
5 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori  

1. Model Problem Based Learning 

Model problem based learning digunakan di kelas eksperimen, model 

ini lebih mengutamakan siswa sebagai pembelajar (learner center), model 

ini berawal dari adanya masalah. Menurut Mudjiman (2008:54) model 

problem based learning dapat mengembangkan kemampuan belajar 

mandiri, dengan merangsang siswa untuk menganalisis masalah, 

memperkirakan jawaban–jawabannya, mencari data, menganalisis data dan 

menyimpulkan jawaban terhadap masalah. Menurut Arends (2007: 383) 

problem based learning also aims at helping student perform in real-life 

situations and learn important adult roles maksud dari pernyataan tersebut 

yaitu model problem based learning bertujuan membantu siswa agar 

melakukan kehidupan yang nyata dan yang penting belajar menjadi 

dewasa. 

Menurut John Dewey dalam Mudjiman (2008: 54), proses belajar  

hanya akan terjadi kalau siswa dihadapkan kepada masalah dari kehidupan 

nyata untuk dipecahkan. Jadi dalam proses belajar akan lebih bermakna 

jika siswa dapat terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Ciri 

utama Pembelajaran problem based learning menurut (Amin, 2003) dalam 

Mudjiman (2008: 55) yaitu bahwa pengetahuan dicari dan dibentuk oleh 
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siswa sesuai dengan paham kontruktivisme yang telah diuraikan didepan, 

dalam upaya memecahkan contoh–contoh masalah dunia nyata yang 

dihadapkan kepada mereka. Pembelajaran akan lebih mendalam ketika 

siswa diberi permasalahan kemudian siswa diminta untuk memecahkan 

masalah itu sendiri, dengan logika ataupun melalui analisis, dengan 

demikian pengetahuan akan lebih mudah untuk dibangun oleh para siswa 

tersebut.  

Konstruktivisme menurut  Sagala (2010: 88) merupakan landasan 

berpikir (filosofi) pendekatan kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun 

sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas 

(sempit) dan dengan tidak tiba–tiba. Siswa hendaknya perlu diberi 

permasalahan–permasalahan yang sesuai dengan dirinya, kemudian diberi 

kesemptan untuk mengeksplor atau mengeluarkan ide maupun gagasan 

yang dimilikinya, sehingga anak dapat menerapkan pengetahuan yang 

dimiliki tersebut ke dalam kehidupan sehari–hari. Pengertian belajar 

mandiri menurut Durori (2002: 12) tujuan belajar mandiri adalah agar pola 

pikir siswa lebih berkembang, melatih siswa hidup mandiri, serta ikut 

mendidik masyarakat untuk lebih peduli terhadap pendidikan. Model 

belajar mandiri digunakan untuk melatih siswa belajar sejak dini dan dapat 

bersaing secara naluri. Problem based learning ini siswa akan memiliki 

kemandirian dalam menemukan konsep pembelajaran secara mandiri dan 

juga dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan 

pembelajaran matematika.   
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Model problem based learning masalah yang ada dapat dipecahkan 

secara berkelompok atau mandiri. Dalam proses pembahasan siswa 

diminta untuk menuliskan apa saja yang sudah mereka ketahui dan apa 

saja yang belum mereka ketahui. Problem based learning suatu proses 

untuk menemukan suatu masalah yang dihadapi. Model ini dapat 

membantu siswa dalam memecahkan masalah secara mandiri. Masalah 

merupakan titik tolak untuk diketahui pemecahan masalahnya kemudian 

dibahas, dan dianalisis. Pemecahan masalah ditemukan sendiri oleh siswa 

tanpa bantuan, oleh karena itu model ini diterapkan dengan harapan agar 

siswa lebih mandiri dalam memecahkan masalah. 

Langkah–langkah pembelajaran problem based leaning menurut Huda 

(2013: 272), sebagai berikut: 

a. Siswa disajikan suatu masalah 

b. Siswa mendiskusikan masalah dalam sebuah kelompok kecil 

c. Siswa terlibat dalam studi independen untuk menyelesaikan masalah di 

luar bimbingan guru 

d. Siswa saling bertukar informasi  

e. Siswa menyajikan masalah  

f. Siswa melihat kembali apa yang mereka pelajari selama proses 

pengerjaan.  
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Langkah-langkah pemecahan masalah pada mata pelajaran 

matematika menurut Poyla dalam (Simanullang dan Budhayanti, 2008: 9) 

yaitu:  

a. memahami masalah  

b. merencanakan cara penyelesaian  

c. melaksanakan rencana  

d. melihat kembali  

Berdasarkan uraian di atas maka langkah–langkah pembelajaran yang 

dilakukan di kelas eksperimen adalah sebagai berikut : 

a. guru membahas tujuan pelajaran, mendeskripsikan berbagai kebutuhan 

logistik siswa untuk terlibat dalam kegiatan mengatasai masalah–

masalah. 

b. guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisir tugas–

tugas belajar yang terkait dengan permasalahannya.  

c. guru membantu siswa untuk merencanakan penyelesaian masalah dan 

membantu mereka untuk menyampaikan kepada orang lain.  

d. guru membimbing siswa untuk melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah.  

e. guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau melihat kembali 

terhadap penyelesaian masalah yang mereka gunakan serta 

mengevaluasi proses penyelesaian masalah. 

Setiap model atau metode dalam proses pembelajaran pasti memiliki 

kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran, Adapun kelebihan model 
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problem based learning, menurut Wee dan Ke dalam Amir (2010: 32) 

sebagai berikut :   

a. Dibangun dengan memperhitungkan pengetahuan sebelumnya, yaitu 

masalah yang dirancang, dapat membangun kembali pemahaman 

pembelajar atas pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. 

b. Membangun pemikiran yang metakognitif dan Konstruktif. Masalah 

dalam problem based learning akan membuat pembelajar terdorong 

melakukan pemikiran yang metakognitif, disebut dengan pemikiran 

metakognitif dikala kita menyadari tentang pemikiran siswa  

c. Meningkatkan minat dan kemandirian dalam pembelajaran, dengan 

rancangan masalah yang menarik dan menantang, pembelajar akan 

tergugah untuk belajar mandiri. Relevansi yang tinggi dengan saat 

nanti praktik, biasanya pembelajar akan terangsang rasa ingin tahunya 

dan bertekad untuk menyelesaikan masalahnya.  

d. Siswa akan lebih mengembangkan gagasan–gagasan dalam 

memecahkan masalah yang telah diberikan.  

e. Kemandirian siswa akan lebih terlihat ketika siswa diberi 

permasalahan dan dituntut untuk memecahkan permasalahan tersebut. 

f. Dalam pembelajaran teknik pemecahan masalah merupakan teknik 

yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran.  

g. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki kedalam permasalahan yang konkrit  
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h. Model ini dapat membiasakan para siswa dalam menghadapi 

permasalahan itu sendiri. 

Sedangkan kelemahan model problem based learning menurut Suyadi 

(2013: 143) yaitu:  

a. Ketika siswa tidak memiliki minat tinggi, atau tidak mempunyai 

kepercayaan diri bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah yang 

dipelajari, maka mereka cenderung enggan untuk mencoba karena 

takut salah.  

b. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk  memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, maka  mereka tidak akan belajar apa 

yang mereka ingin pelajari.  

c. Proses pelaksanaan problem based learning membutuhkan waktu 

yang lebih lama atau panjang itupun belum cukup, karena sering kali 

peserta didik masih memerlukan waktu tambahan untuk 

menyelesaikan persoalan yang diberikan. Padahal, waktu pelaksanaan 

problem based learning harus disesuaikan dengan beban kurikulum 

yang ada. 

Hasil yang diharapkan pada penggunaan model problem based 

learning menurut Arends (2007: 382), yaitu: 

a. Inquiri and problem solving skills 

b. Adult role behaviors and social skills  

c. Skills for independent learning 
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       Dari penjabaran di atas, penggunaan model problem based 

learning diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi siswa untuk 

dapat menemukan dan memiliki ketrampilan dalam menyelesaikan 

masalah. Memiliki sikap yang dewasa dan memiliki ketrampilan dalam 

bersosialisasi dengan lingkungan. Siswa juga diharapkan dapat belajar 

untuk menjadi pribadi yang mandiri serta dapat memiliki ketrampilan 

belajar mandiri. 

 

2. Pembelajaran Langsung  

a. Pengertian pembelajaran langsung  

Pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas kontrol yaitu 

pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung didesain bagi 

siswa dalam mempelajari pengetahuan yang terstruktur dan dapat 

dipelajari melalui tahap demi tahap menurut Arends dalam 

Suprihatiningrum (2013: 229). Model pembelajaran langsung berpusat 

pada guru (teacher centered) dan melandaskan pada tiga ciri : 

1. Tipe siswa yang dihasilkan  

2. Alur atau sintaks dalam proses pembelajaran  

3. Lingkungan (suasana) belajarnya.  

Pembelajaran langsung memerlukan perencanaan dan pelaksanaan 

yang sangat hati-hati. Pembelajaran langsung menurut Arends dalam 

Suprihatiningrum (2013: 229) memiliki tujuan :direct instruction aims 
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at accomplishing two major learner outcomes: mastery of well 

atructured academic content and acquisition of all kinds of skill. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

langsung berpusat pada guru (teacher center). Pada proses 

pembelajaran ini  memiliki dua tujuan utama, yaitu agar siswa 

menguasai bahan pelajaran dan memiliki berbagai ketrampilan. 

b. Tahap-tahap pembelajaran langsung  

Alur atau sintaks model pembelajaran langsung ini memiliki lima 

tahap, yaitu menemukan tujuan, menjelaskan atau mendemonstrasikan 

pengetahuan, memberikan latihan terbimbing, memberikan umpan 

balik, dan memberikan latihan lanjutan. Secara rinci sintaks dari model 

pembelajaran langsung menurut Arends dalam Suprihatiningrum (2013: 

232) tersaji dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 

Sintaks Model Pembelajaran Langsung 

Fase Aktivitas guru 

Fase 1 

Clarifity goal and establishet 

menjelaskan dan menetapkan 

tujuan  

Memberikan tujuan secara 

keseluruhan, memberikan 

informasi latar belakang dan 

pentingnya pelajaran, 

mempersiapkan siswa untuk 

belajar 

Fase 2  

Demonstrate Knowledge or skill  

Mendemonstrasikan pengetahuan 

atau keterampilan 

 

Mendemonstrasikan dengan 

jelas tahap demi tahap suatu 

pengetahuan atau 

keterampilan baru 

Fase-3 

Provided guided practice  

 

Menyediakan kesempatan 
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Memberikan latihan dan 

memberikan bimbingan  

bagi siswa untuk melatih 

pengetahuan atau 

keterampilan baru 

Fase-4 

Check for understanding and 

provided feedback  

Memeriksa pemahaman dan 

memberikan umpan balik  

 

Memeriksa kebenaran 

pemahaman siswa dan kinerja 

siswa. Memberikan umpan 

balik sesegera mungkin dan 

disampaikan dengan jelas  

Fase-5  

Provided extended  

Memberika latihan lanjutan  

 

Menyiapkan latihan lanjutan 

pada situasi yang lebih 

kompleks dan memberikan 

perhatian pada proses transfer 

 

   Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran langsung di atas 

pembelajaran langsung berpusat pada guru. Guru menjelaskan materi 

kemudian siswa diberi latihan-latihan sebagai ajang untuk siswa 

melatih kemampuan masing-masing setelah siswa mendapatkan teori-

teori dari guru.  

c. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran langsung 

Kelebihan model pembelajaran langsung menurut 

Suprihatiningrum (2013: 236) antara lain : 

1. Guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan materi yang akan 

diberikan siswa 

2. Model ini memungkinkan untuk diterapkan secara efektif dalam 

kelas yang besar maupun yang kecil  

3. Melalui pembimbingan, guru dapat menekankan hal-hal penting 

atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa  
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4. Merupakan cara paling efektif untuk mengajarkan konsep dan 

keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang 

berprestasi rendah karena guru memberikan bimbingan secara 

individual  

5. Informasi yang banyak dapat tersampaikan dalam waktu yang 

relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa  

6. Salah satu metode yang dipakai dalam model ini adalah ceramah. 

Metode ceramah merupakan cara bermanfaat untuk menyampaikan 

informasi kepada siswa  yang tidak suka membaca atau yang tidak 

memiliki ketrampilan dalam menyusun dan menafsirkan informasi  

7. Model pembelajaran langsung yang menekankan kegiatan 

mendengar (misalnya, ceramah) dan mengamati (misalnya 

mendemonstrasi) dapat membantu siswa yang cocok belajar 

dengan cara-cara ini.  

8. Model pembelajaran langsung (terutama demonstrasi) dapat 

memberi siswa tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan 

yang terdapat diantara teori (yang seharusnya terjadi) dan observasi 

(kenyataan yang mereka lihat).  

9. Model pembelajaran ini berguna bagi siswa yang tidak memiliki 

kepercayaan diri atau keterampilan dalam melakukan tugas seperti 

didemonstrasi oleh guru.  
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Keterbatasan model pembelajaran langsung menurut 

Suprihatiningrum (2013: 237) sebagai berikut : 

1. Tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk mendengarkan, 

mengamati, dan mencatat dengan baik.  

2. Guru kadang kesulitan untuk mengatasi perbedaan dalam hal 

kemampuan, pengetahuan awal kemampuan, pengetahuan awal, 

tingkat pembelajaran, dan pemahaman gaya belajar atau 

ketertarikan siswa.  

3. Kesempatan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

interpersonal terbatas karena partisipasi aktif lebih banyak 

dilakukan oleh guru.  

4. Kesuksesan pembelajaran ini sangat bergantung pada guru. Jika 

guru siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan tersturktur, 

siswa dapat belajar dengan baik.  

5. Model pembelajaran ini dapat berdampak negatif terhadap 

kemampuan menyelesaikan masalah, kemandirian, dan 

keingintahuan siswa karena ketidaktahuan siswa akan selesai 

dengan pembimbingan guru.  

Berdasarkan kelebihan dan keterbatasan model pembelajaran 

langsung di atas, guru dapat mensukseskan proses pembelajaran yaitu 

dengan guru memiliki kesiapan yang tinggi dalam menguasai kelas dan 

juga materi pembelajaran untuk diajarkan kepada siswa.  
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3. Kemandirian  

a. Pengertian kemandirian 

  Kemandirian menurut Desmita (2011: 185) berasal dari kata “ 

diri” yang mendapat awalan ke- dan akhiran an, kemudian membentuk 

satu kata keadaan atau kata benda. Kemandirian berasal dari kata diri, 

maka pembahasan mengenai kemandirian tidak terlepas dari 

pembahasan tentang perkembangan tentang diri sendiri. Menurut 

Nurhayati (2011: 130) kemandirian berasal dari kata”mandiri” diambil 

dari dua istilah yang pengertiannya sering disejajarkan yaitu autonomy 

dan independence. Konsep kemandirian menurut Carl Rogers disebut 

dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian.  

Menurut Caplin dalam Desmita (2011: 185) kemandirian atau 

otonomi adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk 

menjadi kesatuan yang bisa memerintah, mengusai dan menentukan 

dirinya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa kemandirian merupakan usaha seseorang untuk mengerjakan 

sesuatu secara sendiri, tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. 

Kemandirian sesorang akan terlihat dalam perilakunya dan pada saat 

memecahkan masalah yang dihadapi. Kemandirian merupakan karakter 

yang sedang dikembangkan oleh Menteri pendidikan dan kebudayaan, 

menurut Mu’in (2011: 162) karakter adalah sebuah kebiasaan yang 

menjadi sifat alamiah kedua. Karakter dibentuk dibentuk oleh pengalaman 

dan pergumulan hidup. Pada akhirnya, tatanan dan situasi kehidupanlah 
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yang menentukan terbentuknya karakter masyarakat / siswa menurut 

Mu’in (2011: 165). 

b. Bentuk-bentuk kemandirian  

Bentuk-bentuk Kemandirian menurut Havighurst dalam Desmita 

(2011: 186), membedakan kemandirian atas empat bentuk kemandirian, 

yaitu : 

1. Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi diri 

sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain.  

2. Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi 

sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang 

lain  

3. Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi  

4. Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi 

dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain.  

Berdasarkan bentuk-bentuk kemandirian di atas dibedakan 

menjadi 4 yaitu kemandirian emosi, ekonomi, intelektual, dan sosial. 

Bentuk-bentuk kemandirian di atas saling berkaitan dengan kehidupan 

siswa, dengan adanya bentuk-bentuk kemandirian tersebut tidak hanya 

untuk diri sendiri namun dapat memberikan manfaat kepada orang lain, 

karena bentuk-bentuk kemandirian di atas tidak hanya bagi diri sendiri 

namun interaksi dengan orang lain.  
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c. Karakteristik kemandirian 

Karakteristik kemandirian menurut Steiberg dalam Desmita  (2011: 

186) membedakan karakteristik kemandirian atas tiga bentuk, yaitu: 

1. Kemandirian emosional (Emotional  autonomy) 

2. Kemandirian tingkah laku (behavioral autonomy) 

3. Kemandirian nilai (value autonomy) 

Sedangkan karakteristik dari ketiga aspek kemandirian yaitu  

1. Kemandirian emosional, yakni aspek kemandirian yang 

menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar 

individu, seperti hubungan emosional siswa dengan guru atau 

dengan orang tuanya.  

2. Kemandirian tingkah laku, yakni suatu kemampuan untuk 

membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain 

dan melakukannya secara bertanggung jawab. 

3. Kemandirian nilai, yakni kemampuan memaknai seperangkat 

prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa 

yang tidak penting.  

   Karakteristik kemandirian yaitu karakter yang dimiliki oleh 

siswa, karakteristik atau ciri tersebut yang menandai bahwa siswa 

tersebut mandiri. Siswa dapat terlihat mandiri dari ketiga karakteristik 

yaitu kemandirian emosional, tingkah laku, dan juga nilai.  
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d. Indikator kemandirian  

Indikator kemandirian menurut Desmita (2011: 185-186) 

menyatakan bahwa kemandirian memiliki pengertian sebagai berikut : 

1. Suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk 

maju demi kebaikan dirinya sendiri. 

2. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi.  

3. Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya.   

4. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.  

 

e. Pentingnya kemandirian bagi siswa  

Pentingnya kemandirian bagi siswa, dapat dilihat dari situasi 

kompleksitas  kehidupan dewasa ini, yang secara langsung atau tidak 

langsung memengaruhi kehidupan siswa. Pengaruh kompleksitas 

kehidupan siswa. Pengaruh kompleksitas kehidupan siswa dapat terlihat 

dari berbagai fenomena yang sangat membutuhkan perhatian dunia 

pendidikan, seperti perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan obat dan 

alkohol, perilaku agresif, dan berbagai perilaku menyimpang yang 

sudah mengarahkan pada tindak kriminal. 

Fenomena di atas adalah permasalahan-permasalahan yang sering 

dihadadapi oleh anak jaman sekarang. Oleh sebab itu, perkembangan 

kemandirian siswa menuju ke arah kesempurnaan menjadi sangat 

Pengaruh Model Pembelajaran..., Anggita Nur Aulia Firdaus, FKIP, UMP, 2014



20 
 

penting untuk dilakukan secara serius, sistemastis dan terprogram. 

Perkembangan kemandirian siswa dan implikasinya bagi pendidikan 

menurut Desmita (2011: 190) yaitu : 

1. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 

memungkinkan anak merasa dihargai.  

2. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan 

keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah  

3. Memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi 

lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka.  

4. Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, 

tidak membedakan-bedakan anak yang satu dengan yang lain.  

5. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak.  

Jadi kemandirian seseorang terlihat, apabila siswa dapat 

menguraikan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dapat datang dan pergi 

sebagaimana yang diinginkannya, mengatakan apa yang sedang 

dipikirkan oleh seseorang, tidak tergantung dengan orang lain dalam 

mengambil keputusan, merasa bebas untuk melakukan yang 

dilakukannya, melakukan sesuatu yang ada di peraturan atau kebiasaan, 

dan menghindari situasi seseorang diharapkan bisa menyesuaikan diri, 

mengecam orang-orang yang berkuasa, menghindari kewajiban dan 

tanggung jawab. Kemandirian akan terlihat apabila siswa memiliki 

kemauan untuk mengetahui sesuatu sendiri tanpa ada yang menyuruh. 
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4. Prestasi Belajar  

Menurut Arifin (2013:12) kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu 

prestatie, yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi 

yang artinya hasil usaha (learning autcome). Istilah prestasi belajar pada 

umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar 

meliputi aspek pembentukan watak siswa. Prestasi belajar (achievement) 

mempunyai fungsi utama, antara lain : 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai siswa 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat rasa ingin tahu. 

c. Prestasi belajar bahan informasi dalam inovasi pendidikan.  

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan.  

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) siswa  

Berdasarkan pengertian dan fungsi di atas, prestasi belajar adalah hasil dari 

suatu kegiatan ataupun proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa. 

Peningkatan prestasi belajar disekolah yaitu salah satunya dengan 

menggunakan proses belajar mengajar yang efektif. Prestasi belajar 

cakupannya lebih kepada pemahaman siswa secara luas, bukan hanya 

pemahaman pada satu sub bab, bidang studi. Namun banyak bidang studi 

sehingga siswa tersebut dapat dikatakan berprestasi.  
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5. Materi pembelajaran Matematika 

Dalam penelitian eksperimen ini, peneliti akan menggunakan materi 

Pecahan  di kelas V semester 1. Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar sebagai berikut. 

Tabel 2.2 

Materi pembelajaran matematika kelas V 

Standar Kompetensi Kompetensi 

Dasar 

Bilangan :  

5. Menggunakan Pecahan dalam 

pemecahan masalah 

5.1 Mengubah pecahan 

kebentuk persen dan desimal 

serta sebaliknya 

(Sumber :Panduan KTSP) 

Berdasarkan uraian di atas mengenai Standar Kompetensi dan Kompetensi 

dasar di atas, Standar Kompetensi mengenai pemecahan masalah pada 

pecahan. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya yaitu mengubah pecahan 

kebentuk persen dan desimal serta sebaliknya. Dari penjabaran di atas maka 

materi penelitian ini yaitu mengenai pemecahan masalah yang berkaitan 

dengan bilangan. Materi pecahan sebagai berikut : 

Mengubah pecahan ke bentuk persen serta sebaliknya 

a. Arti Persen 
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Persen untuk menyatakan bagian dari kuantitas atau banyak benda 

tertentu.Pada gambar di atas, banyaknya gundu yang dibatasi kotak adalah 25 

buah, sedangkan seluruhnya adalah 100 buah. Pecahan untuk gambar di 

samping adalah 
  

   
, dibaca dua puluh lima perseratus. Perseratus disebut 

persen, lambangnya %.
  

   
= 

 

 
 maka persen untuk   

 

 
 adalah 25 persen atau 

25%. 

b. Mengubah bilangan pecahan ke bentuk persen 

Perhatikan contoh dibawah ini  

 

 
 = 

     

      
 = 

  

   
 = 50%, Jadi persen untuk 

 

 
 = 50% 

 

 
 = 

     

      
 = 

  

   
 = 75%, Jadi persen untuk 

 

 
 = 75% 

 

 
 = 

     

      
 = 

  

   
 = 80%, Jadi persen untuk 

 

 
 = 80% 

 

c. Mengubah bentuk persen ke bilangan pecahan 

Persen artinya perseratus, artinya setiap bilangan persen dapat dituliskan 

dalam bentuk pecahan dengan penyebut pecahan 100. 

 45% = 
  

   
 = 

     

      
= 

 

  
 , jadi 45 % =  

 

  
 

 50% = 
  

   
 = 

      

       
= 

 

 
 , jadi 50 % =  
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d. Menggunakan persen dalam perhitungan 

Contoh : 

Sebanyak 40% dari siswa SD Sukamaju adalah perempuan, jika jumlah 

siswa SD Sukamaju 245 orang, berapa orang jumlah siswa perempuan? 

Jawab: 

Diketahui : Jumlah siswa = 245 orang. Siswa perempuan = 40%. 

Ditanyakan : Banyaknya siswa perempuan. 

Penyelesaian : Siswa perempuan 40% = 
  

   
 

 

 
dari jumlah= 

 

 
 x 245 = 98 

orang. 

 

6. Teori, fungsi dan tujuan pembelajaran Matematika di SD 

a. Teori Matematika  

Pengertian matematika menurut Suwangsih dan Tiurlina (2006: 3) 

berasal dari dari perkataan latin matematika yang mulanya diambil dari 

perkataan yunani Mathematike yang berarti mempelajari. Perkataan itu 

mempunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu 

(knowledge, sciene). Kata matheien yang artinya belajar (berpikir). 

Menurut Russefendi dalam Suwangsih dan Tiurlina (2006: 4) matematika 

terorganisasikan dari unsur–unsur yang tidak didefinisikan, definisi–

definisi, aksioma–aksioma, dan dalil-dalil dimana dalil–dalil setelah 

dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum, karena itulah matematika 

sering disebut ilmu deduktif. 
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Sedangkan menurut James dan James dalam (Suwangsih dan Tiurlina, 

2006: 4) matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, 

susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu sama 

lainnya. Matematika terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu aljabar, 

analisis, dan geometri, tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa 

matematika terbagi menjadi empat bagian yaitu aritmatika, aljabar, 

geometris, dan analisis dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan 

statistika. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diperoleh kesimpulan bahwa 

matematika adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai suatu ilmu 

dengan menggunakan logika atau penalaran berdasarkan konsep dan fakta 

– fakta. 

1. Kegunaan matematika  

a. Matematika sebagai pelayan ilmu lain.  

b. Matematika digunakan untuk memecahkan masalahnya dalam 

kehidupan sehari–hari 

2. Cara menumbuhkan minat dalam belajar matematika  

a. Menyesuaikan bahan pelajaran ysng diajarkan dengan dunia anak  

b. Pembelajaran dapat dilakukan dengan cara dari yang mudah ke 

yang sukar, atau dari yang abstrak ke yang konkret 

c. Penggunaan alat peraga 

d. Pembelajaran hendaknya membangkitkan motivasi anak 

e. Semua kegiatan belajar harus kontras.  
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b. Tujuan pembelajaran Matematika  

Mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan anatar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau alogaritma, secara 

luwes, akurat, efisiensi, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

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 menafsirkan solusi yang diperoleh.  

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

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

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah.  

Sumber :KTSP dan BSNP 
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B. Penelitian yang Relevan  

Peneliti tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan yang 

diteliti. Namun ada penelitian yang pernah dilakukan oleh Ida Bagus Putu 

Arnyana (2006) mahasiswa fakultas Pendidikan MIPA, IKIP Negeri 

Singaraja, dengan judul Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Inovatif 

pada Pelajaran Biologi terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMA, 

dengan hasil sebagai berikut:  

 Pembelajaran inovatif, yaitu strategi kooperatif GI, PBL dan Inkuiri 

menunjukan kemampuan berpikir kreatif berada pada kategori baik, 

sementara kelompok siswa yang belajar dengan model DI berada pada 

kategori sedang.  

 Hasil uji statistic kelompok siswa yang belajar dengan strategi kooperatif 

GI, PBL, dan inkuiri tidak menunjukan perbedaan yang signifikan dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa.  

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu dengan adanya model 

pembejaran problem based learning, diharapkan dapat menjadi suatu model 

yang dapat mengajak siswa untuk berpikir secara mandiri dan dapat 

memahami konsep pembelajaran, tidak hanya menghafal. Model 

pembelajaran ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa yang selalu beranggapan bahwa matematika itu sulit dan 

menakutkan. 
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Kesulitan yang dialami oleh sebagian siswa adalah pada saat melakukan 

pemecahan masalah, hal ini terjadi karena biasanya siswa bukan memahami 

konsep yang ada tetapi siswa lebih suka untuk menghafal, hal inilah yang 

menjadikan matematika dianggap sulit oleh siswa. Model pembelajaran 

problem based learning dapat menciptakan suasana belajar yang lebih 

bermakna. Siswa juga lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

dibandingkan dengan pembelajaran yang konvensional, karena dalam 

pembelajaran ini siswa tersebut yang akan memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru, sehingga siswa tidak hanya menemukan konsep tetapi 

juga dapat menerapkan ke dalam suatu permasalahan. Hal ini dapat 

dirumuskan dengan skema gambar sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian 

D. Hipotesis  

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

penelitian dapat  dirumuskan sebagai berikut:  

a. Ada pengaruh yang lebih baik penerapan  model problem based learning 

terhadap kemandirian siswa. 

b. Ada pengaruh yang lebih baik penerapan model problem based learning 

terhadap prestasi belajar siswa. 

 

Kemandirian dan Prestasi 

Belajar Matematika 

(Y) 

Model Pembelajaran 

Problem Based Learning 

 (X) 
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