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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  

1. “Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik 

bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allah mu, yang kusampaikan 

pada hari ini dengan setia.” (Ul 28:13). 

2. “Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan 

pengetahuan.” (Albert Einstein). 

3. “Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab Aku ini Allah mu: 

Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan 

tangan kanan-Ku yang membawa pada kemenangan” (Yesaya 41:10). 
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ABSTRAK 

Making, Elvira Fransiska David, 2017. Keefektifan Model Project Based 

Learning terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN Gugus 

Wijaya Kusuma Ngaliyan Semarang. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Nursiwi Nugraheni, 

S.Si., M.Pd. dan Pembimbing II: Dra. Wahyuningsih, M.Pd. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model Project 

Based Learning dibandingkan dengan model Team Assisted Individualizations 

sebagai kelas kontrol terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V SDN 

Gugus Wijaya Kusuma Ngaliyan.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi Experimental dengan desain 

Nonquivalent Control Grup Design. Subjek penelitian terdiri dari 134 siswa 

dengan sampel yang terdiri dari 73 siswa, 39 siswa kelas V SD Negeri Podorejo 

02 (kelas eksperimen), dan 34 siswa kelas V SD Negeri Beringin 02 (kelas 

Kontrol), Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar Matematika. 

Variabel bebasnya adalah model Project Based Learning dan Team Assisted 

Individualizations. Teknik pengumpulan data hasil belajar menggunakan tes 

uraian. Data hasil belajar dianalisis dengan uji t satu pihak yaitu pihak kanan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) dengan menggunakan model 

PjBL dalam pembelajaran Matematika kelas V SD Negeri Podorejo 02 dapat 

mencapai KKM. Hasil uji z menunjukkan nilai zhitung (3,60) > ttabel (1,96); (2) 

dengan menggunakan model TAI dalam pembelajaran matematika nilai siswa 

kelas V SD Beringin 02 dapat mencapai KKM. Hasil uji z menunjukkan nilai 

zhitung (3,36) > ttabel (1,96); dan (3) model PjBL lebih efektif diterapkan dalam 

pembelajaran matematika kelas V materi jaring-jaring bangun ruang dibandingkan 

dengan model TAI. Hasil uji t menunjukkan nilai hitung thitung (4,18) > ttabel (2,04). 

Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa model PjBL lebih efektif 

diterapkan dalam dalam pembelajaran matematika materi jaring-jaring bangun 

ruang dibandingkan dengan model TAI.  

Saran yang dapat disampaikan pada guru adalah, sebaiknya dapat 

menentukan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi ajar, jenjang 

kelas, kondisi siswa dalam kelas. Sekolah dapat mendukung pelaksanaan model-

model pembelajaran inovatif melalui pembiasaan pelaksanaan pembelajaran 

inovatif dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Siswa diharapkan 

menyesuaikan didir dengan tetap berpartisipasi aktif dengan pelaksanaan model 

pembelajaran inovatif yang diterapkan di sekolah 

  

Kata kunci: PBL; TAI; Hasil Belajar; Matematika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, 

seseorang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan segala pengetahuan 

dan potensi yang dimiliknya. Mutu atau kualitas dari suatu penddikan tergantung 

dari pengelolaan segala komponen yang terlibat di dalamnya, baik oleh 

pemerintah, lembaga penyelenggara pendidikan, maupun masyarakat sebagai 

komponen pendidikan. Hal ini sejalan dengan undang-undang sistem pendidikan 

nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

mengembangkan dalam rangka mencerdaskan bangsa.  Seperti yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara”. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 

menyatakan,Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
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 membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah suatu kebutuhan dasar yang diperlukan setiap individu agar 

menjadi pribadi yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu instrumen 

utama membangun sumber daya manusia. Melalui pendidikan siswa dapat 

mengembangkan potensi diri dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar proses adalah kriteria 

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 

Standar Kompetensi Lulusan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa “proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik”. Salah satu bentuk pembelajaran di Sekolah Dasar adalah 

Matematika 
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Hal ini berkaitan dengan ketentuan Permendiknas RI No 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi, matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai 

disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

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

matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yanmg kuat sejak dini. Matematika 

merupakan ilmu yang harus dipelajari siswa karena kegunaannya yang penting 

dalam kehidupan. Penerapan matematika saat ini telah banyak berubah karena 

adanya perkembangan teknologi sehingga dalam pembelajaran matematika perlu 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2006, tentang standar isi menyebutkan 

bahwa dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 

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

Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing 

untuk menguasai konsep matematika. Hal ini berkaitan dengan peraturan 

Depdiknas (2006:148) tentang standar isi tujuan dari mata pelajaran matematika 

yaitu siswa memiliki kemampuan untuk memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 

secara luwes, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Selain itu, siswa dapat 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti dan menjelaskan gagasan dan 
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pernyataan matematika. Siswa juga dapat memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Kemudian siswa juga dapat 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah. Siswa juga 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. Susanto (2013:184) matematika merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, 

memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia 

kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kebutuhan akan aplikasi matematika saat ini dan masa depan tidak 

hanya untuk keperluan sehari-hari, tetapi terutama dalam dunia kerja, dan untuk 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, matematika 

sebagai ilmu dasar perlu dikuasai dengan baik oleh siswa, terutama sejak usia 

sekolah dasar.  Heruman (2013:1-2) seorang guru hendaknya mempunyai 

kemampuan untuk menghubungkan antara dunia anak yang belum dapat berpikir 

secara deduktif agar dapat mengerti matematika yang bersifat deduktif. Untuk itu, 

konsep-konsep matematika dapat dipahami dengan mudah oleh siswa apabila 

bersifat konkret. Pengajaran matematika harus dilakukan secara bertahap. 

Pembelajaran matematika harus dimulai dari tahapan konkret. Lalu diarahkan 

pada tahapan semi konkret, semi abstrak dan pada akhirnya siswa dapat berpikir 

dan memahami matematika secara abstrak. Dalam setiap kegiatan kegiatan 
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pembelajaran seorang guru memerlukan pedoman dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar. 

Project Based Learning (PjBL) dapat didefinisikan sebagai sebuah 

pembelajaran dengan aktivitas jangka panjang yang melibatkan siswa dalam 

merancang, membuat, dan menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan 

dunia nyata (Sani 2014:172). Belajar merupakan sebuah proses yang terjadi secara 

berkelanjutan tanpa batas usia, kegiatan belajar yang bermakna dapat terjadi jika 

anak benar-benar mampu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

Rifa’I dan Anni (2011: 82) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting di 

dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian dan 

bahkan persepsi tentang seseorang. Oleh sebab itu, belajar sangatlah berguna bagi 

setiap manusia. Slameto (2010: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 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. Kalau tangan seorang anak 

menjadi bengkok karena patah tertabrak mobil, perubahan semacam itu tidak 

dapat digolongkan ke dalam perubahan dalam arti belajar. Demikian pula 

perubahan tingkah laku seseorang yang berada dalam keadaan mabuk, perubahan 
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yang terjadi dalam aspek-aspek kematangan, pertumbuhan, dan perkembangan 

tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. Sardiman (2012:21) 

mendefinisikan “belajar adalah berubah-ubah”. Dalam hal ini yang dimaksud 

belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa suatu 

perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan 

dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, 

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat watak, penyesuian diri. Jelasnya 

menyangkut segala aspek organisme dan tingkah laku pribadi seseorang. Dengan 

demikian, dapatlah dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa 

raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang 

berarti menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

Berdasarkan hasil survei Programme for International Student Assessment 

(PISA) tahun 2015 yang menilai kemampuan anak di bidang matematika, 

membaca dan sains yang diikuti oleh negara-negara yang tergabung dalam The 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), diikuti oleh 

lebih dari 540.000 siswa di 72 negara dan wilayah, di bidang matematika 

Indonesia berada di peringkat bawah yaitu peringkat ke-62 dari 70 negara yang 

berpartisipasi dalam tes dengan rata-rata skor 386. Sedangkan hasil penelitian 

Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) yang diikuti Indonesia tahun 

2015 dalam bidang matematika, prestasi belajar Siswa Indonesia masih dominan 

dalam level rendah, atau lebih pada kemampuan menghafal dalam pembelajaran 

sains dan matematika. Indonesia berada diurutan ke-45 dengan skor 397 dari 50 
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negara yang siswanya dites. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pembelajaran 

matematika khususnya di SD yang merupakan jenjang sekolah pertama (Gurria, 

2012:5).  

Berdasarkan permasalahan pra penelitian dari hasil observasi dan 

wawancara dengan guru kelas V SDN di Gugus Wijaya Kusuma Semarang 

terdapat beberapa akar permasalahan teridentifikasi  sebagai berikut:  

Pemanfaatan waktu belajar di luar jam sekolah sangat kurang karena selama ini 

siswa hanya memperhatikan gurunya mengajar dikelas tetapi siswa tidak belajar 

lagi di rumah atau di luar sekolah sehingga pada saat guru memberikan ulangan 

harian siswa tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru dan nilai 

siswanya banyak yang di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru juga 

kesulitan dalam membuat alat peraga atau media di kelas, pada saat awal 

pembelajaran siswa sangat aktif tetapi lama kelamaan siswa mulai bermain sendiri 

atau bermain dengan teman sebangkunya karena siswa merasa sangat bosan 

dengan cara mengajar guru tanpa adanya alat peraga atau media yang digunakan 

dan itu membuat kelas menjadi kurang kondusif atau pembelajaran menjadi 

kurang menarik. Minat belajar di kelas kurang, ada beberapa siswa yang aktif ada 

juga yang pasif. Dalam pembelajaran guru juga telah menggunakan model 

pembelajaran agar siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran model 

pembelajaran yang telah diterapkan adalah model pembelajaran Team Assisted 

Individualizations (TAI) dengan sintaks 1) siswa dibagi ke dalam tim-tim yang 

beranggotakan 4-5 orang; 2) siswa diberikan pre-test, mereka ditempatkan pada 

tingkatan yamg sesuai dalam program individual berdasarkan kinerja mereka pada 
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hasil tes; 3) siswa mempelajari materi pelajaran yang akan didiskusikan; 4) siswa 

melakukan belajar kelompok bersama rekan-rekannya dalam satu tim; 5) hasil 

kerja di-score di akhir pengajaran, dan setiap tim yang memenuhi kriteria sebagai 

“tim super” harus memperoleh penghargaan (recognition) dari guru; 6) guru 

memberi pengajaran kepada setiap kelompok tentang materi yang sudah 

didiskusikan; 7) guru meminta siswa untuk mengerjakan tes-tes untuk 

membuktikan kemampuan mereka yang sebenar-benarnya. Tetapi penerapan 

model pembelajaran ini belum optimal. Dari hasil tes pelajaran matematika yang 

dilakukan pada tanggal 22-26 maret 2017 di SDN Gugus Wijaya Kusuma 

Ngaliyan didapatkan data bahwa hasil tes siswa tidak dapat mencapai KKM. Dari 

hasil tes dapat dirata-ratakan sebagai berikut SDN Beringin 02 rata-rata nilai 

33,68, SDN Podorejo 02 rata-rata nilai 22,64, SDN Podorejo 03 rata-rata nilai 

20,36, SDN Wates 02 rata-rata nilai 31,64, SDN Ngaliyan 05 rata-rata nilai 26,32, 

SDN Podorejo 01 rata-rata nilai siswa 25,2. 

Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan siswa kurang mampu dalam 

menganalisis soal uraian. Berdasarkan data hasil tes tersebut maka perlu adanya 

perbaikan kualitas pembelajaran matematika di SDN Gugus Wijaya Kusuma 

Ngaliyan.  

Profesionalitas guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

pendidik sekaligus pengajar sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam pembelajaran yaitu dengan menguasai bahan yang diajarkan dan 

terampil mengajarkannya. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah 

memilih dan menggunakan secara tepat metode atau model pembelajaran yang 
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sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, dan karakteristik 

siswa, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Model 

PjBL (Project Based Learning) merupakan model yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan pembelajaran dan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 

Gugus Wijaya Kusuma. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana 

keefektifan variasi suatu model pembelajaran dalam matematika terhadap hasil 

belajar matematika. Peneliti ingin memecahkan masalah tersebut dengan 

menerapkan dua model pembelajaran kooperatif untuk melihat keefektifan model 

PjBL dan model TAI terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD. 

Model kooperatif tipe TAI memiliki dasar pemikiran untuk mengadaptasi 

pembelajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan 

maupun pencapaian prestasi siswa. Menurut Fathurrohman (2015:74) model 

kooperatif tipe TAI mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan 

pembelajaran individual. Ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara 

individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas 

oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab 

ataskeseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab sesama (Daryanto 2012:246). 

Model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PjBL) 

merupakan pembelajaran yang berpusat pada proses, relatif berjangka waktu, 

berfokus pada masalah, unit pembelajaran bermakna dengan memadukan konsep-

konsep dari sejumlah komponen baik itu pengetahuan, disiplin ilmu atau 

lapangan. Pada pembelajaran berbasis proyek kegiatan pembelajarannya 

berlangsung secara kolaboratif dalam kelompok yang heterogen. Pembelajaran 



10 
 

 
 

berbasis proyek memiliki potensi yang sangat besar untuk melatih proses berpikir 

siswa yang mengarah pada keterampilan berpikir kritis siswa. Keterampilan 

berpikir kritis dikembangkan di setiap tahapan pembelajaran model pembelajaran 

berbasis proyek. Siswa menjadi terdorong di dalam belajar mereka, dan guru 

hanya berperan sebagai mediator dan fasilitator. Pembelajaran berbasis proyek 

terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang menuntun (driving question) siswa 

untuk memanfaatkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui pengalaman. 

Dengan pembelajaran berbasis proyek siswa belajar melalui pengalamannya dan 

kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Keefektifan model pembelajaran project based learning (PjBL) didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh  Ni Putu Ayu Yogi Artami, dkk (2014) 

dengan judul penelitian ”Model Pembelajaran Berbasis Proyek Berbantuan Media 

Lingkungan Berpengaruh Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPA Kelas V 

Gugus Letda Kajeng Denpasar Utara”. dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran berbasis proyek berbantuan media lingkungan berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis IPA siswa kelas V Gugus Letda Kajeng Kecamatan 

Denpasar Utara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Andana, Raga, dkk (2014) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas IV SD di Gugus V Kecamatan Tegallalang”  dengan Hasil 

penelitian  model pembelajaran Berbasis Proyek berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SD di Gugus V Kecamatan Tegallalang Kabupaten 

Gianyar. 
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Pembelajaran matematika sangat memerlukan penerapan berbagai model 

pembelajaran inovatif untuk mencapai tujuan. Dari ulasan latar belakang dan hasil 

penelitian yang relevan, maka peneliti mengkaji melalui penelitian eksperimen 

dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN Gugus Wijaya Kusuma Ngaliyan 

Semarang”. Peneliti menggunakan model TAI (Team Assisted Individualizations) 

sebagai pembanding model PjBL. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan penelitian yang ditetapkan, 

sebagai berikut:  

1.2.1 Apakah rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Gugus 

Wijaya Kusuma Ngaliyan Semarang yang menggunakan model 

pembelajaran PjBL dapat mencapai KKM?  

1.2.2 Apakah rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Gugus 

Wijaya Kusuma Ngaliyan Semarang yang menggunakan model 

pembelajaran TAI dapat mencapai KKM? 

1.2.3 Apakah  pembelajaran matematika siswa kelas V SDN Gugus Wijaya 

Kusuma Ngaliyan Semarang yang menggunakan model pembelajaran 

PjBL lebih efektif daripada pembelajaran matematika yang menggunakan 

model pembelajaran TAI?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui apakah rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas V 

SDN Gugus Wijaya Kusuma Ngaliyan Semarang yang menggunakan 

model pembelajaran PjBL dapat mencapai KKM  

1.3.2 Untuk mengetahui apakah rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas V 

SDN Gugus Wijaya Kusuma Ngaliyan Semarang yang menggunakan 

model pembelajaran TAI dapat mencapai KKM  

1.3.3 Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika siswa kelas V SDN 

Gugus Wijaya Kusuma Ngaliyan Semarang yang menggunakan model 

pembelajaran PjBL lebih efektif daripada pembelajaran matematika yang 

menggunakan model pembelajaran TAI 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat teoritis 

dan praktis. 

1.4.1 Manfaat teoritis 

a. Memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang model 

pembelajaran PjBL dan TAI sehingga guru dapat menentukan model 

pembelajaran yang tepat dalam mengajar.  

b.Sebagai referensi untuk penelitian lebih mendalam tentang keefektifan 

model pembelajaran PjBL dan TAI dalam pembelajaran Matematika di 

Sekolah Dasar. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika, 

meningkatkan motivasi belajar siswa, menumbuhkan semangat kerja sama siswa 

dalam kelompok sehingga proses belajar lebih bermakna, meningkatkan 

kreativitas dan daya pikir secara optimal dalam pembelajaran matematika, 

meningkatkan keterampilan sosial dalam individu siswa, dan meningkatkan daya 

tarik siswa terhadap mata pelajaran matematika serta mampu meningkatkan hasil 

belajarnya. 

1.4.2.2. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi untuk meningkatkan 

pemanfaatan waktu belajar di luar jam sekolah dengan hasil belajar siswa, dan 

guru dapat memahami dan membantu siswa-siswinya di kelas yang memanfaatkan 

waktu belajarnya dengan teratur atau tidak. 

1.4.2.3.Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sekolah sebagai pedoman dalam 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar khususnya mengenai pemanfaatan 

waktu belajar di luar jam sekolah dengan hasil belajar begitu pihak sekolah akan 

bekerja sama dengan orang tua untuk memanfaatkan waktu belajar anaknya 

dengan teratur di rumah maupun mengikuti les. 

1.4.2.4. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refleksi guna mencari inovasi 

pembelajaran yang tepat agar tercipta pembelajaran yang hasilnya baik dan dapat 
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menjadi referensi bagi peneliti yang ingin meneliti pemanfaatan waktu belajar 

siswa di luar jam sekolah dengan hasil belajar. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Supaya diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam skripsi ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca maka penulis 

mencantumkan definisi operasional dalam skripsi ini. Definisi operasional 

dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan 

dalam penelitian. 

1.5.1 Keefektifan 

Keefektifan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012: 67) dalam suatu 

usaha atau tindakan berarti “keberhasilan”. Pada penelitian ini penggunaan model 

pembelajaran efektif apabila penerapan model pembelajaran memiliki rata-rata 

hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan model 

pembelajaran PjBL maupun TAI. 

1.5.2 Model Project Based Learning 

PjBL merupakan sebuah pembelajaran dengan aktivitas jangka panjang 

yang melibatkan siswa dalam merancang, membuat, dan menampilkan produk 

untuk mengatasi permasalahan dunia nyata, Sani (2014:172). diterapkan dalam 

pembelajaran Matematika materi jaring-jaring bangun ruang. 

1.5.3 Model Team Assisted Individualizations  

TAI merupakan sebuah program pedagogik yang berusaha mengadaptasikan 

pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara akademik. Slavin dalam 
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(Huda, 2014: 200). Dalam skripsi ini model TAI diterapkan dalam pembelajaran 

Matematika materi jaring-jaring bangun ruang. 

1.5.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan nilai yang diperoleh siswa dari hasil evaluasi setelah 

kegiatan proses pembelajaran. Pada penelitian ini, hasil belajar yang akan diukur 

adalah ranah kognitif pada pembelajaran Matematika materi jaring-jaring bangun 

ruang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Setiap orang baik disadari atau tidak, selalu melaksanakan kegiatan 

belajar. Menurut Slameto (2013:2) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut Saefuddin dan Berdiati (2014:8) belajar pada hakikatnya 

merupakan proses kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka perubahan tingkah 

laku peserta didik secara konstruktif yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks, 

menyeluruh, dan berkesinambungan. Menurut Gagne dalam Saefuddin dan 

Berdiati (2014:8) belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan 

manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan proses 

pertumbuhan saja. Gufron dan Risnawita (2014:7) belajar merupakan suatu proses 

perubahan yang cenderung menetap dan merupakan hasil dari pengalaman, serta 

tidak termasuk perubahan fisiologis, namun perubahan psikologis yang berupa 

prilaku dan representasi atau asosiasi mental. Menurut Rifa’I dan Anni (2011:82) 

belajar merupakan proses penting bagi perubahan prilaku setiap orang dan belajar 
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itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. 

Belajar memegang peranan penting didalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Menurut siddiq 

dkk (2008:3) belajar adalah suatu aktifitas yang disengaja dilakukan oleh individu 

agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak 

mampu melakukan sesuatu, manjadi mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu 

melakukan sesuatu itu  atau anak yang tadi nya tidak terampil menjadi terampil. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan individu untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku tertentu sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan di sekitar individu. Perubahan tersebut ditampakkan 

dalam bentuk peningkatan kualitas kemampuan, seperti peningkatan pengetahuan 

dan pemahaman,- sikap, dan keterampilan. Jadi pada intinya perubahan tersebut 

ditandai dengan perubahan individu dari tidak tahu menjadi tahu dan menjadi 

lebih baik. 

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Belajar 

Agar kegiatan belajar mencapai hasil yang maksimal, ada hal yang penting 

yang harus diperhatikan dan diupayakan. Hal penting ini merupakan pedoman 

atau ketentuan yang harus dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

yaitu prinsip belajar. Prinsip belajar inilah yang akan menentukan proses dan hasil 

belajar serta tujuan yang akan dicapai. Menurut siddiq dkk (2008:7) ada beberapa 

prinsip belajar yaitu: (1) Prinsip motivasi; (2) Prinsip perhatian; (3) Prinsip 

aktivitas; (4) Prinsip umpan balik; (5) Prinsip perbedaan individual. Gagne dalam 



18 
 

 
 

Rifa’I dan Anni (2011:95) berpendapat ada beberapa prinsip belajar yang harus 

diperhatikan diantaranya: (1) Keterdekatan (contiguity); (2) Pengulangan 

(repetition); (3) Penguatan (reinforcement); (4) Informasi factual (factual 

information); (5) kemahiran intelektual (intellectual skill); (6) strategi (strategy).  

Sardiman (2012:24) mengemukakan prinsip-prinsip belajar yang penting 

untuk diketahui, antara lain: 

1) Belajar pada hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya. 

2) Belajar memerlukan proses dan penahapan serta kematangan diri para siswa. 

3) Belajar akan lebih mantap dan efektif, bila didorong dengan motivasi, 

terutama motivasi dari dalam/dasar kebutuhan/kesadaran atau intrinsic 

motivation, lain halnya belajar dengan rasa takut atau dibarengi dengan rasa 

tertekan dan menderita. 

4) Dalam banyak hal, belajar merupaka proses percobaan (dengan kemungkinan 

berbuat keliru) dan conditioning atau pembiasaan. 

5) Kemampuan belajar seseorang siswa harus diperhitungkan dalam rangka 

menentukan isi pelajaran. 

6) Belajar dapat melakukan tiga cara yaitu: 

a) Diajar secara langsung; 

b) Kontrol, kontak, pengahayatan, pengalaman langsung (seperti anak belajar 

bicara, sopan santun, dan lain-lain); 

c) Pengenalan dan peniruan. 
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7) Belajar melalui praktik atau mengalami secara langsung akan lebih efektif 

mampu membina sikap, keterampilan, cara berpikir kritis dan lain-lain bila 

dibandingkan dengan belajar hafalan saja. 

8) Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi 

kemampuan belajar yang bersangkutan. 

9) Informasi tentang kelakuan baik pengetahuan, kesalahan, serta keberhasilan 

siswa banyak membantu kelancaran dan gairah belajar. 

10) Belajar sedapat mungkin diubah ke dalam bentuk aneka ragam tugas, sehingga 

anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya sendiri.  

Slameto (2013:26) prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam situasi 

dan kondisi yang berbeda: 

1) Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

a) dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional; 

b) belajar harus menimbulkan reinforcement dan motivasiyang kuatpada 

siswa untuk mencapai tujuan instruksional; 

c) belajar perlu lingkunganyang menantang dimana anak dapat 

mengambangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan 

efektif; 

d) belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

2) Sesuai hakikat belajar 
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a) belajar itu proses kontinya, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembanganya; 

b) belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery; 

c) belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu 

dengan yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang diharapkan. 

Stimulus yang diberikan menimbulkan response yang diharapkan. 

3) Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

a) belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya; 

b) belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

4) Syarat keberhasilan belajar 

a) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang; 

b) Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/ketarmpilan/sikap itu mendalam pada siswa. 

Suprijono (2012:4) berpendapat bahwa: 

1) Prinsip belajar adalah perubahan perilaku.perubahan perilaku. Perubahan 

perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri: 

a) Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang 

disadari. 

b) Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 
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c) Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup. 

d) Positif atau berakumulasi. 

e) Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 

f) Permanen atau tetap, sebagaimana dikatakan oleh Wittig, belajar sebagai 

any relatively permanent change in an organism/s behavioral repertoire 

that occurs as a result of experience. 

g) Bertujuan dan terarah. 

h) Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

2) Belajar merupakan proses belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan 

tujuan yang ingin dicapai. Belajar dalah proses sistemik yang dinamis, 

konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai 

komponen belajar. 

3) Belajar merupaakn bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah 

hasil dari interaklsi anatar peserta didik dengan lingkungannya. 

Berdasarkan prinsip belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan kegiatan yang dilakukan individu secara sadar melalui interaksi 

dengan lingkungannya untuk memperoleh kemampuan sehingga individu mampu 

menggunakan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2.1.1.3 Tujuan Belajar 

Menurut Slameto (2010: 82), menyatakan bahwa Belajar bertujuan untuk 

mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan.  Jadi untuk 

mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, sikap yang lebih baik dari 
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sebelumnya, mempunyai kecakapan yang lebih tinggi dan keterampilan seseorang 

bertambah itu semua akan berhasil apabila individu tersebut mau belajar. Dengan 

belajar siswa akan dapat mencapai tujuan yang ia inginkan. 

Sardiman (2013: 26-28) menyatakan bahwa tujuan belajar ada tiga jenis 

1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak 

dapat mengembangkan pengetahuan tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya 

kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. 

2) Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu 

keterampilan. Jadi soal keterampilan yang bersifat jasmani maupun rohani. 

Keterampilan jasmaniah adalah kerampilan-keterampilan yang bisa dilihat, 

diamati sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan gerak/penampilan dari 

anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. Termasuk dalam hal ini masalah-

masalah “teknik” dan “pengulangan”. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, 

karena tidak selalu berurusan dengan masalah-masalah keterampilan yang dapat 

dilihat bagaimana ujung pangkalnya, tetapi lebih abstrak, menyangkut persoalan-

persoalan penghayatan, dan keterampilan berpikir serta kreativitas untuk 

menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep. Jadi semata-mata 

bukan soal “pengulangan”, tetapi mecari jawaban yang tepat. 

3) Pembentukan sikap 
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Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik, tidak akan terlepas 

dari soal-soal penanaman nilai-nilai,  transfer of values. Oleh karena itu guru tidak 

sekedar “pengajar”, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memindahkan 

nilai-nilai itu kepada anak didiknya. Dengan dilandasi nilai-nilai itu, anak 

didik/siswa akan tumnuh kesadaran dan kemauannya, untuk mempraktikan segala 

sesuatu yang sudah dipelajarinya. Cara berinteraksi atau metode-metode yang 

dapat digunakan misalnya dengan diskusi, demonstrasi, sosiodrama, role playing.  

Suprijono (2012:5) berpendapat bahwa tujuan belajar yang sebenarnya 

sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk 

dicapai dengan tindakan instruksional, lazim dinamakan instrucsional effect, yang 

biasa berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sementara, tujuan belajar sebagai 

hasil yang menyertai tujuan belajar instruksional lazim disebut nurturant effects. 

Bentuknya berupa, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan 

demokratis, menerima orang lain, dan sebagainya. Tujuan ini merupakan 

konsekuensi logis dari peserta didik “menghidupi” (live in) suatu sistem 

lingkungan belajar tertentu. 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

intinya, tujuan belajar itu adalah ingin mendapatkan pengetahuan, keterampilan 

dan penanaman sikap mental/nilai-nilai.pencapaian tujuan belajar erarti akan 

menghasilkan hasil belajar. 

2.1.14 Jenis-jenis Belajar  

Slameto (2013:5), jenis-jenis belajar yaitu: 

1) Belajar bagian (part learning, fractioned learning) 
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Dalam hal ini individu memecah seluruh materi pelajaran menjadi bagian-

bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Sebagai lawan dari cara belajar bagian 

adalah cara belajar keseluruhan atau global. 

2) Belajar dengan wawasan (learning by insight) 

Menurut G.A. Miller, wawasan barangkali merupakan kreasi dari “rencana 

penyelesaian” (meta program) yang mengontrol rencana-rencana subordinasi lain 

(pola tingkah laku) yang telah berbentuk. 

3) Belajar diskriminatif (discriminative learning) 

Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih 

beberapa sifat situasi/stimulus dan kemudian menjadikannya sebagi pedoman 

dalam bertingkah laku. 

4) Belajar global/keseluruhan (global whole learning) 

Di sini bahan pelajarn dipelajari secar keseluruhan berulang sampai pelajar 

menguasai nya lawan dari belajar bagian metode belajar ini sering juga disebut 

metode gestalt. 

5) Belajar incidental (incidental learning) 

Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu 

berarah-tujuan (intensional). Sebab dalam belajar insidental pada individu tidak 

ada sama sekali kehendak untuk belajar. Belajar disebut incidental bila tidak ada 

instruksi atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai materi belajar 

yang akan diujikan kelak. 

6) Belajar instrumental (instrumental learning) 
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Pada belajar instrumental, reaksi-reaksi seseorang siswa yang 

diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut 

akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil atau gagal. Oleh karena itu cepat atau 

lambatnya seseorang belajar dapat diatur dengan jalan memberikan penguat 

(reinforcement). 

7) Belajar intensional (intentional learning) 

Belajar dalam arah dan tujuan, merupakan lawan dari belajar incidental, 

yang dibahas lebih laus pada bagian berikut 

8) Belajar laten (latent learning) 

Dalam belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak 

terjadi secara segera, dan oleh karena itu disebut laten.  

9) Belajar mental (mental learning) 

Perubahan kemungkinan tingkah laku yang terjadi di sini tidak nyata 

terlihatr, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan 

yang dipelajari.  

10) Belajar produktif (productive learning) 

R. Berguis (1964) memberikan arti belajar produktif sebagi belajar dengan 

transfer yang maksimum, belajar adalah mengatur kemungkinan untuk melakukan 

transfer tingkah laku dari satu situasi kesituasi lain. Belajar disebut produktif bila 

idividu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan suatu persoalan dalam satu 

situasi kesituasi lain. 

11) Belajar verbal (verbal learning) 
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Belajar verbal adalah belajar menegnai materi verbal dengan melalui 

latihan dan ingatan. 

2.1.15 Ciri-ciri Belajar  

Siregar dan Nara (2015: 5) seseorang dapat dikatakan telah belajar kalau 

sudah terdapat perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tersebut terjadi 

sebagi akibat dari interaksi dengan lingkungannya, tidak karena pertumbuhan fisik 

atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. 

Keculi itu, perubahan tersebut haruslah bersifat pemanen, tahan lama dan menetap 

tidak berlangsung sesaat saja. Belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1)  Adanya kemampuan baru atau perubahan, perubahan tingkah laku tersebut 

bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), maupun nilai dan 

sikap (afektif). 

2)  Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat 

disimpan. 

3)  Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. 

Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. 

4)  Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau 

kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan.  

Slameto (2013:3) ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar 

adalah sebagi berikut: 

1)  Perubahan terjadi secara sadar  

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif  
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4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah  

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

2.1.16 Faktor-faktor yang Mempengaruhi belajar 

Rifa’I dan Anni (2011:97) berpendapat bahwa faktor – faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal 

dan eksternal peserta didik kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti 

kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; 

dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh 

karena itu kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki oleh peserta 

didik akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar. Beberapa 

faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang 

dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya 

belajar masyarakat akan mempenagruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Menurut Slameto (2013:54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

banyak jenisnya tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja yaitu: 

1) Faktor-faktor Intern 

a) Faktor jasmaniah 

a. Faktor kesehatan  

b. Cacat tubuh  

b) Faktor Psikologis  

a. Inteligensi 
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Jadi inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat 

dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Inteligensi adalah salah satu 

faktor di antara faktor lain. Jika faktor lain itu bersifat menghambat berpengaruh 

negatif terhadap belajar akhirnya siswa gagal dalam belajarnya. Siswa yang 

mempunyai tingkat inteligensi yang normal dapat berhasil dengan  baik dalam 

belajar, jika ia belajar dengan baik artinya belajar dengan menerapkan metode 

belajar yang efesien dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya (faktor 

jasmaniah, psikologi, keluarga, sekolah, masyarakat) memberi pengaruh yang 

positif, jika siswa memiliki inteligensi rendah maka ia perlu mendapat pendidikan 

di lembaga pendidikan khusus. 

b. Perhatian 

c. Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatika rasa 

senang. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minta siswa, siswa tidak 

akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik 

baginya. 

d. Bakat  

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Jika bahan pelajaran yang 

dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih 
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baik karena ia senang belajar dan pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi 

dalam belajarnya itu. 

e. Motif  

Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong 

siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempnuyai motif 

untuk berpikir dan memusatkan perhatian. Motif yang kuat sangatlah 

perlu di dalam belajar. di dalam membentuk motif yang kuat itu dapat 

dilaksanakan dengan adanya latihan – latihan/ kebiasaan – kebiasaan 

dan pengaruh lingkungan yang memperkuat, jadi latihan/kebiasaan itu 

sangat perlu dalam belajar. 

f. Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, 

di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan 

baru. 

g. Kesiapan  

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi. 

Kesediaaan itu timbul dari dalam diri seseorangdan juga berhubungan 

dengan kematangan. 

c) Faktor kelelahan 

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan dapat 

mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah 

menghindari jangan sampai terjadi kelelahan di dalam belajarnya. 
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Kelelahan baik secara jasmani maupun rohani dapat di hilangkan dengan 

cara-cara sebagai berikut: 

a. Tidur, 

b. Istirahat, 

c. Mengusahakan variasi dalam belajar, juga dalam bekerja, 

d. Menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan peredaran 

darah, misalnya obat gosok, 

e. Rekreasi dan ibadah yang teratur, dan 

f. Mengimbangi makan denganm makanan yang memenuhi empat 

sehat lima sempurna, 

g. Jika kelelahan sangat serius cepat-cepat emnghubungi sorang ahli 

misalnya dokter, psikiater, konselor dll. 

2) Faktor Ekstren 

a) Faktor keluarga 

a. Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya. Wirowidjojo dengan pertanyaannya yang menyatakan bahwa: 

kelurga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga 

yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi 

bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu 

pendidikanbangsa, negara dan dunia. 

b. Relasi antar anggota keluarga  
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Relasi antaranggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua 

dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan 

anggota keluarga yang lainpun turut mempengaruhi belajar anak. 

c. Suasana rumah 

Suasana rumah yang dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-

kejadian yang sering terjadi di dalam keluargadi mana anak berada dan 

belajar. Suasana rumah juga merupakan faktor yang penting yang tidak 

termasuk faktor yang disengaja. Suasana rumah yang gaduh/rami dan 

semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak dalam belajar. 

d. Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. 

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, 

misalnya makan, pakaian, perlindungan, kesehatan, dll juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi 

penerangan, alat tulis-menulis, buku-buku dan lain. 

e. Pengertian orang tua  

Anak perlu dorongan dan pengertian orang tua, bila anak sedang 

belajar jangan di ganggu dengan tugas-tugas rumah. 

f. Latar belakang kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi 

sikap anak dalam belajar. Perlu kepada ditanamkan kebiasaan-

kebiasaan yang baik, agar mendorong semangat anak untuk belajar. 

b) Faktor sekolah  
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a. Metode mengajar  

Metode mengajar adalh suatu cara/jalan yang harus dilalui di daalm 

mengajar, metode mengajar itu mempengaruhi belajar. Metode 

mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa 

yang tidak baik pula. 

b. Kurikulum 

kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

siswa. Kurikulum yang kurang baik akan berpengaruh tidak baik 

terhadap belajar, kurikulum yang tidak baik itu misalnya kurikulum 

yang teralu padat, di atas kemampuan siswa, tidak sesuai dngan bakat, 

minat dan perhatian siswa 

c. Relasi guru dengan siswa 

Di dalam relasi (guru dengan siswa) yang baik, siswa akan menyukai 

gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya 

sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Hal tersebut 

juga terjadi sebaliknya, jika siswa membenci gurunya. Ia segan 

mempelajari mata pelajaran yang diberikannya akibatnya pelajarannya 

tidak maju. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab 

menyebabkan proses belajar-mengajar itu kurang lancar. Juga siswa 

merasa jauh dari guru, maka segan berpartisipasi secara aktif.  

d. Relasi siswa dengans siswa 

Menciptakan relasi yang baik antar siswa adalah perlu, agar dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap belajar siswa. 
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e. Disiplin sekolah  

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan. Agar lebih 

maju siswa harus disiplin di dalam belajar baik disekolah, di rumah 

dan di perpustakaan. Agar siswa disiplin haruslah guru beserta staf 

yang lain disiplin pula. 

f. Alat pelajaran 

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat 

pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula 

oleh siswa untuk menerima bahan yang akan diajarkan itu. 

g. Waktu sekolah 

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di 

sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam hari. Waktu 

sekoah juga mempengaruhi belajar siswa. Jika terjadi siswa terpaksa 

masuk sekolah sore hari, sebenarnya kurang dapat di pertanggung 

jawabkan. 

h. Standar pelajaran di atas ukuran 

Guru berpendirian untuk mempertahankan wibwanya, perlu memberi 

pelajaran di atas ukuran standar. Akibatnya siswa merasa kurang 

mampu dan takut kepada guru. Guru dalam menuntut penguasaan 

materi harus sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Yang 

penting tujuan yang telah disrumuskan dapat tercapai.  

i. Keadaan gedung 
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Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik mereka 

masing-masing menuntut keadaan gedung dewasa ini harus memadai 

di dalam setiap kelas. 

j. Metode belajar  

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Dalam hal ini 

perlu pembinaan darin guru. Dengan cara belajar yang tepat akan 

efektif pula hasil belajar siswa itu. 

k. Tugas rumah  

Waktu belajar terutama adalah disekolah, di samping untuk belajar 

waktu dirumah biarlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain.maka di 

harapkan guru jangan terlalu banayk memberi tugas yang harus 

dikerjakan di rumah, sehingga anak tidak mempunyai waktu untuk 

kegiatan lain. 

c) Faktor masyarakat 

a. Kegiatan siswa dalam masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap 

perkembangan pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam 

kegiatan masyarakat yang terlalu banyak misalnya berorganisasi, 

kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan  dan lain-lain. Belajarnya akan 

terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur waktu. 

b. Mass media 

Yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, radio, TV, surat 

kabar, majalah, buku-buku komik-komik dan lain-lain. Semuanya itu 
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ada dan beredar dalam masyarakat. Mass media yang baik akan 

memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga terhadap 

belajarnay. Sebaliknya mass media yang jelek juga berpengaruh jelek 

terhadap siswanya. 

c. Teman bergaul 

Pengaruh dari teman bergaul lebih cepat masuk dalam jiwanya 

daripada yang kita duga. Teman bergaul yang tidak baik misalnya yang 

suka begadang, keluyuran, pecandu rokok, film, minum-minum lebih-

lebih lagi teman bergaul lawan jenis yang amoral, pejinah, pemabuk, 

dan lain-lain. Pastilah akan menyeret siswa ke ambang bahaya dan 

pastilah belajarnya akan berantakan. 

d. Bentuk kehidupan masyarakat 

Kehidupan masyarakat disekitar siswa juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak 

terpelajar, penjudi, suka mencuri, dan mempunyai kebiasaan yang 

tidak baik, akan berpenagruh jelek kepada anak (siswa) yang berada 

disitu. 

 Menurut Syah (2009:145) secara global faktor-faktor yang mempengaruhi 

siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan 

rohani siswa; 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar 

siswa;  
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3) Faktor pendekatan belajar (approach of learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

Dari pendapat beberapa ahli diatas maka dapt disimpulkan bahwa diantara 

sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa diantaranya faktor 

intern dan faktor eksteren. 

2.1.1.7 Teori-teori belajar 

Kata belajar merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan sehari-

hari. Berikut merupakan teori-teori yang dikemukakan dalam Rifa’I dan Anni 

(2011:105-106). 

1) Teori belajar behavioristik 

Penganut aliran behavioristik berpendapat bahwa belajar merupakan 

proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dimaksud dapat 

berwujud perilaku yang tampak (overt behavior) atau perilaku yang tidak 

tampak (innert behavior). Perubahan perilaku yang diperoleh dari hasil 

belajar bersifat permanen; dalam arti bahwa perubahan perilaku akan 

bertahan daalm waktu relatif lama, sehingga pada suatu waktu perilaku 

tersebut daapt dipergunakan untuk mersepon stimulus yang sama atau 

hamper sama. Namun demikian tidak semua perubahan perilaku 

merupakan perwujudan dari hasil belajar, karena terdapat perubahan 

perilaku yang tidak disebabkan oleh kegiatan belajar Aspek penting yang 

dikemukakan oleh aliran behavioristik dalam belajar adalah bahwa hasil 

belajar (perubahan perilaku) itu tidak disebabkan oleh kemampuan internal 
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manusia (insight), tetapi karena faktor stimulus yang menimbulkan 

respons. Untuk itu, agar aktivitas belajar siswa dikelas dapat mencapai 

hasil belajar yang optimal, maka stimulus harus dirancang sedemikian 

rupa (menarik dan spesifik) sehingga mudah direspon siswa .  

2) Teori Belajar Kognitif 

Teori belajar psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses 

pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat 

mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata 

lain, aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal 

dalam berpikir, yakni proses pengolahan informasi. 

3) Teori belajar konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivistik menyatakan bahwa pendidik tidak dapat 

memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Sebaliknya, peserta didik 

harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Peran pendidik adalah (a) 

memperlancar proses pengkontruksian pengetahuan dengan denagn cara 

membuat informasi secara bermakna dan relevan dengan peserta didik, (b) 

memberikan kesempatan kepada peserta didik  kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan atau menerapkan gagasannya sendiri, dan (c) 

membimbing peserta didik untuk menyadari dan secara sadar 

menggunakan strategi belajarnya sendiri (slavin, 1994). Teori 

konstruktivisme menetapkan empat asumsi tentang belajar:  

a) Pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh peserta didik yang 

terlibat dalam belajar aktif. 



38 
 

 
 

b) Pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh peserta didik yang 

membuat representasi atas kegiatannya sendiri.  

c) Pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh peserta didik yang 

menyampaikan maknanya kepada orang lain.  

d) Pengetahuan secara teoritik dikonstruksikan oleh peserta didik yang 

mencoba menjelaskan objek yang tidak benar-benar dipahaminya. 

4) Teori Belajar Humanistik  

Pendidikan menyajikan bahan belajar yang spesifik dan diorganisir 

secara ketat, penggunaan metode pembelajaraan yang sistematis, 

memotivasi peserta didik, pengelolaan kelas, dan assesmen kemajuan 

belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik (direct-instruction) 

sebagaimana  yang telah berlangsung pada waktu itu akan mampu 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, namun tidak 

akan mampu menumbuhkan kembangkan kepekaan anak (affective 

education), belajar tentang cara-cara belajar, dna meningkatkan kreativitas 

dan potensi anak. 

2.1.1.8 Aktivitas Belajar 

Belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi 

melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas, menurut 

Sardiman (2012:97) tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak mungkin terjadi 

itulah sebabnya Helen Parkhust menegaskan bahwa ruang kelas harus diubah dan 

diatur sedemikian rupa menjadi laboratorium pendidikan yang mendorong anak 

didik untuk bekerja sendiri. I Dewey sendiri juga menegaskan bahwa sekolah 
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harus dijadikan tempat kerja sehubungan dengan itu, maka ia menganjurkan 

pengembangan metode-metode proyek, problem solving, yang merangsang anak 

didik untuk melakukan kegiatan, semboyan yang ia populerkan learning by doing. 

dengan kata lain, bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa 

aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas belajar 

adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belaajar kedua 

aktivitas itu harus selalu terkait. 

a. Jenis-jenis aktivitas siswa dalam belajar 

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya: memnbaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, pekerjaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities,seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Listening activities,sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, music, pidato. 

4. Writring activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 
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7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, beergairah, berani, tenang, gugup.  

Sedangkan guru bertugas untuk membimbing dan menyediakan kondisi 

agar siswa dapat mengembangkan potensi nya. Dalam hal ini anaklah yang 

beraktivitas, berbuat dan harus aktif, guru bertugas menyediakan bahan bahan 

pelajaran dan guru juga bertugas untuk memberikan acuan dan alat dalam hal ini 

guru sebgai fasilitator. 

 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian pembelajaran 

Pada jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), guru merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Hal ini karena guru yang 

berinteraksi secara langsung dengan siswa sebagai subyek belajar. Bagaimanapun 

idealnya kurikulum pendidikan, lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan 

namun jika tidak diimbangi dengan kemampuan guru dalam 

mengimplementasikanya, maka pembelajaran akan kurang bermakna bagi siswa. 

Dalam pembelajaran guru memegang peranan yang sangat penting untuk 

menciptakan suatu pembelajaran yang aktif dan interaktif. Tujuan pembelajaran 

akan tercapai apabila guru dapat mengemas sebuah pembelajaran yang menarik 

bagi siswa dengan menerapkan berbagai strategi, model atau metode 
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pembelajaran yang bervariasi, sehingga dapat menumbuhkan minat dan motivasi 

siswa untuk belajar. 

Saefuddin dan Berdiati (2014:8) mengemukakan bahwa pembelajaran 

secara harfiah berarti proses belajar, pembelajaran dapat dimaknai sebagai proses 

penambahab pengetahuan dan wawasan melalui rangkaian aktivitas yang 

dilakukan secara sadar oleh sesorang dan mengakibatkan perubahan dalam 

dirinya, sehingga terjadi perubahan yang sifatnya positif, dan pada tahap akhir 

akan didapat keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. Menurut Rifa’I dan 

Anni (2011:191) pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu 

memperoleh  kemudahan (Briggs,1992). Seperangkat peristiwa itu membangun 

suatu pembelajaran yang bersifat internal jika peserta didik melakukan self 

instruction dan sisi lain kemungkinan juga bersifat eksternal, yaitu jika 

bersumberv antara lain dari pendidik. Proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, atau antara peserta didik.  

Siddiq dkk (2008:9) berpendapat pembelajaran sebagai upaya terjadinya 

aktivitas belajar, hendaknya dipersiapkan secara mataang, dengan memperhatikan 

kelengkapan komponen pendukung pembelajaran yang membelajarkan. Dalam 

kaitannya dengan aktivitas belajar sebagai proses mental dan emosional siswa 

dalam mencapai kemajuan, maka guru hendaknya berperan dalam memfasilitasi 

agar terjadi proses menta;l emosional siswa sehingga dapat dicapai kemajuan 

tersebut. 
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Huda (2014: 5) menyatakan bahwa ada dua definisi yang terkait dengan 

praktik pembelajaran: 

1) Pembelajaran sebagai perubahan perilaku. Salah satu contoh 

perubahannya adalah ketika seorang pembelajar yang awalnya tidak 

begitu perhatian dalam kelas ternyata berubah menjadi sangat 

perhatian. 

2) Pembelajaran sebagai perubahan kapasitas. Salah satu contoh 

perubahannya adalah ketika seorang pembelajar yang awalnya takut 

pada pelajaran tertentu ternyata berubah emnjadi seseorang yang 

sangat percaya diri dalam menyelesaikan pelajaran tersebut. 

Kualitas pembelajaran yang optimal dapat tercermin dari keterlibatan 

siswa secara menyeluruh dalam proses pembelajaran. Keterlibatan yang dimaksud 

adalah pembelajaran berpusat pada siswa dan peran guru hanya sebagai motivator 

dan fasilitator yang bertugas memotivasi siswa, menyediakan fasilitas penunjang 

pembelajaran berupa media dan sumber belajar dan tentunya guru dapat 

membimbing siswa secara berkelanjutan dari tidak tahu menjadi tahu dan dapat 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya 

interaksi secara optimal antara siswa dengan guru. 

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Sugandi (2007: 10) prinsip-prinsip pengajaran dalam implementasinya 

akan berintegrasi menjadi prinsip-prinsip pembelajaran : 

1) Prinsip pembelajaran bersumber dari teori behavioristic 
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Pembelajaraan yang dapat menimbulkan proses belajar dengan 

baik bila (1) si belajar berpartisipasi secara aktif, (2) materi disusun 

dalam bentuk unit-unit kecil dan diorganisir secara sistematis dan logis, 

dan (3) tiap respon si belajar diberikan balikan dan disertai penguatan 

(Hartley & Davies, 1978) 

2) Prinsip pembelajaran bersumber pada teori kognitif 

8 prinsip pembelajaran yang digali dari teori kognitif sebagai 

berikut: pembelajaran akan lebih bermakna bila (1) menekankan akan 

makna dan pemahaman, (2) mempelajari materi tidak hanya proses 

pengulangan tetapi perlu disertai proses transfer secara lebih luas, (3) 

menekankan adanya pola hubungan. Seperti bahan dan arti (Bruner), 

bahan yang telah diketahui dengan struktur kognitif (Ausuble) (4) 

menekankan pembelajaran prinsip dan konsep, (5) menekankan struktur 

disiplin ilmu dan struktur kognitif, (6) obyek pembelajaran seperti apa 

adanya dan tidak disederhanakan dalam bentuk eksperimen dalam situasi 

laboratoris, (7) menekankan pentingnya bahasa sebagai dasar pikiran dan 

komunikasi dan (8) perlunya memanfaatkan pengajaran perbaikan yang 

lebih bermakna. 

3) Prinsip pembelajaran dari teori humanisme  

Menurut teori humanistik, belajar adalah bertujuan memanusiakan 

manusia. Anak yang berhasi dalam belajar, jika dapat 

mengaktualisasikan dirinya dengan lingkungan maka pengalaman dan 



44 
 

 
 

aktivitas si belajar merupakan prinsip penting dalam pembelajaran 

humanistik  

4) Prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan  

a) Prinsip pengaturan kegiatan kognitif  

Pembelajaran hendaknya memperhatikan bagaimana mengatur 

kegiatan kognitif yang efesien. Caranya mengatur kegiatan kognitif 

dengan menggunakan sistematika alur pikir dan sistemik proses belajar 

itu sendiri. Orang yang menggunakan alur pikir dalam pemecahan 

masalah, ia akan berfikir dengan sistematis dan dapat mengontrol 

kegiatan kognitifnya, sehingga pembelajaran akan lebih efesien. 

b) Prinsip pengaturan kegiatan afektif  

Pembelajaran pengaturan kegiatan efektif memperhatikan dan 

mengaplikasikan 3 pengaturan kegiatan afektif, yaitu faktor 

“conditioning”, behavior modification, dan human model. Faktor 

“conditioning”, yaitu perilaku guru yang berpengaruh terhadap rasa 

senang atau rasa benci siswa terhadap guru. Faktor “behavior 

modification” pemberian penguatan seketika. Faktor “human model” 

yaitu contoh berupa orang yang dikagumi dan dipercaya siswa. Dalam 

mengaplikasikan prinsip tersebut hendaknya dikaitkan dengan fase 

belajar sikap, yaitu fase motivasi, konsentrasi, pengolahan dan balikan. 

c) Prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik 

Pembelajaran pengaturan kegiatan psikomotorik mementingkan faktor 

latihan, penguasaan prosedur gerak-gerik dan prosedur koordinasi 
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anggota badan untuk itu diperlukan pembelajaran fase kognitif. Dalam 

mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut, hendaknya juga mengaitkan 

fase belajar psikomotorik, yaitu fase motovasi, konsentrasi, 

pengolahan, menggali dan balikan. 

5) Prinsip pembelajaran konstruktivisme (teori kontemporer) 

Menurut konstruktivisme, belajar adalah proses aktif si belajar dalam 

rangak mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik dalam 

proses belajar tersebut terjadi proses asimilasi dan menghubungkan 

pengalaman atau informasi yang sudah dipelajari. Dengan demikian 

sebenarnya tergolong teori kognitif dalam pengembangan. Prinsip yang 

nampak dalam pembelajaran konstruktivisme ialah, (1) pertanyaan dan 

konstruksi jawaban siswa adalah penting, (2) berlandaskan beragam 

sumber informasi materi dapat dimanipulasi para siswa, (3) guru lebih 

bersikap interaktif dan berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi siswa 

dalam proses belajar-menagjar, (4) program pembelajaran dibuat bersama 

si belajar agar mereka benar-benar terlibat dan bertanggung jawab 

(konstrak pembelajaran) dan (5) strategi pembelajaran, student-centered 

learning, dilakukan dengan belajar aktif, belajar mandiri, koperatif dan 

kolaboratif. 

6) Prinsip pembelajaran bersumber dari azas mengajar (Didaktik) 

a) Mandigers  

Menurut Mandigers dalam mengajar guru perlu memperhatikan (1) 

prinsip aktivitas mental, (2) prinsip menarik perhatian, (3) prinsip 
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penyesuaian perkembangan murid, (4) prinsip appersepsi, (5) prinsip 

peragaan, (6) prinsip aktivitas motorik, dan (7) prinsip motivasi. 

b) JL Marsell 

Jl marsell (1954) mengemukakan bahwa pembelajaran yang sukses 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip mengajar berikut : (1) konteks, 

(2) fokus, (3) sekuens, (4) evaluasi, (5) individualisasi, dan (6) 

sosialisasi. 

Warsita (2008:88) prinsip-prinsip dasar pembelajaran menurut teori 

behaviorisme adalah: a) menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap 

perubahn perilaku; b) menggunakan prinsip penguatan, yaitu mengidentifikasi 

aspek paling diperlukan dalam pembelajaran dan untuk mengarahkan kondisi agar 

peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan 

pembelajaran; c) mengidentifikasi karakteristik peserta didik, untuk menetapkan 

pencapaian tujuan pembelajaran; d) lenih menekankan pada hasil belajar dari pada 

proses pembelajaran. 

Prinsip-prinsip dasar pembelajaran menurut teori kognitivisme adalah: a) 

pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan; b) peserta didik 

merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran; c) menekankan pada 

pembentukan pola pikir peserta didik; d) berpusat pada cara peserta didik 

mengingat, memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingtannya; e) 

menekankan pada pengalaman belajar, dengan memandang pembelajaran sebagai 

proses aktif di dalam diri peserta didik; f) menerapkan reward and punishment; 
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dan g) hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang 

disampaikan, tetapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. 

Prinsip-prinsip dasar pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah: 

a) membangun interprestasi peserta didik berdasarkan pengalaman belajar; b) 

menajdikan pembelajaran sebagai proses komunikasi pengetahuan; c) kegiatan 

pembelajaran bertujuan untuk pemecahan masalah (problem solving); d) 

pembelajaran bertujuan pada proses pembelajaran itu sendiri, bukan pada hasil 

pembelajran; e) pembelajaran berpusat pada peserta didik; dan f) mendorong 

peserta didik dalam mencapai tingkat berpikir yang lebih tinggi (high order 

thingking). 

Sani (2013:42) berpendapat bahwa prinsip belajar efektif adalah: 

1) Peserta didik akan belajar dengan baik jika mereka “siap” untuk belajar. 

2) Belajar akan lebih “kaya” jika materi ajar digunakan atau diterapkan. 

3) Peserta didik akan belajar dengan baik jika pengetahuan yang dipelajari 

“bermanfaat”. 

4) Pembelajaran yang “berhasil” akan merangsang peserta didik untuk belajar 

lebih lanjut. 

2.1.3 Hakikat Matematika 

2.1.3.1 Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta 
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memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Susanto (2013:185). Matematika menurut Ruseffendi (dalam Heruman 2014:1), 

adalah bahasa simbol; ilmu deduktif; ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur 

yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang 

didefinisikan, keaksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil.  

Berdasarkan pengertiaan-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

matematika mengkaji benda abstrak, pola pikir deduktif, dan menggunakan 

bahasa simbolis untuk memudahkan manusia berpikir dalam memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.10.2. Materi Jaring-jaring Bangun Ruang 

2.1.10.2.1. Jaring-Jaring Kubus 

Untuk mengetahui apakah suatu rangkaian persegi (seperti gambar diatas) 

merupakan jaring-jaring kubus atau bukan adalah dengan menentukan salah satu 

sisinya dengan bidang alas AL setelah itu dapat ditentukan bidang-bidang: atas 

(AT), kanan (KA), kiri (KI), depan (D), dan belakang (B). jika tidak ada bidang-

bidang sisi yang berimpit maka rangkaian tersebut merupakan suatu jaring-jaring 

kubus. Pada rangkaian diatas, jika dilanjutkan akan didapatkan hasil berikut 

dimana. Tidak ada ruang sisi yang berimpit sehingga dapat disimpulkan bahwa 

rangkaian tersebut merupakan jaring-jaring kubus.  

Jika menggunakan cara seperti diatas, akan Nampak bahwa rangkaian 6 

persegi dibawah ini bukan merupakan jaring-jaring kubus karena ada dua persegi 

yang berimpitan lihat dua sisi bertanda AT = sisi atas namun ia tidak memiliki sisi 

D = depan 
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Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu pola sebagai pedoman dalam mengajar yang memuat beberapa 

perangkat pembelajaran untuk membantu guru menciptakan pembelajaran yang 

optimal. 

2.1.4.1 Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

1) Pengertian PjBL 

Project-Based Learning (PjBL) merupakan sebuah pembelajaran dengan 

aktivitas jangka panjang yang melibatkan siswa dalam merancang, membuat, dan 

menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan dunia nyata.(Sani,2014:172). 

Klein et al (dalam Fathurrohman 2015:117-118) mendefinisikan pembelajaran 

berbasis proyek (Project Based Learning) sebagai “the instructional strategy of 

empowering leaners to pursue content knowledge on their own and demonstrate 

their new understandings through a variety of presentation modes”.  Barell, 

Baron, dan Grant (dalam Fathurrohman 2015: 118) memberikan pengertian 

Project Based Learning sebagai “using authentic, real world project, based on a 

higly motivating and engaging question, task, or problem to teach student 

academic content in the context of working cooperatively to solve the problem”. 

Lestari dan Yudhanegara (2017:62) Project Based Learning atau pembelajaran 

berbasis proyek merupakan merupakan model pembelajaran yang berpusat pada 

proses , relatif berjangka waktu, berfokus pada masalah, unit pembelajaran 

bermakna dengan memadukan konsep-konsep dari sejumlah komponen, baik itu 

pengetahuan, disiplin ilmu maupun pengalaman lapangan. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Project Based Learning (PjBL) adalah model pembelajaran yang menekankan 

siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya dengan melaksanakan/melakukan 

kerja proyek untuk mengatasi permasalahan dunia nyata. 

2)  Prinsip Pembelajaran Berbasis proyek 

Menurut Thomas dalam (Fathurrohman 2015:121-122) pembelajaran 

berbasis proyek mempunyai beberapa prinsip, yaitu (a) sentralistik (centrality), (b) 

pertanyaan pendorong/penuntun (driving question), (c) investigasi konstruktif 

(constructive investigations), (d) otonomi (autonomy), dan (e) realistis (realism). 

Faturrohman (2015:121-122) prinsip yang mendasari pembelajaran berbasis 

proyek adalah sebagai berikut: 

a) Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas 

pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. 

b) Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu 

tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Pembelajaran 

model ini lebih tepat dan praktis apabila diterapkan di laboratorium. 

c) Penyelidikan atau ekperimen dilakukan secara autentik dan 

menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan di kembangkan 

berdasarkan tema atau topic yang disusun dalam bentuk produk (laporan 

atau hasil karya). Produk, laporan atau hasil karya tersebut selanjutnya 

dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik untuk 

perbaikan proyek barikutnya. 
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d) Kurikulu, PBP tidak seperti pada kurikulum tradisional karena 

memerlukan suatu strategi sasaran di mana proyek sebagai proses. 

e) Responsibility. PBP menekankan responsibility dan answerability para 

peserta didik ke diri dan panutannya.  

f) Realisme. Kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa 

dengan situasi sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas autentik 

dan menghasilkan sikap professional. 

g) Active learning. Menumbuhkan isi yang berujung pada pertanyaan dan 

keinginan peserta didik untuk menentukan jawaban yang relevan 

sehingga terjadi proses pembelajaran yang mandiri. 

h) Umpan balik. Diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap para peserta 

didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Hal ini mendorong ke 

arah pembelajaran berdasarkan pengalaman. 

i) Keterampilan umum. PBP dikembangkan tidak hanya pada keterampilan 

pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar 

pada keterampilan yang mendasar seperti pemecahan masalah, kerja 

kelompok, dan self management.  

j) Driving Question. PBP difokuskan pada pertanyaan atau permasalahan 

yang memicu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesua. 

k) Constructive Investigation. PBP sebagi titik pusat, proyek harus 

disesuaikan dengan pengetahuan peserta didik. 
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l) Autonomy. Proyek menjadikan aktivitas peserta didik yang penting. 

Blumenfeld mendeskripsikan model pembelajaran berbasis proyek 

berpusat pada proses relatif berjangka waktu, unit pembelajaran 

bermakna.  

3) Sintaks pembelajaran PjBL 

Menurut Faturrohman (2015:124-125) secara umum langkah-langkah 

Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a) Penentuan proyek 

Pada langkah ini, peserta didik menentukan tema/topik proyek 

berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh guru. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk memilih/menentukan proyek yang akan dikerjakan 

baik secara kelompok ataupun mandiri dengan catatan tidak 

menyimpang drai tugas yang diberikan guru. 

b) Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek  

Peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek 

dari awal sampai akhir beserta pengelolaannya. Kegiatan perancangan 

proyek ini berisi aturan main dalam pelaksanaan tugas proyek, pemilihan 

aktivitas yang dapat mendukung tugas proyek, pengintegrasian berbagai 

kemungkinan penyelesaian tugas proyek, perencanaan sumber/bahan/alat 

yang dapat mendukung penyelesaian tugas proyek, dan kerjasama antar 

anggota kelompok. 

c) Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek  
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Peserta didik dibawah pendampingan guru melakukan penjadwalan 

semua kegiatan yang telah dirancangnya. Berapa lama proyek itu harus 

diselesaikan tahap demi tahap. 

d) Penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru 

Langkah ini merupakan langkah pengimplementasian rancangan proyek 

yang telah dibuat. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan proyek 

di antaranya adalah dengan a) membaca, b) meneliti, c) observasi, d) 

interview e) merekam, f) berkarya seni,  g) mengunjungi obyek proyek, 

atau h) akses internet. Guru bertanggung jawab memonitor aktivitas 

peserta didik dalam melakukan tugas proyek mulai proses hingga 

penyelesaian proyek. Pada kegiatan monitoring guru membuat rubric 

yang akan dapat merekam aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan 

proyek. 

e) Penyusunan laporan dan prsentasi/publikasi hasil proyek 

Hasil proyek dalam bentuk produk, baik itu berupa produk karya tulis, 

karya seni, atau karya teknologi/prakarya diperesentasikan dan/atau 

dipublikasikan kepada peserta didik yang lain dan guru atau masyarakat 

dalam bentuk pameran produk pembelajaran. 

f) Evaluasi proses dan hasil proyek 

Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan 

refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Proses refleksi pada 

tugas proyek dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada 

tahap evaluasi, peserta didiks diberi kesempatan mengemukakan 
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pengalamannya selama menyelesaikan tugas proyek yang berkembang 

denga diskusi untuk memperbaiki kinerja selama menyelesaikan tugas 

proyek. Pada tahap ini juga dilakukan umpan balik terhadap proses dan 

prosuk yang telah dihasilkan. 

4) Keuntungan PjBL 

a) Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka 

untuk melakukan pekerjaan penting. 

b) Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. 

c) Membuat siswa lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang 

kompleks. 

d) Meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama. 

e) Mendorong siswa mempraktikan ketrampilan berkomunikasi. 

f) Meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber daya. 

g) Meberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi proyek, 

mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti peralatan 

dan bahan untuk menyelesaikan tugas. 

h) Memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang 

sesuai kondisi dunia nyata. 

i) Melibatkan siswa untuk belajar mengumpulkan informasi dan 

menerapkan 

j) pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan di dunia 

nyata. 

k) Membuat suasana belajar lebih menyenangkan. 
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5) Kelemahan PjBL 

Selain memiliki keuntungan model PjBL juga memiliki kelemahan 

diantaranya yaitu: 

a) Membutuhkan banyak waktu. 

b) Membutuhkan biaya yang cukup 

c) Membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar 

d) Membutuhkan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai. 

e) Tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki 

f) pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. 

g) Kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. 

Dari kelebihan – kelebihan model-model tersebut, dengan meminimalisir 

kekurangannya peneliti ingin mengetahui keefektifan model Project Based 

Learning (PjBL) terhadap hasil belajar Matematika Siswa kelas V SDN di 

Gugus Wijaya Kusuma Kota Semarang. 

2.1.4.2 Model Pembelajaran Team Assited Individualization (TAI) 

1) Pengertian Model pembelajaran TAI 

Team assisted individualization (TAI) merupakan sebuah program 

paedagogik yang berusaha mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan 

individual siswa secara akademik. Slavin (dalam Huda 2014: 200). Hal ini relevan 

dengan tujuan model TAI untuk meminimalisasi pengajaran individual yang 

terbukti kurang efektif, selain juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, serta memotivasi siswa dengan belajar kelompok (Huda 2013:200). 
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Jadi, model TAI merupakan model pembelajaran yang menggabungkan 

antara pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual. Siswa dengan 

kemampuan individualnya masing-masing bekerja sama dalam kelompok kecil 

dengan kemampuan yang berbeda dan diikuti pemberian bantuan secara individu 

bagi siswa yang memerlukan. 

2) Langkah-langkah model pembelajaran TAI 

Menurut Faturrohman (2015:78) langkah-langkah model pembelajaran 

TAI adalah sebagai berikut: 

a) Teams 

Pembentukan kelompok di mana siswa dibagi menjadi kelompok kecil 

yang beranggotakan 4-5 oang. 

b) Placement test 

Prosedur pembentukan kelompok berdasar pretest himpunan dan 

dirangking berdasarkan perolehan nilai 

c) Teaching grup 

 Pembagian handout dan LKS untuk masing-masing siswa 

 Penjelasan secara singkat pokok materi yang akan dibahas pada 

pertemuan itu oleh guru. 

d) Student creative 

Siswa belajar secara individu materi yang terdapat pada handout dan 

mengerjakan soal-soal yang terdapat pada LKS. 

e) Team study 
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Siswa berdiskusi tentang materi dan mengoreksi jawaban LKS dengan 

teman satu kelompok. 

f) Whole-class units 

 Perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok.  

 Kelompok lain memberikan tanggapan pertanyaan. 

 Evaluasi hasil diskusi dan penyempurnaan jawaban siswa. 

g) Fact test 

Pelaksanaan tes akhir dan siswa mnegerjakannya secara indivisu. 

h) Team scores and team recognition 

Pengumuman skor tiap kelompok selama satu siklus serta penetapan dan 

pemberian penghargaan bagi kelompok super, kelompok hebat, dan 

kelompok baik. 

3) Kelebihan model pembelajaran TAI 

Menurut Slavin dalam (Faturrohman 2015:77) model pembelajaran tipe 

TAI memiliki keunggulan sebagai berikut: 

a) Dapat Meminimalkan keterkaitan guru dalam pemeriksaan dan 

pengelolaan rutin. 

b) Guru setidaknya akan menghabiskan separo dari waktunya untuk 

mengajar kelompok-kelompok kecil 

c) Operasional program tersebut akan sedemikian sederhana sehingga para 

siswa di kelas tiga ke atas dapat melakukannya. 
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d) Para siswa akan dapat melakukan pengecekan satu sama lain, sekalipun 

bila siswa yang mengecek kemampuannya ada dibawah siswa yang 

dicek dalam rangkaian pengajaran dan prosedur pengecekan akan cukup 

sederhana dan tidak mengganggu si pengecek. 

e) Programnya mudah dipelajari baik oleh guru maupun siswa, tidak mahal, 

fleksibel, dan tidak membutuhkan guru tambahan ataupun tim guru. 

f) Dengan membuat para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kooperatif dan status yang sejajar, program ini akan membangun  

kondisi untuk terbentuknya sikap-sikap positif terhadap siswa-siswa 

mainstream yang cacat secara akademikdan di antara para siswa dari 

latar belakang rasa tau etnik berbeda. 

4) Kelemahan model pembelajaran TAI 

Menurut Slavin dalam (Faturrohman 2015:77) Selain memiliki 

keunggulan model pembelajaran TAI juga memiliki kelemahan yaitu: 

a) Dibutuhkan waktu tang lama untuk membuat dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran. 

b) Jumlah siswa yang terlalu besar dalam kelas maka guru akan mengalami 

kesulitan dalam membrikan bimbingan pada siswa. 

2.1.12 Hasil Belajar 

Purwanto (2014:38) berpendapat hasil belajar merupakan perolehan dari 

proses belajar siswa sesuai dengan tujuan pengajaran (end are being attained). 

Tujuan pengajaran menjadi hasil belajar peotensial yang akan dicapai oleh anak 

melalui kegiatan belajarnya oleh karenanya, tes hasil belajar harus mengukur apa 



68 
 

 
 

yang dimahasiswai dalam proses belajar belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

instruksional. Menurut Susanto (2013:5) yang dimaksud dengan hasil belajar 

siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Karena belajar itu sendiri mrupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam 

kegiatan pembelajaran atau instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan 

belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran atau instruksional.  

Suprijono (2016:7) menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar pendidikan 

sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, 

melainkan komperhensif. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Berikut ini merupakan hasil penelitian yang relevan dengan keefektifan 

Model PjBL dan TAI terhadap hasil belajar siswa.  

1) Penelitian yang dilakukan oleh Yang Guat See, Abdullah Mat Rashid, dan 

Ab Rahim Bakar (2015) dengan judul “The Effect of Project Based Learning 

on Level of Content Knowledge of Pre-Vocational Subject” dengan hasil 

penelitian sebagai berikut:  

“The finding shows that there is significant difference in mean scores 

between the treatment and control group. As a conclusion, the PoBL method 
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can be practiced by teachers in the field of technical and vocational 

education as well as be made into a pedagogical practice besides traditional 

teaching in improving students’ level of knowledge”.  

2) Penelitian yang dilakukan oleh  C. L. Chiang dan H. Lee (2016) dengan 

judul penelitian ”The Effect of Project-Based Learning on Learning 

Motivation and Problem-Solving Ability of Vocational High School 

Students” dengan hasil penelitian “The research results showed project-

based learning not only could enhance vocational school students’ learning 

motivation, but facilitate their problem-solving ability. The contribution of 

the research is to the vocational education, especially to give the teachers a 

real exemplar of PBL”.  

3) Penelitian yang dilakukan oleh Anetha L. F. Tilaar (2014) dengan judul 

penelitian “Effect of Cooperative Learning Model Type of Team Assisted 

Individualization (TAI) and the Performance Assessment of Learning 

Achievement to Linear Program Course” dengan hasil penelitian sebgai 

berikut: 

 “The results illustrate that: (i) the empirical research data support 

the hypothesis of the proposed research, (ii) based on the test statistic F, TAI 

cooperative learning model and implementation of performance assessment 

gives a significant effect on the average learning achievement students 

taking courses Linear programs, (iii) based on the test statistic t, for 

students who obtain treatment models of cooperative learning and problem-
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based TAI, study results differ significantly with students who obtain 

treatment in classical learning”. 

4) Penelitian yang dilakukan oleh Bonny Timutiasari, Mimien Henie Irawati 

Al-Muhdhar, dan Suhadi dengan judul penelitian “Pembelajaran Berbasis 

Proyek Berbantuan Modul Program KRPL untuk Mengembangkan Sikap 

Peduli Lingkungan dan Keterampilan Proses Sains Siswa SD Islam Moh. 

Hatta Malang”  Beberapa aspek yang dapat diukur selama kegiatan 

pembelajaran PjBL adalah keterampilan proses sains dan sikap peduli 

lingkungan. Hasil rata-rata perolehan sikap peduli lingkungan siswa sebelum 

dan sesudah pembelajaran berturut-turut adalah 85,20%, dan 95,04%. Hasil 

rata-rata perolehan persentase keterampilan proses sains siswa berturut-turut 

adalah 71,75%, 74,32% dan 81,96%. 

5) Penelitian yang dilakukan oleh N. W. Y. Amanda, I W. Subagia, dan I N. 

Tika dengan judul penelitian “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis 

Proyek terhadap Hasil Belajar IPA Ditinjau dari Self Efficacy Siswa” dengan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA 

antara siswa yang mengikuti model pembelajaran berbasis proyek dan siswa 

yang mengikuti model pembelajaran konvensional (FA = 20,688 > Ft= 3,96) 

dan tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan self 

efficacy terhadap hasil belajar IPA (FA*B = 0,040 < Ft = 3,96). 

6) Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Suarni, Nyoman Dantes, dan I 

Nyoman Tika dengan judul penelitian “Pengaruh Model Pembelajaran 

Berbasis Projek Terhadap Minat dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD 
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Gugus 1 Kecamatan Kuta” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

terdapat perbedaan yang signifikan minat belajar IPA antara siswa yang 

mengikuti model pembelajaran Berbasis Projek dengan siswa yang 

mengikuti Model pembelajaran konvensional. (2) terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model 

pembelajaran berbasis Projek dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. (3) terdapat perbedaan minat dan hasil belajar IPA secara 

simultan antara siswa yang mengikuti model pembelajaran Berbasis Projek 

dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional.   

7) Penelitian yang dilakukan oleh Budianti, Vanny Maria, dan Ratman yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI  (Team 

Assisted Individualization) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Sains Pada Siswa Kelas IV SDN 3 Labuan Panimba” dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada pra tindakan diperoleh daya serap 

siswa 53% dan ketuntasan belajar klasikal 42%, pada tindakan siklus I 

diperoleh daya serap siswa 67% dan ketuntasan klasikal 71% perolehan ini 

meningkat pada tindakan siklus II dengan perolehan daya serap siswa 

mencapai 84% sedangkan ketuntasan belajar klasikal mencapai 84%. Hal ini 

berarti pembelajaran pada siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan dengan nilai daya serap inividu minimal 65 dan 

ketuntasan belajar klasikal sudah mencapai indikator keberhasilan minimal 

yaitu 80%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 



72 
 

 
 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan kemampuan siswa 

pada mata pelajaran SAINS di kelas IV SDN No. 3 Labuan Panimba.  

8) Penelitian yang dilakukan olehI Nyoman Arya Pramana, Syahruddin, dan 

Md Sumantri yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualzation Berbasis Nilai-Nilai Karakter terhadap Hasil Belajar IPS 

Kelas IV”. Dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar IPS yang signifikan antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran TAI (team assisted 

individualzation) berbasis nilai-nilai karakter dan siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas IV 

semester genap tahun pelajaran 2013/2014 di SD Negeri 3 Dukuh. 

Perbandingan perhitungan rata-rata hasil belajar IPS kelompok eksperimen 

adalah 23,42 lebih besar dari rata-rata hasil belajar IPS kelompok kontrol 

adalah 20,83. Adanya perbedaan yang signifikan menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran TAI (team assisted 

individualzation) berbasis nilai-nilai karakter berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPS dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

9) Penelitian yang dilakukan oleh Putu Yuny Wulandari, I Wayan Sujana , dan 

Ni Nyoman Ganing yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif  Tipe Team Accelerated Instruction (TAI) 

Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V Sd Gugus Viii Kedewatan 

Kecamatan Ubud Gianyar” Berdasarkan hasil analisis uji-t dapat diketahui 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS siswa kelas V SD 
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Gugus VIII Kedewatan Kecamatan Ubud Gianyar Tahun pelajaran 

2013/2014 antara siswa yang melaksanakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI dengan siswa yang melaksanakan pembelajaran konvensional (t 

hitung = 3,69> t tabel =2,00 ; p>0,05). Rata-rata nilai pada kedua kelompok, 

diketahui rata-rata nilai kelompok eksperimen lebih dari kelompok kontrol ( 

X 174,66> X 2 67).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI berpengaruh terhadap hasil belajar IPS 

pada siswa kelas V SD Gugus VIII Kedewatan Kecamatan Ubud Gianyar. 

10) Penelitian yang dilakukan oleh I G.A. Kencana Merudewi, I Wy. Sujana, 

dan Siti Zulaikha yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Team Assisted Individualization Berbasis Peta Konsep terhadap Hasil 

Belajar IPS Siswakelas V Sd Gugus VIII Sukawati” dengan hasil uji 

hipotesis menunjukkan thitung=3,26. Berdasarkan taraf signifikansi 5%, 

dk=60 diperoleh ttabel=2,000, maka thitung>ttabel, sehingga Ho ditolak dan 

Ha diterima. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS 

antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI berbasis peta konsep dengan siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional. Dapat disimpulkan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI berbasis peta konsep berpengaruh 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus VIII Sukawati 

Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan uraian di atas maka alur kerangka berpikir dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tes awal (nilai tes) 

Menentukan Sampel 

Uji normalitas dan Homogenitas data nilai tes 

Menyusun kisi-kisi Instrumen 

Menyusun Instrumen 

Menguji Instrumen 

Menentukan Soal-soal untuk pretest dan postes 

Pretest Kelas Eksperimen Pretest Kelas Kontrol 

Perlakuan dengan model PjBL Perlakuan dengan model TAI 

Posttest Kelas Eksperimen Posttest Kelas Eksperimen 

Hasil dan Analisis Data 

Kesimpulan 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

77didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono 2014:64).  Berdasarkan 

kajian teori dan kerangka berpikir, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

 

1. Ho   : rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus 

Gugus Wijaya Kusuma Ngaliyan Semarang dengan model PjBL 

tidak dapat mencapai KKM. 

Ha : rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus 

Gugus Wijaya Kusuma Ngaliyan Semarang dengan model PjBL 

dapat mencapai KKM. 

2. Ho   : rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus Gugus 

Wijaya Kusuma Ngaliyan Semarang dengan model TAI tidak 

dapat mencapai KKM. 

Ha   : rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus Gugus 

Wijaya Kusuma Ngaliyan Semarang dengan model TAI dapat 

mencapai KKM. 

3. Ho   : pembelajaran matematika siswa kelas V SD Gugus Gugus Wijaya 

Kusuma Ngaliyan Semarang dengan model PjBl tidak lebih 

efektif daripada model TAI  
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Ha   : pembelajaran matematika siswa kelas V SD Gugus Gugus Wijaya Kusuma 

Ngaliyan Semarang dengan model PjBl lebih efektif daripada model TAI  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keefektifan model pembelajaran 

PjBL terhadap hasil belajar matematika kelas V SD Negeri Gugus Wijaya 

Kusuma Ngaliyan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Wijaya Kusuma 

Ngaliyan  yang menggunakan model pembelajaran PjBL dapat mencapai KKM. 

Hal ini ditunjukkan pada hasil uji ketuntasan hasil belajar diperoleh zhitung = 3,605 

dan ztabel = z0,38 = 1,960. Karena pada penelitian ini z > z0,5-α yaitu 3,605 > 1,960, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya kelas eksperimen dikatakan tuntas secara 

klasikal karena yang mendapatkan nilai matematika diatas KKM (65) telah 

mencapai 75% atau lebih.  

Hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Wijaya Kusuma 

Ngaliyan yang menggunakan model pembelajaran TAI dapat mencapai KKM. Hal 

ini ditunjukkan pada hasil uji ketuntasan hasil belajar diperoleh zhitung = 3,36 dan 

ztabel = 1,96. Karena pada penelitian ini z > z0,5-α yaitu 3.36 > 1,96, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya kelas kontrol dikatakan tuntas secara klasikal 

karena yang mendapatkan nilai matematika diatas KKM (65) telah mencapai 75% 

atau lebih.  

Pembelajaran matematika siswa kelas V SD Negeri Wijaya Kusuma 

Ngaliyan yang menggunakan model pembelajaran PjBL lebih efektif daripada 
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pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran TAI. 

Ditunjukkan pada uji perbedaan rata-rata hasil belajar matematika dengan 

menggunakan nilai rata-rata postes diperoleh thitung = 4,18 dan ttabel = t(0,95)(71) = 

2,042. Kriteria pengujian H0 diterima jika thitung < ttabel. Karena pada penelitian ini 

thitung > ttabel yaitu thitung = 4,18 > ttabel = 2,042, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya pembelajaran matematika siswa kelas V SD Negeri Wijaya 

Kusuma Ngaliyan yang menggunakan model pembelajaran PjBL lebih efektif 

daripada pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran TAI. 

Hal ini juga didukung dengan hasil perhitungan uji perbedaan rata-rata hasil 

belajar matematika dengan menggunakan nilai rata-rata gain dan nilai rata-rata N-

gain yang diperoleh bahwa pembelajaran matematika siswa kelas V SD Negeri 

Wijaya Kusuma Ngaliyan yang menggunakan model pembelajaran PjBL lebih 

efektif daripada pembelajaran matematika yang menggunakan model 

pembelajaran TAI. 
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5.2  SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti 

sebagai berikut. 

a. Guru sebaiknya dapat menentukan model pembelajaran inovatif yang sesuai 

dengan materi ajar, jenjang kelas, kondisi siswa dan kelas. Pemilihan model 

inovatif yang tepat akan berpengaruh pada minat belajar siswa sekaligus hasil 

belajar siswa.  

b. Sekolah dapat mendukung pelaksanaan model-model pembelajaran inovatif 

melalui pembiasaan pelaksanaan pembelajaran inovatif dalam kegiatan 

belajar mengajar sehari-hari. 

c. Siswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dan tetap berpartisipasi aktif 

dengan pelaksanaan model pembelajaran inovatif yang diterapkan di sekolah.
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