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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Untuk memahami pengertian dari belajar, akan dikemukakan pendapat 

dari beberapa ahli tentang belajar. Menurut Kimble dalam Hergenhahn dan 

Olson (2009: 2) belajar sebagai ”perubahan yang relatif permanen di dalam 

behavioral potentiality (potensi behavioral) yang terjadi sebagai akibat dari 

reinforced practice (praktik yang diperkuat)”. Belajar dapat menjadikan 

seseorang mengalami perubahan secara permanen, sejalan dengan pemikiran 

dari Hamalik (2007: 27) belajar adalah ”modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the modification or 

strengthening of behavior through experiencing)”. Belajar akan merubah 

kelakuan seseorang melalui pengalaman yang dialami dalam kehidupannya 

secara permanen. 

Sudjana (2009:28) belajar adalah ”suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri seseorang”. Perubahan yang terjadi akibat dari 

belajar pada diri seseorang dapat dilihat dari beberapa hal sejalan dengan 

pendapat dari Benjamin Bloom dalam Sagala (2010:34) yang mendefinisikan 

belajar sebagai ”perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, sebagai 

masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”. Diharapkan 
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perubahan dalam ketiga hal tersebut menuju arah yang positif sesuai dengan 

tujuan hidup masing-masing pribadi. 

Dari beberapa pengertian belajar dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan individu yang ditandai dengan adanya 

perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil dari 

pengalaman atau latihan untuk meningkatkan kehidupannya secara permanen. 

2. Tipe Belajar 

Menurut Gagne (Sudjana, 2009:46-48) dari segi proses ada delapan 

tipe belajar yakni: 

a. Belajar signal, yaitu memberikan reaksi terhadap perangsang. 

b. Belajar mereaksi perangsang melalui penguatan, yaitu memberikan 

reaksi yang berulang-ulang manakala terjadi reinforcement atau 

penguatan.  

c. Belajar membentuk rangkaian, yaitu belajar menghubung-

hubungkan gejala/faktor yang satu dengan yang lain sehingga 

menjadi satu kesatuan (rangkaian) yang berarti. 

d. Belajar asosiasi verbal, yaitu belajar memberikan reaksi dalam 

bentuk kata-kata, bahasa, terhadap perangsang yang diterimanya. 

e. Belajar membedakan hal yang majemuk, yaitu memberikan reaksi 

yang berbeda terhadap perangsang yang hampir sama sifatnya. 

f. Belajar konsep, yaitu menempatkan objek menjadi satu klasifikasi 

tertentu. 
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g. Belajar kaidah atau belajar prinsip, yaitu menghubung-hubungkan 

beberapa konsep. 

h. Belajar memecahkan masalah, yaitu menggabungkan beberapa 

kaidah atau prinsip untuk memecahkan persoalan. 

Sedangkan belajar yang berkenaan dengan hasil ada lima tipe yaitu : 

a. Belajar kemahiran intelektual (Cognitif), seperti belajar 

deskriminasi belajar konsep dan belajar kaidah. 

b. Belajar informasi verbal, seperti membaca, mengarang, bercerita, 

mendengarkan uraian guru, kesanggupan menyatakan pendapat 

dalam bahasa lisan/tulisan, berkomunikasi, kesanggupan memberi 

arti dari setiap kata/kalimat dan lain-lain. 

c. Belajar mengatur kegiatan intelektual, seperti kesanggupan 

memecahkan masalah melalui konsep dan kaidah yang dimilikinya. 

d. Belajar sikap, seperti kemauan, minat, perhatian, perubahan 

perasaan, dan lain-lain. 

e. Belajar ketrampilan motorik, seperti kesanggupan menggunakan 

gerakan anggota badan, sehingga memiliki rangkaian urutan 

geerakan yang teratur, luwes, tepat, cepat, dan lancar. 

3. Pembelajaran 

Konsep pembelajaran menurut Corey (Sagala, 2010:61) adalah ”suatu 

proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-

kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu, 
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pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan”. Lingkungan belajar 

hendaknya dikelola dengan baik karena pembelajaran memiliki peranan 

penting dalam pendidikan. Sejalan dengan pendapat Sagala (2010:61) bahwa 

pembelajaran adalah ”membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan”. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 

mengenai Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

diuraikan bahwa :  

 “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran 
perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi. Pelaksanaan 
pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan 
pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 
kegiatan penutup.” 

Disimpulkan dari uraian diatas bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang dilaksanakan dalam 

lingkungan belajar yang direncanakan, dinilai, dan awasi untuk keberhasilan 

pendidikan. 

Menurut Sudjana (2009:35-37) kriteria keberhasilan pembelajaran dari 

sudut prosesnya (by process): 

a. Pembelajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh 

guru dengan melibatkan siswa secara sistematik, ataukah suatu 

proses yang bersifat otomatis dari guru disebabkan telah menjadi 

pekerjaan rutin. 

b. Kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia melakukan 

kegiatan belajar dengan penuh kesadaran, kesungguhan, dan tanpa 
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paksaan untuk memperoleh tingkat penguasaan pengetahuan, 

kemampuan serta sikap yang dikehendaki dari pembelajaran itu 

sendiri. 

c. Siswa menempuh beberapa kegiatan belajar sebagai akibat 

penggunaan multi metode dan multi media yang dipakai guru 

ataukah terbatas kepada satu kegiatan belajar saja. 

d. Siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai 

sendiri hasil belajar yang dicapainya ataukah ia tidak mengetahui 

apakah yang ia lakukan itu benar atau salah. 

e. Proses pembelajaran dapat melibatkan semua siswa dalam satu 

kelas tertentu yang aktif belajar. 

f. Suasana pembelajaran atau proses belajar-mengajar cukup 

menyenangkan dan merangsang siswa belajar ataukah suasana 

yang mencemaskan dan menakutkan 

g. Kelas memiliki sarana belajar yang cukup kaya, sehingga menjadi 

laboratorium balajar ataukah kelas yang hampa dan miskin dengan 

sarana belajar sehingga tidak memungkinkan siswa melakukan 

kegiatan belajar yang optimal. 

4. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:200) hasil belajar merupakan 

proses untuk menentukan nilai hasil belajar siswa melalui kegiatan penilaian 

dan/atau pengukuran hasil belajar. Diharapkan hasil belajar tersebut dapat 

memberikan perubahan. Seperti yang dikatakan Sudjana (2009:28) bahwa 
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perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti berubah tingkah lakunya, keterlampilannya, kecakapan dan 

kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaanya dan lain-lain aspek yang 

ada pada individu. 

Kriteria keberhasilan pembelajaran dari sudut hasil yang dicapainya  

(by product): 

a. Hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses pengajaran Nampak 

dalam bentuk perubahan tingkah laku secara menyeluruh 

(komprehensif) yang terdiri atas unsure kognitif, afektif, 

psykomotor secara terpadu pada diri siswa ataukah hasil belajar 

yang bersifat tunggal (single facts) dan  terlepas satu sama lain 

sehingga tidak membentuk satu integritas pribadi. 

b. Hasil belajar yang dicapai siswa dari proses pembelajaran 

mempunyai daya guna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

siswa terutama dalam pemecahan masalah yang dihadapinya 

ataukah suatu hasil yang sifatnya samar-samar sehingga tak banyak 

dan tak dapat diterapkan. 

c. Hasil belajar yang diperoleh siswa tahan lama diingat dan 

mengendap dalam pikirannya serta cukup mempengaruhi perilaku 

dirinya ataukah bersifat incidental masuk telinga kiri dan keluar 

telinga kanan. 
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d. Perubahan yang ditunjukkan oleh siswa merupakan akibat dari 

proses pembelajaran ataukah perubahan sebagai akibat di luar 

proses pembelajaran. 

(Sudjana, 2009: 37-39) 

Tujuan utama dari hasil belajar adalah untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan 

pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan 

skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Sedangkan penilaian hasil 

belajar dijelaskan dalam Peraturan Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 diuraikan bahwa: 

 ”Penilaian hasil belajar dilakukan oleh guru terhadap hasil 
pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 
didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan 
hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran”. 
Berdasarkan uraian tentang hasil belajar, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah proses untuk mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi peserta didik yang memiliki fungsi untuk penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran  melalui 

kegiatan penilaian yang dilakukan secara konsisten, sistematik, dan 

terprogram sehingga nampak perubahan dalam tiga aspek, yakni aspek 

kognitif, afektif,  dan psikomotor.   

5. Tipe Hasil Belajar 

Hiward Kingsley (Sudjana, 2009:45) membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni keterlampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, 

sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan 
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yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Sedangkan Gagne mengemukakan 

lima katagori tipe hasil belajar, yakni verbal information, intelektual skill, 

cognitive strategy, attitude, dan motor skill.  

Berbeda dengan Benyamin Bloom bahwa tipe hasil belajar dalam 

tujuan pendidikan yang hendak dicapai digolongkan atau dibedakan (bukan 

dipisahakan) menjadi tiga aspek, yakni  aspek kognitif (penguasaan 

intelektual), aspek afektif (berhubungan dengan sikap dan nilai),  dan aspek 

psikomotor (kemampuan/keterampilan bertindak/berperilaku. Ketiganya tidak 

berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, 

bahkan membentuk hubungan hirarki. Sebagai tujuan yang hendak dicapai, 

ketiganya harus nampak sebagai hasil belajar siswa di sekolah. Ketiga aspek 

tersebutlah yang akan diteliti oleh peniliti dalam hasil belajar matematika. 

Penjelasan lebih rinci dari ketiga aspek tersebut diantaranya: 

a.  Aspek Kognitif 

 Menurut Sudjana (2009:50) Aspek kognitif berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yaitu 

(1) tipe hasil belajar pengetahuan atau ingatan (knowledge), 

merupakan tipe hasil belajar yang terendah. Namun, tipe hasil 

belajar ini penting sebagai prasayarat untuk menguasai dan 

mempelajari tipe hasil belajar yang lebih tinggi, (2) tipe hasil 

belajar pemahaman (comprehension), terdiri dari tiga kategori yaitu 

pemahaman terjemahan, yakni kesanggupan memahami makna 

yang terkadung di dalamnya. Tingkat dua adalah pemahaman 
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penafsiran, yakni memahami grafik, menghubungkan dua konsep 

yang berbeda, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. 

Tingkat tiga adalah pemahaman ekstrapolasi, yakni kesanggupan 

melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan 

sesuatu, atau memperluas wawasan, (3) penerapan/aplikasi 

(application) adalah kesanggupan menerapkan dan mengabstraksi 

suatu konsep, ide, rumus, hukum dalam situasi yang baru (4) tipe 

hasil belajar analisis (analysis), adalah kesanggupan memecah, 

mengurai suatu integritas (suatu yang utuh) menjadi unsur-unsur 

atau bagian-bagian yang mempunyai arti atau mempunyai 

tingkatan/hirarki. Analisis merupakan tipe yang kompleks karena 

memanfaatkan kecakapan dari tipe pengetahuan, pemahaman dan 

aplikasi, (5) tipe hasil belajar sintesis (synthesis), yaitu  

kesanggupan menyatukan unsur atau bagian menjadi satu 

integritas, (6) tipe hasil belajar evaluasi (evaluation), adalah 

kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu 

berdasarkan judgment yang dimilikinya dan criteria yang dipakai. 

Menurut Sagala (2010: 157) tujuan-tujuan kognitif adalah tujuan-

tujuan yang lebih banyak berkenaan dengan perilaku dalam aspek 

berfikir/intelektual. Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan 

pada pengetahuan, pemahaman dan penerapan dari materi 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, hasil belajar dalam aspek 

kognitif dapat dilihat berikut ini: 
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Tabel 2.1 
Hasil Belajar Aspek Kognitif Pada Materi Pecahan 

No Indikator Aspek 
kognitif Soal 

1. Membandingkan nilai dua 
pecahan Pengetahuan Disajikan gambar 

2. Membandingkan nilai dua 
pecahan Pemahaman Disajikan dua bilangan 

pecahan. 
4. Melakukan penjumlahan 

berbagai bentuk pecahan Aplikasi 
Disajikan soal 
penjumlahan dengan 
berbagai bentuk pecahan.  

5. Melakukan pengurangan 
berbagai bentuk pecahan Aplikasi 

Disajikan soal 
pengurangan dengan 
berbagai bentuk pecahan.  

6.  Menyelesaikan soal cerita 
dengan mengunakan 
operasi penjumlahan dan 
pengurangan pada pecahan 

Analisis 

Disajikan soal cerita 
dalam kehidupan sehari-
hari. 

 

b. Aspek Afektif 

   Aspek afektif berkenaan dengan sikap dan nilai (Sudjana, 

2009:53). Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam 

berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, 

disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, 

kebiasaan belajar dan hubungan sosial. Ada beberapa jenis kategori 

Aspek afektif yaitu (1) reciving/attending, yakni semacam 

kepekaan dalam menerima rangsangan (stumulasi) dari luar yang 

datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi. Dalam tipe  ini 

termasuk kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, kontrol, 

dan seleksi gejala atau rangasangan dari luar, (2) responding atau 

jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap 
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stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencangkup ketepatan 

reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang 

datang kepada dirinya, (3) valuing (penilaian), berkenaan dengan 

nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Dalam 

evaluasi ini termasuk di dalamnya kesediaan menerima nilai, latar 

belakang, atau pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan 

terhadap nilai tersebut, (4) organisasi, yakni pengembangan dari 

nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai 

dengan nilai lain, pemantapan, dan prioritas nilai yang dimilikinya. 

Yang termasuk kedalam organisasi ialah konsep tentang nilai, 

organisasi sistem nilai dan lain-lain, (5) karakteristik nilai atau 

internalisasi nilai, yaitu keterpaduan dari semua sistem nilai yang 

telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 

tingkah lakunya. Di sini termasuk keseluruhan nilai dan 

karakteristiknya. 

     Sagala berpendapat (2010:158) tujuan-tujuan afektif adalah 

tujuan-tujuan yang banyak berkaitan dengan aspek perasaan, nilai, 

sikap, dan minat perilaku peserta didik atau siswa. Lebih jelas hasil 

belajar dalam aspek afektif dapat dilihat berikut ini: 

Tabel 2.2 
Hasil Belajar Aspek Afektif Pada Materi Pecahan 

No Indikator Sub Indikator Aspek Afektif 

1.  
 

Mengembangkan 
Perilaku Berkarakter 

Kemandirian Karakteristik 
Nilai 

Kerjasama Organisasi 
Tanggung Jawab Penilaian 
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Jujur Karakteristik 
Nilai 

Disiplin Karakteristik 
Nilai 

Mendengarkan 
Pendapat Teman 

Penerimaan 

2. Mengembangkan 
Keterlampilan Sosial 

Memanfaatkan waktu 
Luang 

Karakteristik 
Nilai 

Menghargai usaha 
teman 

Organisasi 

Bertanya Penerimaan 
Menyumbangkan ide/ 

pendapat 
Memberi Respon 

Berfikir kreatif dan 
Sistematis 

Karakteristik 
Nilai 

Peduli dengan teman Penerimaan 
 

c. Aspek Psikomotor 

   Menurut Sudjana (2009: 54) Aspek psikomotor berkenaan 

dengan keterlampilan dan kemampuan bertindak. Aspek 

psikomotoris adalah Aspek yang berkaitan dengan bentuk 

keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Ada enam 

tingkatan keterampilan, yakni (1) gerakan refleks (keterampilan 

pada gerakan yang tidak sadar), (2) keterampilan pada gerakan-

gerakan dasar, (3) kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya 

membedakan visual, membedakan auditif motorik dan lain-lain, (4) 

kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan,keharmonisan dan 

ketepatan, (5) gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan 

sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks, (6) 

kemampuan yang berkenalan dengan komunilasi non-decursive 

seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Sagala (2010:160) 
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menyebutkan tujuan-tujuan psikomotor adalah tujuan-tujuan yang 

banyak berkenaan dengan aspek ketrampilan motorik atau gerak 

dari peserta didik atau siswa. Dalam penelitian ini yang berkenaan 

dengan aspek psikomotor yaitu keterlampilan siswa dalam 

membuat dan menggunakan alat peraga lebih jelasnya dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 2.3 
Hasil Belajar Aspek Psikomotor Pada Materi Pecahan 

No Indikator Aspek Psikomotor Kegiatan  

1. Membawa alat dan 
bahan sesuai dengan 
tugasnya  

Ketepatan 
Siswa membawa alat 
dan bahan 

2. Mampu 
menggunakan alat 
dan bahan sesuai 
dengan kegunaan  

Ketepatan 

Siswa tepat dalam 
menggunakan alat 
dan bahan. 

3. Kerapian dan 
ketepatan dalam 
pembuatan alat 
peraga  

Peniruan 

Siswa dapat 
membuat alat peraga 
yang dibuat oleh 
guru. 

4. Ketepatan, Ketelitian 
menggunakan alat 
peraga. Ketepatan 

Siswa tepat dalam 
menghitung pada 
saat menggunakan 
alat peraga. 

 

6. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2009:39) hasil belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor 

yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang 

dari diri siswa seperti yang dikemukakan oleh Clark bahwa hasil belajar siswa 

di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi 
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oleh lingkungan. Selain kemampuan yang dimiliki siswa juga ada faktor lain 

seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, 

ketekunan, sosial-ekonomi, faktor fisik dan psikis. Faktor yang berada di luar 

siswa yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah ialah 

kualitas pembelajaran.  

Sedangkan menurut Caroll (Sudjana, 2009:40) bahwa hasil belajar 

yang dicapai siswa dipengaruhi lima faktor yakni bakat pelajar, waktu yang 

tersedia untuk belajar, waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan 

pelajaran, kualitas pengajaran dan kemampuan individu. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa baik faktor dari dalam maupun luar diri siswa hendaknya 

mendapat perhatian dan perbaikan agar hasil belajar dari siswa dapat 

meningkat sesuai dengan tujuan dan harapan bersama. 

7. Penilaian Kelas 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan penjabaran dari 

standar isi dan standar kompetensi lulusan. Di dalamnya memuat standar 

kompetensi dan kompetensi dasar secara utuh yang merefleksikan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai karakteristik masing-masing 

mata pelajaran. Teknik penilaian yang digunakan harus disesuaikan dengan 

karakteristik indikator, standar kompetensi dasar dan kompetensi. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa satu indikator dapat diukur dengan beberapa 

teknik penilaian, hal ini karena memuat domain kognitif, psikomotor dan 

afektif. 

Pengaruh Model Belajar…, Rahmawati Utami, FKIP UMP, 2011



28 
 

Penulis menggunakan acuan penilaian kelas karena penilaian kelas 

merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah 

perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui 

sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, 

pengolahan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. 

Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai teknik/cara, tetapi tidak semua 

teknik/cara dilaksanakan karena disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan. 

Penulis menggunakan teknik/cara penilaian unjuk kerja (performance), 

penilaian tertulis (paper and pencil test) atau lisan dan penilaian diri.  

 Hasil belajar seorang peserta didik dalam periode waktu tertentu 

dibandingkan dengan hasil yang dimiliki peserta didik tersebut sebelum 

mengikuti proses pembelajaran, dan dianalisa untuk mengetahui ada tidaknya 

peningkatan kemampuan. Tingkat kemampuan satu peserta didik tidak 

dianjurkan untuk dibandingkan dengan peserta didik lainnya, agar tidak 

merasa rendah diri, merasa dihakimi oleh pendidik tetapi dibantu untuk 

mencapai kompetensi atau indikator yang diharapkan. 

a. Manfaat Penilaian Kelas 

1) Untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar 

mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian 

kompetensi.  

2) Untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar 

yang dialami peserta didik.  
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3) Untuk umpan balik bagi pendidik dalam memperbaiki metode, 

pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 

4) Untuk masukan bagi pendidik guna merancang kegiatan belajar. 

5) Untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite satuan 

pendidikan tentang efektivitas pendidikan.  

6) Untuk memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan (Diknas 

Daerah) dalam mempertimbangkan konsep penilaian kelas yang 

digunakan. 

b. Prinsip-prinsip Penilaian Kelas 

1) Validitas 

 Validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan 

menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi.  

2) Reliabilitas 

 Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi (keajegan) hasil 

penilaian. Penilaian yang reliable (ajeg) memungkinkan 

perbandingan yang reliable dan menjamin konsistensi.  

3)  Menyeluruh 

 Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh mencakup seluruh 

domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Penilaian 

harus menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam 

kompetensi peserta didik, sehingga tergambar profil  kompetensi 

peserta didik. 
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4) Berkesinambungan 

 Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dan terus menerus 

untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta 

didik dalam kurun waktu tertentu. 

5) Obyektif 

 Penilaian harus dilaksanakan secara obyektif. Untuk itu, penilaian 

harus adil, terencana, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam  

pemberian  skor. 

6) Mendidik 

 Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk 

memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi pendidik, 

meningkatkan kualitas belajar dan membina peserta didik agar 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 

 (Depdiknas, 2007:6-8) 

c. Teknik-teknik Penilaian 

Teknik penilaian yang digunakan harus disesuaikan dengan 

karakteristik indikator, standar kompetensi dasar dan kompetensi. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa satu indikator dapat diukur dengan beberapa 

teknik penilaian, hal ini karena memuat domain kognitif, psikomotor dan 

afektif. 

1) Penilaian Tertulis  

Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. 

Penilaian jenis ini digunakan untuk mengukur kemampuan peserta 
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didik berkaitan dengan konsep, prosedur, dan aturan-aturan atau 

dalam aspek kognitif dan afektif. Tes Tertulis merupakan tes 

dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik 

dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal peserta didik tidak 

selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban tetapi dapat juga 

dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, 

menggambar dan lain sebagainya. 

Ada dua bentuk soal  tes tertulis, yaitu: 

a). Soal dengan memilih jawaban    

(1) pilihan ganda 

(2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak) 

(3) menjodohkan 

b). Soal dengan mensuplai-jawaban.    

(1) isian singkat atau melengkapi 

(2) uraian terbatas   

(3) uraian obyektif / non obyektif  

(4) uraian terstruktur / nonterstruktur . 

Dari berbagai alat penilaian tertulis, penulis akan memakai 

soal memilih jawaban yang sudah disediakan dalam bentuk angket 

untuk menilai aspek afektif. Sedangkan soal dengan mensuplai 

jawaban dalam bentuk uraian untuk menilai aspek kognitif. Tes 

tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang menuntut peserta 

didik untuk mengingat, memahami, dan mengorganisasikan 
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gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari. Peserta didik 

mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam 

bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 

Data penilaian sikap (afektif) bersumber dari catatan harian 

guru berdasarkan pengamatan/observasi terhadap sikap/perilaku 

peserta didik. Data hasil pengamatan pendidik dapat dilengkapi 

dengan hasil penilaian berdasarkan pertanyaan langsung dan 

laporan pribadi yang dilakukan melalui angket. (Depdiknas, 

2007:15-16) 

2) Penilaian Unjuk Kerja 

Penilaian unjuk kerja  merupakan penilaian yang dilakukan 

dengan mengamati  kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai kompetensi 

yang menuntut peserta didik  melakukan tugas tertentu seperti: 

praktek di laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, bermain 

peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/ 

deklamasi dan lain-lain.  Cara penilaian ini dianggap  lebih otentik 

daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan 

kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Sehingga penilaian ini 

yang akan digunakan untuk mengukur aspek psikomotor. 

Pengamatan unjuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai 

konteks untuk  menetapkan tingkat pencapaian kemampuan 

tertentu. Gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh. 
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Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik penulis menggunakan 

alat atau instrumen. 

   (Depdiknas, 2007: 10-11) 

B. Model Belajar Mandiri 

1. Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) 

Dalam Seri Pendidikan kecakapan hidup (Depdiknas, 2010:34) 

PAKEM merupakan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

melakukan kegiatan yang beragam dengan mengoptimalkan seluruh indranya 

untuk mengembangkan keterlampilan, sikap, dan pemahaman dengan 

penekanan kepada belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan 

berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan 

supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan efektif. 

Haryanto (2008: 5) menyatakan “PAKEM adalah singkatan dari 

Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan 

bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana 

sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan 

mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si 

pembelajar dalam membangun pengetahuaanya, bukan proses pasif yang 

hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Sehingga jika 

pembelajaran tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan aktif 

maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakekat belajar. 

Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukkan 

generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan suatu kepentingan dirinya 
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dan orang lain. Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan 

belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa.  

Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang menyenagkan 

sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga 

waktu curah perhatiaannya  (“time on task”) tinggi. Menurut hasil penelitian 

tingginya waktu curah perhatian terbukti meningkatkan hasil belajar. 

Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses 

pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai 

siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki 

sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya 

aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif maka pembelajaran tersebut tidak 

ubah seperti bermain biasa. 

Dalam Modul Matematika SD Program Bermutu (2009: 32) PAKEM 

memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan multi metode, multi media: 

a. Praktek dan bekerja dalam tim 

b. Memanfaatkan lingkungan sekitar 

c. Pembelajaran di dalam dan di luar kelas 

d. Multi aspek (logika, praktika, etika) 

Secara garis besar, PAKEM dapat di deskripsikan sebagai berikut: 

a. Siswa terlibat dalam berbagi kegiatan yang mengembangakan 

pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada 

belajar melalui berbuat. 
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b. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam 

membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan 

sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, 

menyenangkan, dan cocok bagi siswa. 

c. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan 

belajar yang lebih menarik dan menyediakan ’pojok baca’. 

d. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan 

interaktif, termasuk cara belajar kelompok. 

e. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 

Menurut Haryanto (2008:6) hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

melaksanakan PAKEM yaitu: 

a. Memahami sifat yang dimiliki anak 

b. Mengenal anak secara perorangan 

c. Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar 

d. Mengembangakan kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan  

e. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang 

menarik. 

f. Memanfaatkan lingkungan sebagi sumber belajar. 

g. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan 

belajar. 

h. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. 
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Lebih jelasnya Depdiknas dan UNESCO  (2010:34) Pembelajaran 

dikatakan aktif apabila : 

a. Aktivitas siswa beragam (bukan hanya menulis dan mendengarkan) 

b. Melibatkan raga, rasa, fikir, dan hati siswa 

c. Siswa terlibat secara pribadi dan sosial dalam pembelajaran 

d. Aktivitas pembelajaran dilakukan di kelas, sekolah, dan lingkungan 

e. Memberi peluang kepada siswa untuk terlibat secara fisik maupun 

mental 

Pembelajaran dikatakan kreatif apabila memberi peluang dan dorongan 

kepada peserta didik untuk: 

a. Menentukan pilihan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-

masing 

b. Memiliki sudut pandang dan pendekatan yang berbeda untuk 

menghasilkan sesuatu 

c. Menyampaiakn dan menuangkan imajinasinya 

d. Menyampaiakn gagasan secara lisan dan tulisan 

e. Menampilakan hasil karyanya 

f. Melakukan wawancara, pengamatan, percobaan dna penyelidikan 

 Pembelajaaran dikatakan efektif jika: 

a. Pembelajaran itu tepat sasaran dan tujuan 

b. Pembelajaran itu multi makna, baik langsung maupun tak langsung 

c. Pembelajaran memberikan bahan-bahan yang esensial 

d. Pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa 
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e. Pembelajaran dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan 

langkah-langkah yang jelas 

f. Meningkatkan prestasi akademik sosial, moral, dan religiusitas 

siswa 

Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila peserta didik betah 

untuk belajar, hal ini akan terjadi apabila: 

a. Pelajar diterima guru dan kelompok 

b. Pelajar diterima dalam kelebihan dan kekurangannya 

c. Ada jaminan secara fisik dan psikologis 

d. Pelajar diperhatikan, difasilitasi dan mendapat penguatan 

(reinforcement) 

e. Pelajar diperlakukan secara adil 

f. Dihargai secara prestatif 

g. Pembelajaran menyentuh rasa dan emosi siswa 

h. Pembelajaran memberikan tantangan yang wajar 

i. Pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan siswa  

2. Model Belajar Mandiri 

Dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan selama ini, guru 

dan murid selalu berada dalam satu tempat, satu waktu, dan situasi yang sama. 

Kegiatan belajar mengajar seringkali terhambat atau tidak berjalan karena 

guru sebagai fasilitator tidak berada di area belajar. Bila hal demikian terjadi 

maka proses kegiatan belajar mengajar akan mengalami hambatan. 
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Bagaimana seorang siswa kegiatannya dalam belajar berperilaku 

seperti seseorang yang butuh akan makan. Dengan berawal dari rasa butuh 

pada diri siswa ia akan berangkat ke sekolah dengan senang, mengambil 

media belajar, membaca, mempelajari, dan mendiskusikannya dengan penuh 

gembira. Akhirnya dengan penuh kesadaran siswa belajar mandiri untuk 

mendapatkan pengetahuan atau materi. 

Tujuan model belajar mandiri adalah agar pola pikir siswa  lebih 

berkembang, melatih hidup siswa hidup mandiri, serta ikut mendidik 

masyarakat untuk lebih peduli terhadap pendidikan.  

Model belajar mandiri yang diterapkan di sekolah dasar melatih siswa 

sejak dini untuk bersaing secara naluri. Melayani kebutuhan siswa sesuai 

dengan alur perkembangan jiwanya. Belajar sambil bermain, pajang-pajangan 

karya siswa, dan media-media belajar yang penuh dengan motivasi serta 

pemberian hargaan setiap usaha siswa untuk kemajuan dirinya maupun 

bersama.  

Dari awal keberangkatan sekolah siswa sudah memikirkan rasa ingin 

mendapatkan sesuatu, sehingga yang terjadi adalah seolah-olah siswa yang 

satu dengan yang lain saling berlomba untuk berangkat lebih awal. Mereka 

saling menghormati satu sama lain serta menghargai atas dasar kehadiran 

temannya yang lebih awal daripada dirinya. 

Beberapa sarana atau perangkat sederhana yang bisa dibuat oleh guru 

maupun siswa secara berkelompok untuk menciptakan suasana belajar mandiri 
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dalam mendukung program pembelajaran di kelas maupun di lingkungan 

sekolah yaitu: 

a. Buletin selamat pagi 

b. Papan absen mandiri 

c. Uji cakap mandiri 

d. Papan jadwal mandiri 

e. Kantong peraga mandiri 

f. Lambar jawab berkomik 

g. Kotak pos mandiri 

h. Pohon ilmu 

i. Dokter matematika 

j. Kotak permainan 

k. Bank soal mandiri 

l. Media“tugasku 

tanggungjawabku” 

m. Bimbingan belajar 

Tidak semua penyajian dan teknik model balajar mandiri yang 

mendukung program pembelajaran dilaksanakan tetapi hanya beberapa saja 

yang mendukung tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu: 

a. Buletin selamat pagi 

 Buletin selamat pagi merupakan media belajar siswa yang berisi 

rangkuman materi pelajaran, latihan soal, gambar dan juga karya-

karya siswa yang dimuat didalamnya. Fungsi buletin ini adalah 

sebagai baca siswa untuk menambah wawasan, sebagai apersepsi 

pelajaran, dan juga sebagai media motivasi kerena didalamnya 

memuat karya siswa. Buletin ini dibuat sesuai dengan jumlah 

siswa, diberi nomor secara urut, dan selalu tersaji setiap pagi di 

depan kelas agar para siswa dapat mengambilnya sebelum masuk 

kelas. 
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b. Papan absen mandiri 

 Papan absen mandiri digunakan siswa untuk membuktikkan 

kehadiran di kelas atau sekolah. Media ini dilengkapi dengan 

peraga jam, papan nama anak, dan kantung buletin. Sehingga 

dengan papan absen mandiri memudahkan guru untuk mengetahui 

kehadiran siswa tanpa harus memanggilnya satu persatu. 

c. Uji cakap mandiri 

 Kegiatan ini dilaksanakan oleh siswa + 10 menit sebelum bel 

berbunyi. Siswa berbaris di depan kelas yang dipimpin oleh salah 

seorang temannya dan secara satu persatu siswa akan ditanya oleh 

temannya sendiri tentang materi pelajaran yang bersumber pada 

buku latihan soal atau buletin selamat pagi yang sesuai dengan 

edisi hari itu. Bagi siswa yang dapat menjawab diperbolehkan 

masuk kelas dan bagi siswa yang belum dapat menjawab mundur 

ke belakang barisan. Begitu seterusnya hingga bel masuk berbunyi.  

d. Kantung peraga mandiri 

 Kantung peraga mandiri merupakan tempat memajang dan 

menyimpan peraga bidang datar, baik tulisan maupun gambar. 

Kantung peraga mandiri dipasang di dinding depan kelas yang akan 

memudahkan guru manakala menyajikan pelajaran pada saat 

kegiatan belajar mengajar. Kantung peraga ini dapat dibuat 

menarik agar para siswa lebih semangat dalam belajar dan 

membuat suasana kelas menjadi lebih menarik.  
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e. Dokter matematika 

 Dokter matematika merupakan media tutor sebaya, khususnya 

pelajaran matematika. Siswa yang nilainya bagus pada tes formatif 

setelah kegiatan belajar mengajar dianjurkan oleh guru untuk 

membuat resep pada kertas kosong yang telah tersedia pada media 

Dokter Matematika. Jadilah si pembuat resep itu Dokter 

Matematika di kelasnya pada materi tertentu. Siswa yang mendapat 

nilai jelak pada tes formatif setelah kegiatan belajar mengajar 

dianjurkan oleh guru untuk berobat kepada dokter matematika 

dengan cara mengambil resep yang ia butuhkan sesuai dengan 

kesulitan yang dideritanya. Terjadilah dialog antara pasien dengan 

dokter sebagai kegiatan tutor sebaya. Tidak selamanya siswa 

menjadi dokter matematika bisa saja siswa yang menjadi pasien 

kini menjadi atau dokter matematika. Melalui kegiatan tutor sebaya 

ini diharapkan siswa akan lebih mudah memahami materi dan 

terjalin keakraban antar siswa. 

 (Durori, 2002: 6-50) 

Dari lima teknik model belajar mandiri yang dilaksanakan akan 

memunculkan penilaian dalam aspek afektif. Seperti yang berkaitan dengan 

sikap dari peserta didik yaitu mengembangkan perilaku berkarakter yang 

meliputi: kemandirian dalam belajar, kerjasama dengan teman dalam bekerja 

kelompok, tanggungjawab ketika diberi tugas/kepercayaan, jujur dalam 

mengerjaka sesuatu, kesabaran dalam berbuat, disiplin dalam waktu, 
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mendengarkan pendapat teman, memanfaatkan waktu luang, mengakui dan 

menghargai usaha serta kemampuan teman. Selain itu juga untuk 

mengembangkan keterlampilan social yang meliputi: bertanya ketika tidak 

memahami pelajaran, menyumbangkan ide atau pendapat, menjadi pendengar 

yang baik, berfikir kreatif dan sistematis, saling peduli antara yang mampu 

atau pandai dengan yang tidak mampu atau kurang pandai. Hal inilah yang 

akan dijadikan dalam pedoman pembuatan kisi-kisi angket untuk penilaian 

secara afektif. 

C. Matematika 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran Matematika perlu diberikan 

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta 

didik dengan kemampuan berpikir logis, analistis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan bekerja sama. 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. 

Dalam setiap kesempatan, pembelajran matematika hendaknya dimulai 

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

(BSNP, 2007:67) 

1. Pengertian Matematika 

Menurut Suwangsih dan Tiurlina (2006:3) matematika merupakan 

salah satu bidang studi yang diajarkan di Sekolah Dasar. Seorang guru 

Sekolah Dasar yang akan mengajarkan Matematika kepada siswanya, 

hendaklah mengetahui dan memahami objek yang akan diajarkan, yaitu 

matematika. Untuk menjawab pertanyaan “Apakah matematika itu?” tidak 

dapat dengan mudah dijawab. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada 

kepastian mengenai pengertian matematika karena pengetahuan dan 

pandangan masing-masing dari para ahli yang berbeda-beda. 

Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang 

mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti 

mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti 

pengetahuan atau ilmu (knowledge, science). Kata mathematike berhubungan 

pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau mathenein 

yang artinya belajar (berpikir). Jadi, berdasarkan arti katanya, menurut 

Russeffendi ET (Suwangsih dan Tiurlina, 2006:3) maka perkataan matematika 

berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar). Matematika 

lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan menekankan 

dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena 

pikiran-pikiran manusia, yang berhubungan dengan idea, proses, dan 

penalaran. 
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Berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian matematika antara 

lain menurut James (Suwangsih dan Tiurlina, 2006:3) bahwa matematika 

adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-

konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika terbagi 

dalam tiga bagian yaitu aljabar, analisis dan geometris.  

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian 

matematika dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu 

pengetahuan ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar) yang 

berhubungan dengan kehidupan manusia yang menggunakan bahasa symbol 

dan terbagi dalam tiga bagian yaitu aljabar, analisis dan geometris.  

2. Tujuan Matematika 

Mata pelajaran Matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut ; 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, sacara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan maslah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

dan menefsirkan solusi yang diperoleh. 
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d. Mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, digram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau maslah. 

e. Memiliki sikap menghargai keguanaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah. 

(BSNP, 2007:68) 

3. Ruang Lingkup Matematika 

Mata pelajaran Matematika memiliki karakteristik meliputi aspek-

aspek sebagai berikut : 

a. Bilangan. 

b. Geometri dan pengukuran. 

c. Pengolahan data.  

(BSNP, 2007: 68) 

4. Penilaian Matematika 

Standar kompetensi mata pelajaran matematika SD terdiri dari 3 aspek 

yaitu  Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 mencakup aspek : Bilangan; 

Geometri dan pengukuran; sedangkan untuk kelas 6 mencakup aspek : 

Bilangan; Geometri dan pengukuran; Pengelolaan data. 

Kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dalam 

pembelajaran matematika yang mencakup ke  tiga aspek tersebut diatas adalah 

mencakup: Pemahaman konsep; Prosedur; Penalaran dan komunikasi; 

Pemecahan masalah; Menghargai kegunaan matematika. 
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Demi kepraktisan dan kemudahan, maka aspek penilaian matematika 

dalam rapor dikelompokkan menjadi 3 aspek yaitu: 

a. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan 

Peserta didik dalam memahami konsep dan dalam melakukan 

prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efisien dan tepat. Indikator 

yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain adalah: 

1) menyatakan ulang sebuah konsep 

2) mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya) 

3) memberi contoh dan non-contoh dari konsep 

4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

5) mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 

6) menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu  

7) mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah 

b. Penalaran dan komunikasi 

Penalaran dan komunikasi merupakan kompetensi yang 

ditunjukkan Peserta didik dalam melakukan penalaran dan 

mengkomunikasikan gagasan matematika. Indikator yang 

menunjukkan penalaran dan komunikasi antara lain adalah: 

1) menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar 

dan diagram 
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2) mengajukan dugaan 

3) melakukan manipulasi matematika 

4) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi 

5) menarik kesimpulan dari pernyataan 

6) memeriksa kesahihan suatu argumen 

7) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi 

c. Pemecahan masalah 

Pemecahan masalah merupakan kompetensi strategik yang 

ditunjukkan Peserta didik dalam memahami, memilih pendekatan dan 

strategi pemecahan, dan menyelesaikan model untuk menyelesaikan 

masalah. Indikator yang menunjukkan penalaran dan komunikasi 

antara lain adalah: 

1) menunjukkan pemahaman masalah 

2) mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah 

3) menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk 

4) memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat 

5) mengembangkan strategi pemecahan masalah 

6) membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah 

7) menyelesaikan masalah yang tidak rutin 

(Dediknas, 2007:56-57) 
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5. Materi Pelajaran Matematika  

Dalam penelitian ini peneliti mengambil materi pecahan pada kelas V 

semester II. Pecahan merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran 

matematika di Sekolah Dasar. Materi ini diajarkan mulai kelas III SD. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa dapat mulai menyelesaikan persoalan yang 

berhubungan dengan pecahan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada 

mata pelajaran lain yang melibatkan pecahan di dalamnya. 

Pada Kurikulum Dasar Kelas V SD, mata pelajaran matematika materi 

pecahan, siswa dituntut dapat menggunakan pecahan dalam pemecahan 

masalah. Siswa diharapkan mampu menjumlahkan dan mengurangkan 

berbagai bentuk pecahan (BSNP, 2007:79). Hal tersebut dapat diperinci 

sebagai berikut : 

a. Pecahan 

1) Membandingkan dua pecahan menggunakan tanda “>”, “<”, 

atau “=”. 

2) Menjadikan pecahan yang ekuivalen. 

b. Penjumlahan pecahan 

1) Menjumlahkan pecahan berpenyebut tak sama. 

2) Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. 

3) Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. 

c. Pengurangan pecahan. 

1) Mengurangkan pecahan dari bilangan asli 

2) Mengurangkan pecahan berpenyebut tak sama. 
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3) Mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. 

4) Mengurangkan dua pecahan campuran. 

6. Blok Lingkaran 

Dalam proses pembelajaran peneliti akan menggunakan lingkaran 

sebagai alat peraga dalam menjelaskan pecahan. Blok Lingkaran dipilih 

sebagai alat peraga dikarenakan cara pembuatan blok lingkaran sangat mudah 

dengan menggunakan kertas. Sehingga siswa akan membuat lingkaran secara 

mandiri dan menggunakannya untuk lebih memahami materi pecahan sesuai 

dengan penilaian dalam aspek psikomotor yaitu penilaian unjuk kerja dalam 

membuat dan menggunakan alat peraga secara mandiri selain itu juga 

menampakkan aspek afektif karena dibutuhkan kerjasama yang baik dalam 

membuat lingkaran tersebut. 

Pembuatan alat peraga ini cukup ekonomis, bahan yang dibutuhkan 

yaitu: kertas manila/kuarto, jangka, pensil, dan gunting. Siswa diminta untuk 

menentukan diameter lingkaran yang akan dibuat, kemudian menggambarnya 

menggunakan jangka. Setelah itu menggunting gambar lingkarang yang telah 

selesai. Cara penggunaan lingkaranpun sangat mudah, lingkaran yang sudah 

berbentuk kemudian dibagi kedalam beberapa juring-juring kecil sesuai 

dengan nilai pecahan yang dikehendaki. Setelah itu siswa kembali membuat 

satu model lingkaran yang sama. Siswa dapat membuatnya secara warna-

warni agar lebih menarik dan dapat membedakan banyaknya juring. 

Kemudian menempelkannya pada model lingkaran yang utuh. Lebih jelasnya 

terlihat pada gambar blok lingkaran dibawah ini: 
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Gambar 2.1 
Blok Lingkaran 

 
 

D. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Peneliti tidak menemukan hasil penelitian yang sama persis dengan 

permasalahan yang penulis teliti, namun ada yang dilakukan oleh: 

1. Partimah dengan judul skripsi “Pengaruh Model Belajar Mandiri 

Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri 04 Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 

Pelajaran 2002/2003” dengan kesimpulan bahwa model belajar mandiri 

berpengaruh positif pada prestasi belajar IPS Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri 04 Mendelem dari pada siswa yang diajar tanpa dengan 

menggunakan model belajar mandiri. Hasil penelitian membuktikkan 

bahwa kelompok eksperimen lebih baik daripada hasil prestasi 

kelompok kontrol. Ditunjukkan hasil pengujian thitung > ttabel yaitu 

sebesar 3,93>1,73. (Partimah, 2002) 

2. Mindawati Azmi dengan judul skripsi “Pengaruh Pemberian Tugas 

Terstrutur Berbasis Aktivitas Pada Metode Diskusi Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa (Penelitian Eksperimen Terhadap Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 29 Bandung Tahun Ajaran 2008/2009) dengan 

Pecahan 1/4 Pecahan 1/8
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kesimpulan bahwa pemberian tugas terstruktur berbasis aktivitas pada 

metode diskusi memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

matematika siswa, hasil belajar matematika siswa yang memperoleh 

strategi tugas terstruktur berbasis aktivitas pada metode diskusi lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran biasa, sikap siswa 

terhadap matematika pada kelas yang dikenakkan tugas terstruktur 

berbasis aktivitas pada metode diskusi adalah positif. 

(http://digilib.upi.edu.pasca/available/etd-0524110-152011/) 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah banyak dipengaruhi dari 

berbagai faktor yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Salah satunya adalah 

kualitas dari pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Diharapkan dengan 

menerapkan model belajar mandiri, siswa yang tidak suka dengan pelajaran 

matematika, cenderung pasif, dan hasil belajar yamg meliputi aspek afektif, 

kognitif, dan psikomotor yang rendah akan lebih aktif, kreatif, dan merasa 

senang dalam belajar matematika yang berdampak pula pada peningkatan 

hasil belajar matematika.  

Dari sejumlah media belajar yang digunakan dalam sistem model 

belajar mandiri untuk mendukung proses belajar mengajar, penilaian lebih 

banyak ditekankan pada segi afektif (sikap dan tingkah laku) tetapi juga 

meningkatkan aspek kognitif dan psikomotor. Penilaian dari segi kognitif 

yang dilambangkan dengan angka-angka merupakan dampak dari kegiatan 

yang menggunakan media belajar tersebut. Diharapkan nilai tersebut 
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merupakan dampak dari sejumlah kegiatan siswa yang menggunakan media 

belajar mandiri yang dilakukan setiap hari. Dengan demikian bobot nilai yang 

terkandung di dalamnya akan lebih berkualitas. 

Dar segi afektif siswa akan lebih bersemangat untuk datang ke sekolah 

lebih awal, melatih kemandirian siswa, kejujuran, kedisipilan, meningkatkan 

kemampuan awal sebelum proses pembelajaran berlangsung sehingga siswa 

lebih siap menerima pelajaran di sekolah.Sedangkan hasil belajar siswa dalam 

aspek psikomotor nampak pada kemampuan keterlampilan dan kemandirian 

siswa dalam membuat alat peraga atau media belajar yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. Secara tidak langsung siswa akan bekerjasama, tolong-

menolong, saling menghargai satu sama lain yang juga dapat dimasukkan 

dalam aspek afektif. Tidak hanya membuat tetapi siswa juga terampil 

menggunakan alat peraga dan media belajar tersebut. 

Bila dirumuskan dalam skema dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal: 
Hasil belajar 

matematika masih 
rendah 

Hasil Belajar Matematika 
(Afektif, Kognitif, 

Psikomotor) 
(Y) 

Kondisi Akhir: 
Memberikan pengaruh 

yang lebih baik 
terhadap hasil belajar 

matematika 

Penerapan Model 
Belajar Mandiri 

(X) 
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F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir diatas, dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh penerapan model belajar mandiri terhadap hasil 

belajar matematika aspek kognitif siswa kelas V SD Negeri 

Pangebatan. 

2. Ada pengaruh penerapan model belajar mandiri terhadap hasil 

belajar matematika aspek afektif siswa kelas V SD Negeri 

Pangebatan. 

3. Ada pengaruh penerapan model belajar mandiri terhadap hasil 

belajar matematika aspek psikomotor siswa kelas V SD Negeri 

Pangebatan. 
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