok. 

3) Koordinasi neuromuscular, yaitu siswa mampu memperagakan 

pembuatan alat peraga sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Siswa menunjukkan hasil yang baik (teliti dan rapi) dalam 

pembuatan alat peraga. 

2. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

a. Definisi Matematika 

Menurut Russefendi (Suwaningsing dan Tiurlina,2006:3) 

kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang 

mulanya dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari. 

Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang pengetahuan atau 

ilmu (konwledge, science). Kata mathematike atau mathenein yang 

artinya belajar (berpikir). Jadi berdasarkan asal katanya, maka 

perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan 

berpikir (bernalar). 

Johnson dan Rising (Suwangsih dan 
Tiurlina,2006:4), mengemukakan bahwa matematika 
merupakan pola berpikir, pola mngorganisasikan, dan 
pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang 
menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas 
dan akurat representasinya dengan simbol dan padat, lebih 
berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai 
bunyi. 
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Menurut Susanto (2013) menyatakan bahwa matematika 

merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang 

pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Bahkan matematika diajarkan ditaman kanak-kanak secara formal. 

Bidang studi matematika merupakan salah satu komponen pendidikan 

dasar dalam bidang-bidang pengajaran. Bidang studi matematika ini 

diperlukan untuk proses perhitungan dan proses berpikir yang sangat 

dibutuhkan orang dalam menyelesaikan berbagai masalah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dapat dengan cara berpikir nalar 

yang terkait secara nyata antara satu dengan yang lainnya kemudian 

terbentuk suatu konsep-konsep dalam matematika. Matematika juga 

merupakan bidang studi yang terdapat di pendidikan dasar yang 

diperlukan untuk perhitungan dan berpikir dalam menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Fungsi dan Tujuan  Pembelajaran Matematika  

Menurut Depdiknas (2009) matematika berfungsi 

mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan 

dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran dan geometri, 

aljabar, peluang dan statistika, kalkulus dan trigonometri. 

Matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan 

mengkomunikasikan gagasan melalui model matematika yang 
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dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, grafik 

atau tabel. 

Menurut Heruman (2007:2), tujuan akhir pembelajaran 

matematika pada sekolah dasar yaitu agar siswa terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Akan tetapi, untuk menuju tahap keterampilan tersebut 

harus melalui langkah-langkah yang benar yang sesuai dengan 

kemampuan dan lingkungan siswa. 

Tujuan pembelajaran matematika Depdiknas (2001) 

yaitu: 

1) Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, 

misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, 

eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten, 

dan inkosisten. 

2) Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, 

intuisi, dan penemuan yang mengembangkan pemikiran 

divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan 

dugaan serta mencoba-coba. 

3) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

4) Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan 

lisan, grafik, peta, diagram, dalam menjelaskan gagasan. 
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c. Ciri-ciri Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika di SD selalu berbeda-beda, 

namun memiliki ciri-ciri secara umum dalam pembelajarannya. 

Menurut Suwangsih (2006:25) ciri-ciri pembelajaran matematika di 

SD yaitu: 

1) Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral 

Pendekatan spiral merupakan pendekatan pembelajaran 

konsep atau suatu topik matematika selalu dikaitkan dengan 

topik sebelumnya. Topik sebelumnya digunakan untuk 

memahami topik baru dalam matematika, sedangkan topik 

baru merupakan pendalaman dan perluasan dari topik 

sebelumnya. 

2) Pembelajaran matematika bertahap 

Materi pelajaran matematika diajarkan secara bertahap 

yaitu mulai dari konsep yang sederhana menuju konsep yang 

lebih sulit. 

3) Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif 

Materi yang dipelajari dalam matematika dimulai 

dengan mengenalkan contoh-contoh yang konkret sehingga 

siswa dapat memahami konsep yang ada dalam materi 

tersebut. 
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4) Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi 

Kebenaran dalam matematika merupakan kebenaran 

yang konsisten artinya tidak ada pertentangan antara kebenaran 

yang satu dengan kebenaran yang lainnya. 

5) Pembelajaran matematika hendaknya bermakna 

Pembelajaran matematka secara bermakna merupakan 

cara mengajarkan materi yang mengutamakan pengertian dari 

pada hafalan. Dalam pembelajaran bermakna siswa harus 

mempelajari matematika mulai dari proses terbentuknya suatu 

konsep kemudian berlatih menerapkan dan memanipulasi 

konsep pada situasi baru. 

d. Langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Dalam mengembangkan kreativitas dan kompetensi 

siswa, maka guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang 

efektif dan efisien sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. 

Sehingga siswa terampil menggunakan konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam mengajarkan matematika, guru harus 

memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-beda dan tidak 

semua siswa senang terhadap pelajaran matematika. 

Menurut Heruman (2007:2) konsep-konsep pada 

kurikulum matematika SD dapat dibagi menjadi tiga kelompok 

besar, yaitu: 
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1) Penanaman Konsep Dasar 

Pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika 

siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. Kita dapat 

mengetahui konsep ini dari isi kurikulum, yang dicirikan 

dengan kata “mengenal”. Pembelajaran penanaman konsep 

dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru 

matematika yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran 

konsep dasar ini, media atau alat peraga diharapkan dapat 

digunakan untuk membantu kemampuan pola pikir siswa. 

2) Penanaman Konsep 

Pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yang 

bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. 

Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman 

konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran 

pemahaman konsep dialkukan pada pertemuan yang berbeda, 

tetapi masih merupakan lanjutan dari penanaman konsep. Pada 

pertemuan tersebut, penanaman konsep dianggap sudah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya, disemester atau 

kelas sebelumnya. 
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3) Pembinaan Ketrampilan 

Pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan 

pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan ketrampilan 

bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan 

berbagai konsep matematika. Seperti halnya pada pemahaman 

konsep, pembinaan ketrampilan juga terdiri atas dua 

pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran 

penanaman konsep dan pemahaman konsep dalam satu 

pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pembinaan 

ketrampilan dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tapi 

masih merupakan lanjutan dari penanaman dan pemahaman 

konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman dan pemahaman 

konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya, disemester atau kelas sebelumnya. 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Heinich,dkk (Hermawan,2007:3) kata media berasal dari 

bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau 

pengantar. Gerlach dan Ely (Arsyad,2007:3) mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian 

ini, guru, buku teks dan lingkungan merupakan media. 
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Sedangkan menurut Sadiman (2008:7) media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

ke penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat siswa. 

Berkaitan dengan berbagai media yang digunakan dalam 

pembelajaran, Edgar Dale (Anitah,2009:55) mengemukakan klasifikasi 

yang begitu terkenal yaitu kerucut pengalaman (the cone of experience) 

dalam bukunya “Audio Visual Methods in Teaching”. Pengalaman 

manusia digambarkan sebagai suatu kerucut, yang dimulai dari 

pengalaman langsung sampai dengan pengalaman yang paling abstrak, 

yaitu belajar melalui lambang kata-kata. 
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 Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 
(Anitah,2009:55) 

 

Secara berturut-turut, tahap-tahap dari pengalaman konkrit ke 

abstrak, digambarkan dalam kerucut pengalaman sebagai berikut: 

 

1. Direct purposeful experience (pengalaman langsung) 

Pada dasar kerucut merupakan kenyataan yang dialami sendiri 

secara langsung oleh seseorang. Pengalam langsung tersebut yaitu 

melihat, mendengar, memegang, merasakan, menyentuh, membau. 

Di samping itu, pengalaman ini tidak hanya langsung (direct), 

tetapi mempunyai tujuan tertentu (purposeful). 

2. Contrived experiences atau indirect experiences (pengalaman 

tiruan atau tidak langsung). 
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Pengalaman tidak langsung, yang merupakan tiruan dari realitia, 

menjadi perlu bila sesuatu yang nyata dapat ditampilkan secara 

langsung:bila terlampau besar atau terlampau kecil, atau bila 

sesuatu yang dipelajari tidak jelas, membingungkan, atau ada yang 

tersembunyi. 

3. Dramatized experiences (pengalaman bersandiwara) 

Seseorang dapat berpartisipasi dalam rekontruksi pengalaman, jika 

telah mengalami secara langsung. Pebelajar dapat memerankan 

karakter dalam suatu pertunjukkan tableau, atau tentang sejarah. 

Meskipun tidak merupakan sesuatu yang sesungguhnya, 

dramatisasi memberikan kelebihan tertentu dalam pembelajaran di 

luar situasi riil. 

4. Demontration (demonstrasi) 

Demontrasi merupakan penjelasan viasual dari suatu fakta, ide, 

atau proses yang penting. Seseorang demontrator menunjukkan 

bagaimana sesuatu dikerjakan. 

5. Field-trip (karya wisata) 

Jika pebelajar melaksanakan karya wisata, atau dengan istilah lain 

study tour, studi excursi, field study, school journey, pebelajar 

menyaksikan orang lain mengerjakan sesuatu. Dalam karya wisata, 

pebelajar tidak selalu terbatas hanya pada kegiatan mengamati 

seperti halnya pada demontrasi. 
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6. Exhibits (pameran) 

Suatu pameran, kadang-kadang hanya berisi model yang diatur 

dalam suatu pajangan yang bermakna, kang-kadang juga berisi foto 

maupun foto disertai model, bagan atau poster-poster. 

7. Television and Motion picture (televisi dan gambar bergerak) 

Bila televisi dapat menjadi suatu film- memang sering merupakan 

suatu film- pebelajar mungkin mendiskusikan kualitas tertentu 

setelah menontonnya. Pengalaman dengan gambar bergerak, tidak 

seperti karya wisata, menekankan pada waktu dan ruang. Tidak 

semua pengalaman asli ada di dalamnya, tetapi penekanan pada 

pengalaman memberikan keuntungan. 

8. Still picture, Radio, and Recording (gambar diam, radio, dan 

rekaman) 

Tahap berikutnya dari kerucut pengalaman ini menunjukkan 

variasi materi yang luas, yaitu gambar diam (foto, grafi dan 

rekonstruksi visual yang lain), radio dan rekaman. Peralatan visual 

maupun auditif mungkin digunakan secara individual atau 

kelompok. Jika menggunakan alat-alat tersebut dalam kelas, perlu 

menyediakan peralatan seperti proyektor filmstrip, opaque, alat 

untuk memutar ulang. 
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9. Visual symbols (lambang-lambang visual) 

Lambang-lambang itu misalnya, papan tulis, peta datar, diagram, 

bagan, dan lain-lain. Pada tahap ini, pembaca tidak lagi dihadapkan 

pada sesuatu yang nyata, melainkan gambaran yang abstrak. 

10. Verbal symbols (lambang kata-kata) 

Simbol verbal merupakan puncak kerucut pengalaman. Semua 

tampilan beralih dari sesuatu yang riil. Pada puncak kerucut, 

abstraksi dari segala yang realistis, kecuali arti dari istilah, dan 

dengan arti ini akan mencapai kesepakatan bersama. 

Media atau alat peraga sangat penting perannanya dalam suatu 

pembelajaran. Penggunaan media dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi akan disampaikan kepada siswa. Alat peraga 

dalam pembelajaran hakekatnya merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk menjelaskan sesuatu yang ril sehingga memperjelas pengertian 

pembelajaran (Anitah, 2009:4). 

Peneliti akan menggunakan alat bantu pembelajaran berupa benda 

yang berbentuk kubus, balok, kerucut, dan bola yang bisa adilihat oleh 

siswa pada kehidupan nyata. Benda-benda yang akan digunakan seperti 

kardus, kotak kado, kaleng susu, bola, serta caping. Serta media 

kerangka kubus dan balok untuk mempermudah siswa mengetahui 

jumlah rusuk kubus dan balok. Penggunaan alat bantu tersebut 

diharapkan dapat membantu siswa lebih mudah dalam memahami 
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konsep materi bangun ruang. Berikut adalah gambar media yang 

digunakan dalam pembelajaran: 

1. Media sifat-sifat bangun ruang 

Benda yang digunakan sebagai media bangun ruang adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2 Media bangun ruang 

 

Gambar 2.3 Media kerangka kubus dan balok 

2. Media jaring-jaring kubus dan balok 

Pada pembelajaran jaring-jaring kubus dan balok pada 

penelitian ini menggunakan media bongkar pasang bangun ruang. 
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Media bongkar pasang bangun ruang adalah media tiga dimensi 

yang bersifat visual karena dalam penggunaannya lebih 

memanfaatkan indera penglihatan. Media ini terbuat dari kertas 

duplek yang dipotong menjadi bentuk bangun datar. Bangun datar 

yang akan dibuat diantaranya persegi dan persegi panjang. Sisi-sisi 

bangun datar diberi lubang untuk mengikat satu bangun datar 

dengan yang lain sehingga membentuk jaring-jaring seperti pada 

gambar berikut ini:  

 

Gambar 2.4 Media Jaring-jaring kubus 

 

Gambar 2.5 Media jaring-jaring balok 

3. Materi Bangun ruang 

Di bawah ini adalah pemaparanmengenai Standar Kompetensi dan 

Kompeetensi Dasar sesuai dengan silabus untuk menentukan lebih lanjut 

materi yang akan dipergunakan pada setiap siklus dalam penelitian. 
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Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas IV 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Geometri dan Pengukuran 
 
8. Memahami sifat bangun 

ruang sederhana dan 
hubungan antar bangun 
datar. 

 
 
8.1   Menentukan sifat-sifat bangun 

ruang sederhana. 
8.2   Menentukan jaring-jaring balok 

dan kubus. 
 
 

Sumber : Silabus kelas IV SD Negeri 2 Sudagaran 

4. Model Problem Based Learning 

a. Pengertian Problem Based Learning 

Menurut Tan (Rusman 2010: 232) Problem Based Learning 

merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan 

untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, 

kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan 

kompleksitas yang ada. 

Albanese and Mitchell dalam (Steinemann, A:2003)  “Problem 
Based Learning can make knowledge more accessible and 
applicable because it is used to solve real problems. When problems 
are relevant and genuine, higher levels of comprehension and skill 
development can occur than in traditional instruction” Problem 
Based Learningdapat membuatpengetahuanlebih mudah 
diaksesdanditerapkankarena digunakanuntuk memecahkan 
masalah nyata. Ketikamasalah yangrelevan, tingkat yang lebih tinggi 
daripemahamandan pengembanganketerampilandapat 
terjadidaridalam instruksi. 

 
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, Problem based 

learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang merangsang siswa 
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untuk melatih kemampuannya dalam memecahkan suatu masalah yang 

nyata. Model ini merangsang siswa untuk menganalisis masalah, 

memperkirakan jawaban-jawabannya terhadap masalah. Model ini juga 

dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Siswa dapat 

mengembangkan cara berprikir kritis terhadap masalah-masalah yang 

akan dipecahkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Ciri-ciri Problem Based Learning 

Menurut Arends (Trianto,2013: 93), ciri-ciri Problem Based 

Learning adalah sebagai berikut: 

1) Pengajuan pertanyaan atau masalah. Pertanyaan dan masalah yang 

diajukan pada awal kegiatan pembelajaran adalah yang secara sosial 

penting dan secara pribadi bermakna bagi siswa. 

2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Masalah yang diangkat 

hendaknya dipilih yang benar-benar nyata sehingga dalam 

pemecahannya siswa dapat meninjaunya dari banyak mata pelajaran. 

3) Penyelidik autentik. Penyelidik autentik, berarti siswa dituntut untuk 

menganalisis dan mendefinisi masalah, mengembangkan hipotesis 

dan membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, 

melakukan eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi, dan 

merumuskan kesimpulan. metode yang digunakan tergantung pada 

masalah yang dipelajari. 

4) Menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. siswa 

dituntut untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya 
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nyata atau artefak. Artefak yang dihasilkan anatara lain dapat berupa 

transkrip debat, laporan, model fisik, video, program komputer. 

Siswa juga dituntut untuk menjelaskan bentuk penyelesaian masalah 

yang ditemukan. Penjelasan antara lain dapat dilakukan dengan 

presentasi, simulasi, peragaan. 

5) Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa 

yang bekerjasama satu dengan yang lainnya, paling sering secara 

berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama memberikan 

motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas 

kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan 

dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan 

berpikir. 

c. Tujuan Problem Based Learning 

Barrows  (Huang:2012) ”The ultimate goals of PBL aimed to 

help learners elevate intrinsic motivation, build up thinking sills, 

develop higher level knowledge, and become self-guided learners 

who could cooperate and collaborate in 

groups”tujuanutamadariProblem Based Learning bertujuanuntuk 

membantupeserta didikmeningkatkanmotivasi intrinsik, 

membangunberpikirkritis, mengembangkan pengetahuanyang lebih 

tinggi, danmenjadi pelajar yang mandiri yangbisa bekerja samadan 

berkolaborasidalam kelompok. 

Upaya Meningkatkan Hasil..., Nur Khotimah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMP, 2015



Menurut Trianto (2013:94) tujuan Problem Based Learning 

adalah: 

1) Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan 

keterampilan pemecahan masalah. 

2) Belajar peranan orang dewasa yang autentik. 

3) Menjadi pembelajar yang mandiri. 

Kelebihan pembelajaran berdasarkan masalah sebagai suatu 

model pembelajaran adalah: 

1) Realistik dengan kehidupan. 

2) Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. 

3) Memupuk sifat inquiry siswa. 

4) Retensi konsep menjadi kuat. 

5) Memupuk kemampuan problem solving. 

Selain itu, kekurangannya adalah: 

1) Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks. 

2) Sulitnya mencari problem yang relevan. 

3) Sering terjadi miss-konsepsi. 

4) Memerlukan waktu yang cukup panjang. 
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Problem Based Learning mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Langkah-langkah pembelajaran 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap-1 
Orientasi siswa 
pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 
mengajukan fenomena atau demontrasi atau 
cerita untuk memuculkan masalah, 
memotivasi siswa untuk terlibat dalam 
pemecahan masalah yang dipiliih. 

Tahap-2 
Mengorganisasi siswa untuk 
belajar 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan 
dan mengorganisasi tugas belajar yang 
berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap-3 
Membimbing 
untuk merumuskan 
pemecahan masalah 
individual maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 
mengumpulkan informasi yang sesuai, untuk 
mendapatkan penjelasan dan pemecahan 
masalah. 

Tahap-4 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 
dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 
laporan, video, da model serta membantu 
mereka untuk berbagi tugas dengan 
temannya. 

Tahap-5 
Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 
refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 
mereka dan proses-proses yang mereka 
gunakan. 

Sumber: Ibrahim(dalam Trianto,2013:98) 
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B. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian tentang efektifitas model pembelajaran 

Problem based Learning telah dilakukan diantaranya; 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wida Gian Pratiwi (2013) yang berjudul 

Model Pembelajaran Problem Based Learning Berpengaruh Terhadap 

Hasil Belajar Materi Pecahan Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas 

IV SD Saraswati Tabanan menyimpulkan bahwa model Problem Based 

Learningberpengaruh terhadap hasil belajar materi pecahan dalam Mata 

Pelajaran Matematika pada siswa kelas IV SD Saraswati Tabanan. Hal 

itu dibuktikan  dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan 

menggunakan uji-t (thitung = 2.88, ttabel = 2.02 pada taraf signifikansi 

5% dan dk = 34 diperoleh thitung > ttabel) sehingga hipotesis nol (Ho) 

yang diajukan ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini 

berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil belajar materi 

pecahan dalam Mata Pelajaran Matematika antara siswa yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Problem based 

Learning dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan Pembelajaran 

Konvensional pada siswa kelas IV SD Saraswati Tabanan. Kelompok 

siswa dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

memiliki skor rata-rata hasil belajar sebesar 74.23 dan kelompok siswa 

dengan penerapan Pembelajaran Konvensional memiliki skor rata-rata 

hasil belajar sebesar 67.14. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Arini Padipta (2013) yang berjudul  

Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Melalui 

Pendekatan Realistic Mathematics Education Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Kelas Iv Sekolah Dasar yang menyimpulkan bahwa 

pembelajaran Problem Based Learning Melalui Pendekatan Realistic 

Mathematics Education berpengaruh terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas IV SD Gugus Letda Kajeng Pemecutan Denpasar Utara 

Tahun Ajaran 2012/2013. Hal Ini dilihat dari hasil analisis dengan 

menggunakan uji t yang menyatakan bahwa |t hitung| = 3,77 lebih dari t 

tabel = 2.000 dengan taraf signifikansi 5% dan dk 71. Dilihat juga dari 

rata –rata kelas eksperimen atau kelas yang mengikuti pembelajaran 

Problem Based Learning Melalui Pendekatan Realistic Mathematics 

Education pada siswa kelas IV SDN 14 Pemecutan adalah 65, 

sedangkan rata – rata kelas kontrol atau kelas yang mengikuti 

pembelajaran konvensional pada siswa kelas IV SDN 12 Pemecutan 

adalah 52,02. Hal ini berarti siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model Problem Based Learning Melalui 

Pendekatan Realistic Mathematics Education lebih aktif, lebih 

memahami materi yang diajarkan karena dalam penyelesaian suatu 

masalah siswa dituntut untuk menggali pengetahuannya sendiri dengan 

mendiskusikan permasalahan –permasalahan yang disajikan sehingga 

pembelajaran lebih bermakna dibandingkan pembelajaran 

konvensional.  
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Dari beberapa penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

adanya pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning terhadap 

hasil belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran matematika. Oleh 

karena itu pada penelitian ini peneliti ingin meneliti hasil dari model 

Problem Based learning terhadap meningkatnya hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika materi bangun ruang sederhana. 

C. Kerangka Pikir 

Dari latar belakang yang penulis uraikan, serta permasalahan yang 

sering guru jumpai dalam pembelajaran mata pelajaran matematika tentang 

materi menentukan sifat-sifat bangun ruang. Mata pelajaran matematika 

dianggap mata pelajaran yang sulit oleh siswa, karena soal-soal yang 

dikerjakan terlalu banyak rumus-rumus. Sehingga siswa malas dalam 

pembelajaran matematika. Soal yang dikerjakan oleh siswa sering tidak 

sesuai dengan apa yang dimaksud dalam soal karena siswa kurang 

memahami dalam penyelesaiannya. Hal tersebut menyebabkan siswa 

menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit dan menakutkan.  

Supaya siswa tidak beranggapan bahwa matematika merupakan 

pelajaran yang sulit dan menakutkan adalah dengan mengganti cara yang 

baru, memberikan kesan yang menarik pada awal pelajaran. Misalnya 

dalam pembelajaran matematika menggunakan alat peraga yang dapat 

membuat kesan menarik oleh siswa. Kegiatan pembelajaran juga dapat 

dilakukan dengan cara berkelompok supaya dapat melatih kerjasama 

dalam kelompok. Serta mengaitkan mata pelajaran matematika dengan 
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kehidupan sehari-hari. Hal tersebut meruapakan faktor penting untuk 

menunjang keberhasilan proses belajar guna tercapainya tujuan belajar 

serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah satu model yang dapat digunakan pada mata pelajaran 

matematika yang dapat mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari yaitu 

dengan model Problem Based Learning. Problem Based Learning adalah 

suatu model yang didalamnya mengkaitkan permasalahan-permasalahan 

yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu model ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mempelajari materi sifat-sifat 

bangun datar karena pembelajaran ini berpusat pada siswa sehingga 

memungkinkan siswa mudah dalam mencapai pemahaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Diagram kerangka pikir 

Kondisi 
Awal 

Hasil belajar siswa aspek 
afektif, kognitif dan 
psikomotor masih di 
bawah KKM 

Melakukan Tindakan 
Dengan menggunakan 
modelProblem Based 
Learning 

Kondisi Akhir Hasil Belajar Meningkat 
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Pada kondisi awal hasil belajar matematika siswa kelas IV SD N 2 

Sudagaran rendah. Peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas 

dengan menggunakan model Problem Based Learning. Penelitian tindakan 

kelas terdiri dari dua siklus dengan satu siklus terdiri dari dua 

pembelajaran. Setelah melakukan dua siklus, peneliti melakukan refleksi 

untuk mengetahui hasil dari penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian 

setelah dilakukan tindakan terjadi peningkatan pada hasil belajar aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir diatas, maka hipotesis 

tindakan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Model Problem Based Learningdapat meningkatkan hasil belajar 

matematika aspek kognitif siswa kelas IV SD N 2 Sudagaran. 

2. Model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika aspek afektif bagi siswa kelas IV SD Negeri 2 Sudagaran. 

3. Model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika aspek afektif bagi siswa kelas IV SD Negeri 2 Sudagaran. 
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