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ABSTRAK 

 

Satrio, Kokoh Gondo. 2017. Keefektifan Model Problem Posing terhadap 

Aktivitas dan Hasil Belajar Keliling dan Luas Bangun Datar Siswa Kelas 

IV SDN Tembok Banjaran 1 Kabupaten Tegal. Skripsi. Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: I. Drs. Yuli Witanto, M.Pd., II. Drs. Suhardi, M.Pd. 

Kata Kunci: aktivitas belajar, hasil belajar, model problem posing. 

 

Salah satu faktor kurang berhasilnya proses pembelajaran matematika 

yaitu guru kurang inovatif dan bervariasi dalam menerapkan model pembelajaran. 

Pada umumnya guru hanya menerapkan model konvensional sehingga siswa 

menjadi pasif dan kurang tertarik pada pelajaran matematika. Hal tersebut 

berdampak pada rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu 

dibutuhkan inovasi dalam pembelajaran matematika, salah satunya yaitu dengan 

menerapkan model problem posing. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

keefektifan model problem posing dibandingkan dengan model konvensional pada 

pembelajaran matematika materi keliling dan luas bangun datar siswa kelas IV. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain quasi 

experimental bentuk nonequivalent control group design. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu 56 siswa kelas IV SDN Tembok Banjaran 1 Kabupaten Tegal, 

yang terdiri dari 28 siswa kelas IVA dan 28 siswa kelas IVB. Seluruh populasi 

dijadikan sebagai anggota sampel karena peneliti menggunakan teknik sampling 

jenuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, 

dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat 

analisis meliputi normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata. Analisis akhir 

atau pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji-t. 

Hasil uji hipotesis pertama (uji perbedaan) data aktivitas belajar 

menggunakan independent sample t test menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel 

(7,230 > 2,010) dan pada hasil belajar diperoleh thitung > ttabel (3,227 > 2,010). Hal 

ini berarti terdapat perbedaan antara aktivitas dan hasil belajar yang menggunakan 

model problem posing dengan yang menggunakan model konvensional. Pengujian 

hipotesis kedua (uji keefektifan) data aktivitas belajar menggunakan one sample t 

test diperoleh thitung > ttabel (5,550 > 2,060) dan pada hasil belajar diperoleh thitung > 

ttabel (2,314 > 2,060). Berdasarkan penghitungan tersebut, dapat diketahui bahwa 

aktivitas dan hasil belajar yang menggunakan model problem posing lebih baik 

daripada yang menggunakan model konvensional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

model problem posing efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Tembok Banjaran 1 pada pembelajaran matematika materi keliling dan luas 

bangun datar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan membahas tentang hal-hal yang mendasari peneliti untuk 

melakukan penelitian. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke iv adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dapat 

dilakukan salah satunya dengan pendidikan. Menurut Dewantara (1959) dalam 

Munib (2012: 30) menyatakan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya 

untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran 

(intelek), dan tubuh anak.  

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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. 
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Hal ini menunjukan bahwa tujuan dari pendidikan bukan hanya mencerdaskan 

pikiran (intelektual) saja, melainkan ada aspek lain yang terkandung di dalam 

suatu pendidikan. Seperti kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Keseluruhan aspek 

inilah yang ada di dalam suatu pendidikan. 

 Warga negara Indonesia wajib mendapatkan pendidikan dasar, seperti 

yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2. 

Pelaksanakan pendidikan di Indonesia, umumnya menempuh jalur pendidikan 

melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berupa lembaga formal. Namun 

ada lembaga  lain yang dipilih oleh sebagian masyarakat guna mendapatkan suatu 

pendidikan selain lembaga formal yaitu berupa lembaga nonformal dan informal. 

Di dalam  Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa jalur pendidikan di Indonesia dibagi 

menjadi 3 jalur yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Di pasal 14 

dijelaskan jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi . Pendidikan dasar secara lebih rinci dijelaskan 

dalam pasal 17 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional:  

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah 

dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang 

sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah 

tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 

 

Di dalam dunia pendidikan dasar maupun menengah, siswa diberi bekal ilmu dan 

keterampilan yang diajarkan oleh guru disekolah tersebut. Di sekolah - sekolah 

mereka diwajibkan menerima mata pelajaran tertentu. Sebagaimana yang ada di 
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Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 37, 

dinyatakan bahwa; 

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (a). 

pendidikan agama; (b). pendidikan kewarganegaraan; (c). bahasa; 

(d). matematika; (e). ilmu pengetahuan alam; (f). ilmu pengetahuan 

sosial; (g). seni dan budaya; (h). pendidikan jasmani dan olahraga;  

(i). keterampilan/kejuruan; dan (j). muatan lokal. 

  

Berdasarkan pasal 37 Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 

tersebut, matematika merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan di jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran matematika merupakan mata 

pelajaran yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat 

banyak mengaplikasikan ilmu dasar yang ada di dalam pelajaran matematika. 

Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol, 

sehingga konsep matematika harus dipahami dahulu sebelum memanipulasi 

simbol-simbol itu (Susanto, 2013: 183). Belajar matematika akan menjadikan 

siswa belajar bernalar secara kritis, kreatif, dan aktif. Selain itu, penerapan 

matematika juga dibutuhkan dalam pemecahan masalah sehari-hari, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dunia kerja. Oleh karena 

itu, matematika perlu dikuasai siswa dengan baik terutama sejak usia sekolah 

dasar.  

Pemerintah dalam hal ini Kemendiknas juga telah menyusun tentang 

tujuan dari pembelajaran matematika. Seperti yang tercantum dalam 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, yaitu (1) memahami 

konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan 
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masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan  matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah; (5) 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. 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir siswa yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang 

baik terhadap materi matematika. (Susanto, 2013: 186). Melalui pembelajaran 

matematika, siswa diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan yang strategis 

seperti berfikir logis, analitis, sistematis dan kritis serta mempunyai kemampuan 

bekerja sama yang baik. Di dalam pembelajaran matematika diperlukan berbagai 

upaya kreatif dan strategis untuk memwujudkan pembelajaran matematika yang 

ideal. Selain itu, diperlukan pula cara, model, atau jenis penilaian khusus yang 

perlu dikembangkan untuk menilai dan mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran matematika tersebut. 

 Penyampaian materi pembelajaran matematika di kelas, guru seringkali 

terperangkap dengan situasi di mana ia hanya menggunakan satu atau dua cara 
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atau model yang dilakukannya secara terus menerus. Seorang guru cenderung 

memakai atau menerapkan model pembelajaran yang seringkali sama dengan  

guru yang terdahulu. Mereka mengacu pada pembelajaran konvensional yang 

menekankan peran aktif guru dalam pembelajaran seperti model ceramah, tanya- 

jawab dan penugasan. Mereka menganggap bahwa model itu baik dilakukan pada 

zaman sekarang ini. Memang tidak salah dengan pola pikir seperti itu, tetapi 

dibutuhkan suatu cara yang baru dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan itu 

berkembang dan tidak stagnan. Pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan 

dan karakter dari siswa. 

Hal tersebut seringkali terjadi. Salah satunya yaitu terjadi di SD Negeri 

Tembok Banjaran 1 Kabupaten Tegal. Di SDN Tembok Banjaran 1 Kabupaten 

Tegal, diketahui bahwa penguasaan materi pelajaran matematika masih menjadi 

persoalan. Sebagian siswa menganggap matematika menjadi pelajaran yang cukup 

sulit di pahami. Rata-rata nilai hasil belajar siswa dibawah dari nilai KKM. Siswa 

mengalami kesulitan di operasi hitung keliling dan luas bagun datar, selain itu 

konsep tentang materi tersebut belum sepenuhnya dikuasai siswa dengan baik. 

Model pembelajaran yang guru sampaikan kepada siswa kurang variatif. Sistem 

pembelajaran yang demikian ini menyebabkan siswa tidak berpartisipasi aktif 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga dikhawatirkan siswa tidak 

mendapatkan aktivitas belajar matematika yang cukup guna meningkatkan 

kemampuannya. 

Di dalam kegiatan pembelajaran konvensional ini guru lebih aktif dan 

siswa cenderung pasif. Perlu kiranya guru menggunakan cara yang berbeda ketika 
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melaksanakan kegiatan belajar mangajar agar siswa dapat aktif dan kreatif. Agar 

siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar maka guru perlu menerapkan 

pembelajaran yang efektif. Menurut Susanto (2013: 187-8) pembelajaran yang 

efektif adalah pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa secara aktif. Kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Pertama, dari segi proses, 

pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau sebagian 

besar siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses 

pembelajaran, di samping itu siswa menunjukkan semangat belajar yang tinggi, 

dan percaya pada diri sendiri. Kedua, dari segi hasil, pembelajaran dikatakan 

efektif apabila terjadi perubahan tingkah laku ke arah positif, dan tercapainya 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan.  

 Salah satu cara yang dapat dilakukan di dalam pembelajaran efektif yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran yang bervareasi. Joyce (1992) dalam 

Trianto (2011: 22) menyatakan model pembelajaran adalah suatu perencanaan 

atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, 

komputer, kurikulum, dan lain-lain. Pengertian model di atas mengasumsikan 

bahwa guru terikat erat dengan model pembelajaran. Dengan mengorganisasikan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran, guru dapat memberikan 

perlakuan yang baik kepada sarana pembelajaran sebagai alat untuk membantu 

menyampaikan materi kepada siswa dan kepada siswa dalam mengaplikasikan 
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materi yang disampaikan oleh guru. Melalui model pembelajaran guru dapat 

membantu siswa mendapatkan informasi. 

Model pembelajaran digunakan sesuai dengan materi pembelajaran agar 

pelajaran lebih efektif dan maksimal. Jenis dan macam-macam dari model 

pembelajaran terdapat banyak sekali macam dan ragamnya. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika yaitu model 

problem posing. Problem posing atau dalam bahasa Indonesia artinya pengajuan 

soal merupakan model pembelajaran yang mengharuskan siswa menyusun 

pertanyaan sendiri atau memecah suatu soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang 

lebih sederhana yang mengacu pada penyelesaian soal tersebut. Di dalam 

pembelajaran matematika, problem posing menempati posisi yang strategis. Siswa 

harus menguasai materi dan urutan penyelesaian soal secara mendetail. Hal 

tersebut akan dicapai jika siswa memperkaya khazanah pengetahuannya tak hanya 

dari guru melainkan perlu belajar secara mandiri. 

Thobroni (2015: 292) menyatakan bahwa keterlibatan siswa untuk turut 

belajar dengan menerapkan model pembelajaran problem posing merupakan salah 

satu indikator keefektifan belajar. Siswa tidak hanya menerima materi 

pembelajaran dari guru saja, akan tetapi siswa juga berusaha menggali dan 

mengembangkan sendiri. Hasil belajar tidak hanya meningkatkan pengetahuan, 

tetapi juga meningkatkan keterampilan berfikir. Model pembelajaran problem 

posing merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif. Model ini bisa 

dijadikan alternatif di dalam pembelajaran agar aktivitas dan hasil belajar siswa 

menjadi efektif dan baik. 
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Beberapa penelitian mengenai model pembelajaran problem posing 

memberikan kesimpulan bahwa model pembelajaran problem posing dapat 

menciptakan hasil pembelajaran yang baik. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Guvercin (2014) dengan judul The Effect Of Problem Posing 

Tasks Used In Mathematics Instruction To Mathematics Academic Achievement 

And Attitudes Toward Mathematics menjelaskan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bertentangan dengan metode pengajaran tradisional, problem posing 

instruksi menghasilkan hasil yang positif secara signifikan dalam sikap siswa 

terhadap masalah kata dan matematika dan prestasi matematika. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Sugandi (2010) yang berjudul Penerapan Pendekatan 

Problem Posing dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Game-

Tournament (TGT) Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan pendekatan problem posing dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT mampu meningkatkan hasil belajar matematika secara 

signifikan pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman tahun 

ajaran 2009/2010. Hasil analisis ini berdasarkan hasil uji T-test for Equality of 

Means, dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,005 yang berarti lebih kecil dari 0,05. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan menerapkan model pembelajaran problem posing pada mata pelajaran 

matematika materi keliling dan luas bangun datar. Judul dalam penelitian ini yaitu 

“Keefektifan Model Problem Posing Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Materi 
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Keliling dan Luas Bangun Datar Siswa Kelas IV SD Negeri Tembok Banjaran 1 

Kabupaten Tegal”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

yang ada di kelas IV SDN Tembok Banjaran 1 Kabupaten Tegal sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa pasif dalam kegiatan 

pembelajaran. Guru lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

siswa menjadi penerima yang pasif.  

(2) Proses pembelajaran belum menggunakan model pembelajaran yang variatif 

dan sesuai serta tepat dengan materi pembelajaran. Akibatnya siswa merasa 

bosan dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

(3) Kurangnya interaksi antar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung dinilai kurang. Ini 

menimbulkan siswa lebih banyak diam dan hanya memperhatikan penjelasan 

dari guru saja. 

(4) Siswa kurang memahami konsep matematika. 

  

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini, peneliti perlu membatasi permasalahan yang akan 

diteliti guna mengefektifkan proses penelitian dan menjelaskan hubungan antar 

variabel penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi 

permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian sebagai berikut. 
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(1) Fokus dari penelitian ini yaitu pada keefektifan penggunaan model problem 

posing 

(2) Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu keliling dan luas bagun 

datar yaitu bangun segitiga dan jajargenjang. 

(3) Aktivitas yang dimaksud yaitu aktivitas siswa selama pembelajaran sebagai 

respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan baik dikelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. 

(4) Hasil belajar yang dimaksud yaitu hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian mengenai 

keefektifan model problem posing terhadap materi keliling dan luas bangun datar 

siswa kelas IV SD Negeri Tembok Banjaran 1 Kabupaten Tegal, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

(1) Apakah aktivitas belajar matematika siswa kelas IV materi kililing dan luas 

bangun datar yang menggunakan model problem posing lebih tinggi dan 

efektif daripada yang menggunakan model pembelajaran konvensional? 

(2) Apakah terdapat perbedaan aktivitas belajar matematika siswa kelas IV 

materi keliling dan luas bangun datar antara pembelajaran yang menggunakan 

model problem posing dan model pembelajaran yang konvensional? 

(3) Apakah hasil belajar matematika siswa kelas IV materi kililing dan luas 

bangun datar antara pembelajaran yang menggunakan model problem posing 
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lebih tinggi dan efektif daripada yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional? 

(4) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas IV materi 

keliling dan luas bangun datar antara pembelajaran yang menggunakan model 

problem posing dan model pembelajaran yang konvensional? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini meliputi dua tujuan yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus dari pelaksanaan penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut. 

1.5.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menguji keefektifan 

model problem posing dalam pembelajaran matematika materi keliling dan luas 

bangun datar di kelas IV SDN Tembok Banjaran 1 Kabupaten Tegal. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah tujuan yang bersifat khusus atau fokus tujuan yang 

ingin dicapai. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu: 

(1) Mendeskripsikan perbedaan aktivitas belajar siswa materi keliling dan luas 

bangun datar antara pembelajaran yang menggunakan model problem posing 

dan yang menggunakan model pembelajaran yang konvensional. 

(2) Mendeskripsikan keefektifan aktivitas belajar matematika siswa kelas IV 

materi kililing dan luas bangun datar antara pembelajaran yang menggunakan 

model problem posing dan yang menggunakan model konvensional. 
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(3) Mendeskripsikan perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas IV materi 

kililing dan luas bangun datar antara pembelajaran yang menggunakan model 

problem posing dan yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

(4) Mendeskripsikan keefektifan hasil belajar matematika siswa kelas IV materi 

kililing dan luas bangun datar antara pembelajaran yang menggunakan model 

problem posing dan yang menggunakan model pembelajaran konvensional.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat di dalam penelitian ini meliputi dua manfaat yang  yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai model 

pembelajaran problem posing yang dapat digunakan pada materi keliling dan luas 

bangun datar.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru 

dan sekolah. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran matematika. 

(2) Memudahkan siswa kelas IV SDN Tembok Banjaran 1 dalam mempelajari 

matematika khususnya pada materi keliling dan luas bangun datar. 
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(3) Melatih siswa untuk memecahkan masalah melalui belajar kerjasama dalam 

kelompok. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Memberikan informasi kepada guru tentang pelaksanaan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model Problem Posing. 

(2) Memberikan khasanah bagi guru untuk menggunakan model pembelajaran 

sebagai alternatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah inovasi dalam pembelajaran 

sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. 

(2) Meningkatkan motivasi sekolah dalam menciptakan pembelajaran 

matematika yang lebih beragam dan menyenangkan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Di dalam kajian pustaka akan dibahas tentang landasan teori, penelitian yang 

relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Berikut ini merupakan 

penjabaran dari sub pokok bahasan tersebut. 

2.1 Landasan Teori 

Bagian ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori 

yang berhubungan dengan penelitian yaitu Pengertian belajar; Faktor-faktor yang 

memengaruhi belajar; Pengertian pembelajaran; Aktivitas belajar; Hasil belajar;  

Karakteristik siswa sekolah dasar; Pembelajaran matematika di sekolah dasar;  

Materi keliling dan luas bangun datar; Model pembelajaran serta Model 

pembelajaran problem posing.  

2.1.1 Pengertian Belajar 

Fontana (1981) dalam Winataputra,dkk (2008: 1.8) menyatakan bahwa  

belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu 

sebagai hasil dari pengalaman. W.S Winkel (2002) dalam Susanto (2013: 4) 

menyatakan bahwa  belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam 

interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan, dan menghasilkan sebuah 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai 

sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas.  
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Slameto (2013: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Jadi, perubahan terjadi secara sadar dan 

berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang terjadi 

akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan 

ataupun proses belajar berikutnya. 

Berdasarkan pengertian belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses yang dilakukan oleh usaha individu dan berlangsung secara 

sadar dalam berinteraksi dengan lingkungan yang mengakibatkan perubahan 

tingkah laku pada diri individu. Interaksi digunakan sebagai sarana memperoleh 

pengalaman dan perubahan tingkah laku yang menyebabkan proses belajar terjadi 

sepanjang waktu. Hal ini dikarenakan manusia berinteraksi dengan lingkungan 

setiap saat. Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar merupakan 

perubahan yang positif. 

Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar menurut 

Slameto (2013: 3-5) yaitu: 1. perubahan terjadi secara sadar, ini berarti 

seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-

kurangnya merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. 2. 

perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Satu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 

kehidupan atau proses belajar selanjutnya. 3. perubahan dalam belajar bersifat 

positif dan aktif. Di dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan yang terjadi 
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senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari 

sebelumnya. 4. perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan 

yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk beberapa saat saja, 

seperti berkeringat, keluar air mata, dan bersin tidak dapat digolongkan sebagai 

perubahan dalam belajar. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah 

belajar akan menetap. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini 

berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan 

dicapai. Perubahan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-

benar disadari. 6. Perubahan mencakup seluruh aspek perilaku. Jika seseorang 

belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku 

secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

Belajar bukanlah sesuatu hal yang berdiri sendiri, namun belajar 

merupakan kumpulan dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Gagne (1997) 

dalam Rifa’i dan Anni (2012: 68) menyatakan bahwa unsur-unsur pembentukan 

belajar terdiri dari peserta didik, rangsangan (Stimulus), memori dan respon. 

Siswa merupakan subjek dan objek belajar yang dalam prosesnya menerima 

rangsangan melalui alat pengindraannya. Rangsangan timbul dari luar individu 

dan dari dalam individu itu sendiri. Hal-hal yang menarik dan baru bisa 

menimbulkan atau memicu rangsangan siswa. Rangsangan  yang diterima siswa 

lalu disimpan di dalam memori. Memori berisi pengetahuan, keterampilan serta 

sikap yang merupakan hasil dari proses belajar sebelumnya. Rangsangan yang 

masuk ke dalam memori selanjutnya menimbulkan respon. Respon yang muncul 

dapat diamati, berupa perubahan tingkah laku. 
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2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

 Slameto (2013: 54-72) menggolongkan faktor-faktor yang memengaruhi 

belajar ada dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internal adalah faktor 

yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal 

adalah faktor yang ada di luar individu. Berikut definisi kedua faktor tersebut. 

2.1.2.1 Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor internal meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor 

kelelahan. Faktor jasmaniah terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh. Agar 

seseorang dapat belajar dengan baik maka ia harus menjaga kesehatan badannya, 

sedangkan cacat tubuh juga dapat mempengaruhi belajar yang diakibatkan kurang 

sempurnanya tubuh. Faktor psikologis terdiri dari inteligensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Faktor kelelahan terdiri dari kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya 

tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh, sedangkan 

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan yang terjadi 

pada diri seseorang. 

2.1.2.2 Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu yang sedang belajar, 

dibagi menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Cara orang tua mendidik 
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memiliki pengaruh yang besar. Hubungan yang baik penuh pengertian dan kasih 

sayang dapat mensukseskan belajar pada anak. Suasana rumah yang tenang dan 

tenteram membuat anak dapat belajar dengan baik. Selanjutnya, keadaan ekonomi 

keluarga juga berpengaruh, karena dalam belajar dibutuhkan fasilitas yang 

memadai.  

Faktor sekolah yang mempengaruhi kegiatan belajar mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan 

waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas 

rumah. Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Kondisi masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi akan 

memberikan pengaruh positif terhadap siswa sehingga dapat belajar dengan baik. 

Begitu pula sebaliknya dengan lingkungan masyarakat yang berpendidikan rendah 

akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran belajarnya.   

 Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa ada dua faktor yang 

dapat mempengaruhi siswa dalam belajar. Setiap faktor mempunyai penjelasan 

masing-masing. Siswa akan belajar dengan maksimal jika dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran faktor-faktor tersebut terpenuhi dengan baik. 

2.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada 

siswa, sementara mengajar instruksional dilakukan oleh guru. Menurut Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, pembelajaran diartikan 

sebagai proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu 
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lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

atau guru agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, pengusaan, 

kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan keyakinan pada peseta didik. 

Ini menjadikan pembelajaran sebagai suatu proses yang penting. 

Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 157) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang memengaruhi si belajar 

sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan. Seperangkat 

peristiwa itu membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika peserta 

didik melakukan self instruction dan di sisi lain kemungkinan juga bersifat 

ekstern, yaitu jika bersumber antara lain dari pendidik. Pembelajaran berorientasi 

pada bagaimana siswa berperilaku. Memberikan makna bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah 

pengaruh dari lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi, yang 

selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka 

panjang. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik 

dengan peserta didik, atau antar peserta didik (Rifa’i dan Anni, 2012: 157). Di 

dalam proses komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula 

secara nonverbal, seperti penggunaan media komputer dalam pembelajaran. 

Komunikasi dalam pembelajaran ditujukan untuk membantu proses belajar. 

Hamalik (2013: 171) menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan 

melakukan aktivitas sendiri. 
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Proses pembelajaran akan dapat berjalan atau dikatakan berhasil apabila 

komponen-komponennya berjalan baik dan saling berinteraksi secara optimal. 

Setiap komponen tersebut akan memengaruhi dan bersinergi dengan komponen 

lainnya. Menurut Hamalik (2013: 77), ada tujuh komponen dalam pembelajaran 

diantaranya: 

2.1.3.1 Tujuan Pembelajaran 

Di setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Begitu 

juga dalam proses pembelajaran, sebelum memulai kegiatan pembelajaran guru 

harus merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan agar guru dapat 

fokus untuk memberkan setiap daya dan upaya, demi tercapainya tujuan 

pembelajaran sebagai suatu target akhir proses pembelajaran. 

2.1.3.2 Peserta Didik 

Di dalam satu kelas, guru pasti akan menemui siswa dengan karakteristik 

yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kekhasan 

masing-masing. Untuk itu, guru harus tahu dan memahami tiap karakteristik 

siswanya. Guru harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing siswa sehingga 

guru harus melakukan pembelajaran yang bervariasi agar setiap siswa 

memperoleh pembelajaran yang optimal. 

2.1.3.3 Komponen Guru 

Guru memiliki perananan yang sentral dalam proes pembelajaran. Guru 

memiliki peranan sebagai pengajar, pendidik, fasilitator, konseptor dan konselor. 

Tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi guru harus bisa menanamkan 

akhlak dan budi pekerti yang luhur bagi siswanya. Guru jugalah yang harus 
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merancang pembelajaran yang kreatif dan menarik agar kegiatan belajar mengajar 

berjalan dengan lancar.  

2.1.3.4 Materi Pelajaran 

Kegiatan pembelajaran pasti dilakukan proses transfer informasi berupa 

materi pelajaran. Materi pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa harus 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku yang di sususun secara sistematis. Selain 

itu, materi pelajaran digunakan sebagai salah satu bahan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa yaitu melalui tes evaluasi kognitif. 

2.1.3.5 Metode Pembelajaran 

Metode adalah cara-cara yang digunakan guru untuk menyampaikan suatu 

materi dalam proses pembelajaran, yang harus disesuaikan dengan jenis materi 

yang akan diberikan. Pemilihan metode oleh guru, harus menyesuaikan dengan 

materi yang akan diajarkan, tingkat kemampuan siswa serta kondisi dan jumlah 

siswa di kelas. Penggunaan metode yang tepat oleh guru akan berdampak pada 

hasil belajar. 

2.1.3.6 Media Pembelajaran 

Media adalah segala bentuk perantara atau pengantar penyampaian pesan 

dalam proses komunikasi pembelajaran. Penggunaan media diharapkan dapat 

mem-bantu guru untuk menyampaikan materi, dan membantu siswa untuk 

memahami materi dengan lebih mudah. Oleh karena itu, guru harus selektif dalam 

menetapkan media pembelajaran. Guru hendaknya memilih media yang menarik, 

berwarna dan sesuai materi ajar. Tidak kalah penting dari pemilihan media yaitu 

mengandung nilai edukasi di dalamnya. 
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2.1.3.7 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi berperan dalam menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas 

pembelajaran. Ini menandakan bahwa evaluasi merupakan hasil dari proses 

pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan guru dapat ditujukan untuk menilai ranah 

kognitif, afektif maupun psikomotorik, sehingga pemilihan alat tes harus 

disesuaikan dengan aspek yang ingin dinilai. 

2.1.4 Aktivitas Belajar 

Slameto (2013: 36) mengemukakan bahwa aktivitas adalah kegiatan siswa 

dalam berpikir dan berbuat, berupa kegiatan bertanya, mengajukan pendapat dan 

menimbulkan diskusi dengan guru. Jadi aktivitas belajar merupakan suatu 

kegiatan yang dapat mengaktifkan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

Aktivitas menimbulkan suatu interaksi antara guru, siswa dan materi 

pembelajaran yang disampaikan melalui media maupun model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru.  Proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh 

aspek psikofisis peserta didik (Suhana, 2014: 21). Aspek psikofisis disini yaitu 

jasmani maupun rohani peserta didik, sehingga akselerasi perubahan perilakunya 

dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

Menurut Sardiman (2011: 100) aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus 

selalu berkait. Piaget dalam Sardiman (2011: 100)  menerangkan bahwa seseorang 

anak itu berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak 

berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri maka harus diberi kesempatan 
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untuk berbuat sendiri. Sudjana (2014: 61) menyatakan, penilaian proses belajar-

mengajar terutama adalah melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam mengikuti 

proses belajar-mengajar.  

Aktivitas belajar banyak sekali macamnya. Menurut Dierich dalam Hamalik 

(2013: 172), terdapat delapan kelompok kegiatan belajar, meliputi: (1) kegiatan-

kegiatan visual; (2) kegiatan-kegiatan lisan (oral); (3) kegiatan-kegiatan 

mendengarkan; (4) kegiatan-kegiatan menulis; (5) kegiatan-kegiatan 

menggambar; (6) kegiatan-kegiatan metrik; (7) kegiatan-kegiatan mental, dan (8) 

kegiatan-kegiatan emosional. 

. Yonny, dkk. (2012: 175-6) mengatakan bahwa tingkat keaktifan siswa 

dapat dilihat pada persentase keaktifan siswa. Kualifikasi persentase keaktifan 

siswa dapat diketahui pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa 

Persentase Kriteria 

75% - 100 % Sangat tinggi 

50 % - 74,99 % Tinggi 

25 % - 49,99 % Sedang 

0 % - 24, 99 % Rendah 

 

Dengan mengemukakan beberapa pandangan dari berbagai ahli tersebut, 

jelas bahwa dalam kegiatan belajar, subjek didik/ siswa harus aktif berbuat. Suatu 

situasi tertentu dapat memberikan kesempatan anak untuk belajar dan dapat 

merangsang seseorang untuk berbuat, dengan berbuat sesuatu maka seseorang 

akan mengalami proses berpikir. Hal tersebut dapat menunjukkan suatu aktivitas 

belajar. Aktivitas belajar merupakan keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran dalam bentuk sikap, pikiran, perbuatan guna mencapai keberhasilan 
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proses pembelajaran. Pada pembelajaran siswa dituntut aktif dalam pembelajaran, 

misalnya kegiatan bertanya, mengajukan pendapat dan lain-lain.  

2.1.5 Hasil Belajar 

Susanto (2013: 5) menyatakan, hasil belajar yaitu perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Nawawi (2007) dalam Susanto 

(2013: 2007) menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi 

pelajaran tertentu. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2012 : 69), hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. 

Perolehan aspek-aspek perubahan tingkah laku tersebut tergantung pada apa yang 

dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu apabila siswa mempelajari pengetahuan 

tentang konsep, maka perunahan perilaku yang diperoleh adalah berupa 

penguasaan konsep.  

Hasil belajar menurut Bloom dalam Anni (2007: 7-12) mencakup tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, 

dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif yaitu meliputi knowledge (pengetahuan, 

ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), 

application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), 

synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk hubungan baru), dan 

evaluation (menilai). Domain afektif meliputi receiving (sikap menerima), 
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responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), dan 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi persepsi 

(perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan 

terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian 

(adaptation), dan kreativitas (originality). 

Kingsley (1998) dalam Sudjana (2014: 22) mengelompokan tiga macam 

hasil belajar, yakni keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, serta 

sikap dan cita-cita. Sedangkan Lindgren (1968) dalam Suprijono (2009: 7) 

menyatakan “hasil pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian dan 

sikap”. Bloom (1956) dalam Poerwanti, dkk (2009: 1-22) mengklasifikasikan 

hasil belajar yang terjadi pada diri seseorang menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Kognitif adalah ranah yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Afektif adalah ranah 

yang berkaitan dengan pengembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi, 

sedangkan psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau 

keterampilan motorik. 

Agar dapat mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi.  Sunal (1993) 

dalam Susanto (2013: 5) menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses 

penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa efektif suatu 

progam telah memenuhi kebutuhan siswa. Kemajuan prestasi belajar siswa tidak 

saja diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan 

keterampilan. Dengan demikian, penilaian hasil belajar siswa mencangkup nilai 
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hasil tes kognitif yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Ini bertujuan untuk 

mengukur seberapa paham siswa akan materi yang telah disampaikan oleh guru. 

2.1.6 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Menurut Sardiman (2011 : 120), menyatakan karakteristik siswa adalah 

keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari 

pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivaitas dalam 

meraih cita-citanya. Dengan demikian, maka penentuan tujuan belajar itu 

sebenarnya harus dikaitkan atau disesuaikan dengan keadaan karakteristik siswa. 

Pengetahuan mengenai karakteristik siswa ini memiliki arti yang cukup penting 

dalam interaksi belajar mengajar. Terutama bagi guru, informasi mengenai 

karakteristik siswa senantiasa akan berguna dalam memilih dan menentukan pola-

pola pengajaran yang lebih baik, yang dapat menjamin kemudahan belajar bagi 

setiap siswa. 

Sumantri dan Syaodih (2006: 6.36.4) mengemukakan ada empat 

karakteristik anak SD, yaitu: 

2.1.6.1 Senang Bermain 

Karakteristik ini menuntut guru sekolah dasar untuk melaksanakan 

kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan khususnya untuk kelas rendah. 

Karena di masa pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak, siswa sekolah 

dasar masih dalam tahap bermain dan belajar. Guru sekolah dasar seharusnya 

merancang suatu model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur 

permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran 

yang serius tapi santai. 
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2.1.6.2 Senang Bergerak 

Siswa sekolah dasar sangat senang bergerak. Mereka hanya bisa duduk 

diam dan tenang paling lama 30 menit. Karakteristik siswa tersebut menuntut guru 

untuk merancang suatu model, metode serta media pembelajaran yang melibatkan 

siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

2.1.6.3 Senang Bekerja dalam Kelompok 

Karakteristik ini menuntut guru untuk merancang model pembelajaran 

yang melibatkan siswa untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru perlu 

membentuk siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 

siswa untuk menyelesaikan tugas secara berkelompok. Dampak dari bergaul 

dalam kelompoknya, siswa dapat belajar bersosialisasi, belajar bagaimana bekerja 

dalam kelompok, dan belajar mematuhi aturan-aturan dalam kelompok. Siswa 

akan terbiasa bekerja sama dengan anggota kelompoknya. 

2.1.6.4 Senang Merasakan atau Melakukan Sesuatu secara Langsung 

Mereka berusaha menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-

konsep lama. Suatu konsep akan cepat dikuasai siswa, apabila mereka dilibatkan 

langsung melalui praktik dari apa yang diajarkan guru. Oleh sebab itu, guru perlu 

merancang model pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam 

proses pembelajaran. 

Mengenai pembicaraan karakteristik, Sardiman (2011 : 120), berpendapat 

ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama Karakteristik yang berkenaan 

dengan kemampuan awal atau prerequisite skills, seperti kemampuan intelektual, 

kemampuan berpikir, mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan psikomotor 
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dan sebagainya. Kedua karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan 

status sosial. Ketiga karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan 

kepribadian seperti sikap, perasaan, minat dan sebagainya. 

Bassett, Jacka, dan Logan (1983) dalam Sumantri dan Permana (2001:11) 

berpendapat tentang karakteristik anak usia sekolah dasar sebagai berikut: 

1. Mereka secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan 

tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi diri mereka sendiri. 2. 

Mereka senang bermain dan suka bergembira atau riang. 3. Mereka 

suka mengatur dirinya untuk menangani bebagai hal, 

mengeksplorasi suatu situasi dan mencobakan usaha-usaha baru. 4. 

Mereka biasanya bergetar perasaanya dan terdorong untuk 

berprestasi sebagaimana mereka tidak suka mengalami 

ketidakpuasan dan menolak kegagalan-kegagalan. 5. Mereka 

belajar secara efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi 

yang terjadi. 6. Mereka bekerja dengan cara bekerja, 

mengobservasi, berinisiatif, dan mengajar anak-anak lainnya.  
 

Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada masa anak-anak 

sekolah dasar, siswa mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang harus 

dimengerti oleh guru. Menurut Sumantri (2005), pentingnya mempelajari 

perkembangan peserta didik bagi guru. (1) kita akan memperoleh ekspektasi nyata 

tentang anak dan remaja. (2) pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak 

membantu kita untuk merespons sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu 

pada anak.(3) pengetahuan tentang perkembangan anak akan membantu 

mengenali berbagai penyimpangan  dari perkembangan yang normal. (4) dengan 

mempelajari perkembangan anak akan membantu memahami diri sendiri. 

2.1.7 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika merupakan cara berfikir logis yang dipresentasikan dalam 

bilangan, ruang, dan bentuk dengan aturan yang telah ada dan tidak dapat 



29 
 

 

 

dilepaskan dari aktivitas manusia (Susanto, 2013: 189). Matematika sangat 

diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi kemajuan dan 

perkembangan IPTEK. Oleh karena itu, siswa yang pandai dalam matematika 

akan lebih pandai menangkap kemajuan-kemajuan di bidang Ilmu dan teknologi. 

   Susanto (2013: 186-187) mendefinisikan, pembelajaran matematika 

adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun guru untuk mengembangkan 

kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. 

Sedangkan Muhsetyo, dkk. (2008: 1.26), berpendapat bahwa pembelajaran 

matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui 

serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi 

tentang bahan matematika yang dipelajari. Jadi pembelajaran matematika harus 

memberikan dampak positif bagi siswa yang mempelajarinya.  

Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar, 

sebagaimana yang disajikan oleh Depdiknas dalam Susanto (2013: 190), antara 

lain: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritme. (2) menggunakan penalaran pada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika. (3) memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. (4) 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 
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menjelaskan keadaan atau masalah. (5) memiliki sikap menghargai penggunaan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada satuan pendidikan SD/MI ruang lingkup mata pelajaran matematika 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: bilangan, geometri dan pengukuran, dan 

pengolahan data. Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di SD yaitu agar 

siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu juga, dapat 

memberikan tekanan penalaran dalam penerapan matematika (Susanto, 2013: 

189). 

Mengajarkan matematika di sekolah dasar memang tidak mudah. Hal itu 

dikarenakan siswa sekolah dasar masih berada pada taraf berpikir konkret dan 

kemampuannya sangat beragam. Jadi, guru perlu menggunakan suatu cara dalam 

penyampaian materi agar pembelajaran yang dilaksanakan menjadi bermakna, 

sehingga pembelajaran matematika  akan mudah dipahami siswa. Selain itu 

pembelajaran matematika yang diterapkan oleh guru hendaknya melibatkan dan 

mengaktifkan siswa dalam proses menemukan konsep-konsep matematika, 

sehingga siswa mampu mengembangkan kompetensi-kompetensi matematika 

seperti yang terdapat dalam kurikulum matematika. 

Lebih lanjut, Winarni dan Harmini (2012: 1) menyatakan bahwa untuk 

memahami dan dapat menerapkan matematika dalam menyelesaikan masalah 

diperlukan penguasaan konsep yang lebih baik. Kemampuan yang harus dimiliki 

siswa untuk dapat menyelesaikan masalah antara lain memahami masalah dan 

mengungkapkan kembali masalah yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, 

pembelajaran matematika di SD sebaiknya mulai mengasah kemampuan tersebut. 
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2.1.8 Materi Keliling dan Luas Bangun Datar 

2.1.8.1 Keliling dan Luas Segitiga 

Segitiga adalah bangun datar dengan 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Segitiga 

dibedakan jenisnya menurut panjang sisi-sisinya. Selain itu segitiga dibedakan 

jenisnya berdasarkan panjang sisi-sisinya berikut ini gambar jenis –jenis bentuk 

bagun segitiga. 

 

   Gambar 2.1 Jenis-jenis bentuk segitiga. 

Segitiga adalah daerah yang dibatasi oleh 3 sisi atau ruas garis. Untuk menyingkat 

tulisan, segitiga sering dilambangkan “Δ“. Berikut jenis-jenis segitiga: 

(1) Berdasarkan besar sudut: 

a. Segitiga lancip yaitu segitiga yang besar ketiga sudutnya kurang dari 90°. 

b. Segitiga siku-siku yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya 90°. 

c. Segitiga tumpul yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90°. 

(2) Berdasarkan panjang sisi: 

a. Segitiga sembarang yaitu segitiga yang panjang ketiga sisinya sembarang. 

b. Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. 

c. Segitiga sama kaki yaitu segitiga yang mempunyai sepasang sisi sama panjang. 



32 
 

 

 

Keliling adalah ukuran panjang sisi yang mengelilingi / mengitari bangun 

datar. Pengertian keliling yaitu panjang sisi-sisinya maka keliling segitiga dapat 

kita tulis dengan rumus sebagai berikut. 

Keliling segitiga :  

 K ∆ = AB+AC+BC 

Untuk lebih memahami perhatikan contoh berikut.  

Contoh :  

Tentukan Keliling segitiga ABC berikut. 

          

Diketahui 

AB = 2, BC=4, AC = 6  

K = AB+BC+AC  

    = 2 + 4 + 6  

    = 12  

Jadi, Keliling Segitiga ABC = 12 

Luas adalah ukuran keseluruhan dari bangun datar. Untuk mencari luas 

segitiga kita dapat mencarinya dengan rumus luas segitiga. Karena di dalam 

segitiga tidak ada ukuran panjang dan lebar maka sisi bawah di sebut alas dan sisi 

tegak disebut tinggi jadi rumus luas segitiga adalah : 
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              L = 1/2 x alas (a) x tinggi (t) 

Dimana alas adalah AB dan tinggi adalah AC. 

Contoh: Tentukan Luas Segitiga ABC berikut ini. 

             

Jawab  

 L = 1/ 2 alas x tinggi  

    = 1/2 x 10 x 3  

    = 15 cm 

2.1.8.2 Keliling dan Luas Jajargenjang 

Jajargenjang atau disebut juga dengan Jajaran genjang adalah sebuah 

bangun datar dua dimensi yang terbentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-

masing sejajar dan sama panjang 

 
Gambar 2.2 Bangun datar jajargenjang 

Ciri-ciri jajargenjang sebagai berikut. 

(1) Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

PQ = SR dan PS = QR. 

PQ // SR dan PS // QR. 
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(2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

<SPQ = <SRQ. 

<PSR = <PQR. 

(3) Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

(4) Sisi PR berpotongan dengan QS di titik O sehingga PO = OR dan QO = OS. 

 Keliling jajargenjang ABCD adalah jumlah panjang sisi-sisinya yaitu 

dirumuskan sebagai berikut. 

               

 Keliling (K) = AB + BC + CD + AD 

Karena AB = CD dan BC = AD, maka rumus keliling jajargenjang ABCD 

dapat dituliskan sebagai berikut. 

 K = 2 × (AB + BC) 

Contoh: 

Tentukan keliling jajargenjang WXYZ berikut ini. 

 

Jawab: 

K = 2 × (WX + XY) 

= 2 × (22 cm + 14 cm) 

= 2 × 36 cm = 72 cm 
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Luas jajargenjang sama dengan luas persegi panjang. Dalam bangun datar 

jajargenjang ukuran panjang menjadi alas (a) dan ukuran lebar menjadi tinggi (t). 

Sehingga luas jajargenjang dirumuskan sebagai berikut. 

     

 Luas Jajargenjang (L) = alas (a) x tinggi (t) 

Contoh: 

Tentukan luas jajargenjang ABCD berikut ini. 

               

Jawab: 

L = a × t 

   = 12 cm × 6 cm 

   = 72 cm². 

 

2.1.9 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar (Suprijono 2009: 46). Sementara Mills (1989) 

dalam Suprijono (2009: 45) berpendapat bahwa model merupakan bentuk 

representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 
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sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Jadi model dapat 

dimaknakan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk 

mempresentasikan sesuatu hal. 

 Joyce (1992) dalam Trianto (2011: 22) berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Pengertian model 

di atas mengasumsikan bahwa guru terikat erat dengan model pembelajaran. 

Melalui model pembelajaran guru dapat membantu siswa mendapatkan informasi, 

ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. 

Model pembelajaran memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, 

metode, atau prosedur. Menurut Kurniasih dan Sani (2015: 18), ciri-ciri tersebut 

yaitu: (1) Rasional teoritis serta yang logis dan disusun oleh para pencipta dan 

pengembangnya; (2) Memiliki landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana 

siswa belajar; (3) Adanya tingkah laku dalam mengajar yang diperlukan agar 

model tersebut dapat dilaksanakan dan berhasil; dan (4) Lingkungan belajar agar 

tujuan pembelajaran tercapai. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan prosedur yang sistematis yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu. Pemilihan model harus disesuaikan dengan jenis materi, situasi 
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dan kondisi tempat pembelajaran, serta karakteristik siswa. Oleh karena itu, 

diperlukan kreativitas dari guru dalam memilih model pembelajaran. 

2.1.10 Model Pembelajaran Problem Posing 

2.1.10.1 Pengertian Problem Posing 

Problem posing merupakan istilah yang pertama kali dikembangkan oleh 

ahli pendidikan asal brazil, Paulo feire (1970) dalam bukunya pendagogy of the 

opperesed (Huda, 2014: 276). Feire menyebut istilah problem posing dengan 

sebutan problem posing learning (PPL). Istilah ini merujuk pada strategi 

pembelajaran yang menekankan pemikiran kritis demi tujuan pembebasan. 

Sebagai strategi pembelajaran, PPL melibatkan tiga keterampilan yaitu 

menyimak, berdialog dan tindakan. 

Probem posing (pengajuan masalah) berarti merumuskan masalah (soal) 

atau membuat masalah (soal). Suyanto dalam Thobroni (2015 :281) mengartikan 

bahwa kata problem sebagai masalah atau soal sehingga pengajuan masalah 

dipandang sebagai suatu tindakan merumuskan masalah atau soal dari situasi yang 

diberikan. Problem posing merupakan model pembelajaran yang mengharuskan 

siswa menyusun pertanyaan sendiri atau memecahkan suatu soal menjadi 

pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana yang mengacu pada penyelesaian 

soal tersebut (Thobroni, 2015 : 278) 

Di dalam pembelajaran matematika problem posing merupakan suatu 

model yang menekankan pada perumusan soal. Menurut Brown dan Walter 

(1992) dalam Haji (2011) menyatakan bahwa soal dapat dirumuskan melalui 

beberapa situasi, antara laian; gambar, benda manipulatif, permainan, teorema 
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atau konsep, alat peraga, soal dan solusi dari suatu soal. Dengan bimbingan dari 

guru, siswa dapat merumuskan soal  dalam rangka memecahkan soal yang lebiih 

kompleks. Silver dan Cai dalam Thobroni (2015: 288-9) memberikan istilah 

pengajuan soal (problem posing) diaplikasikan pada tiga bentuk aktivitas kognitif 

matematika yang berbeda, yaitu:  

(1) Pengajuan pre-solusi (presolution posing) yaitu seorang siswa membuat soal 

dari situasi yang diadakan. 

(2) Pengajuan di dalam solusi (within-solution posing), yaitu seorang siswa 

merumuskan ulang soal seperti yang telah diselesaikan.  

(3) Pengajuan soal solusi (post solution posing), yaitu seorang siswa 

memodifikasi tujuan atau kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat 

soal baru. 

Syahrul (2015) mengklasifikasikan problem posing menjadi 3 jenis, yaitu 

problem posing bebas, problem posing semi terstruktur, problem posing 

terstruktur. Pemilihan ketiga jenis tersebut dapat didasarkan pada materi 

matematika, kemampuan siswa, hasil belajar siswa, atau tingkat berpikir siswa. 

Berikut diuraikan masing-masing tipe tersebut. 

(1) Problem Posing Bebas, menurut jenis ini siswa diberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk mengajukan soal sesuai dengan apa yang dikehendaki . 

Siswa dapat menggunakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari sebagai acuan 

untuk mengajukan soal.  

(2) Problem Posing Semi Terstruktur, menurut jenis ini siswa 

diberikan situasi/informasi terbuka. Kemudian siswa diminta untuk 
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mengajukan soal dengan mengkaitkan informasi itu dengan pengetahuan 

yang sudah dimilikinya. Situasi dapat berupa gambar atau informasi 

yang dihubungkan dengan konsep tertentu.  

(3) Problem Posing Terstruktur, menurut jenis ini siswa diberi soal atau 

penyelesaian soal tersebut, kemudian berdasarkan hal tersebut siswa diminta 

untuk mengajukan soal baru. 

Berdasarkan pendapat Silver dan Cai maka peneliti menggunakan bentuk 

tipe pengajuan soal solusi. Sedangkan menurut pendapat Syahrul maka peneliti 

menggunakan tipe problem posing terstruktur. Di dalam pemberian tugas 

pengajuan masalah, siswa dituntut untuk mengeluarkan ide-ide matematika yang 

mereka miliki. Model problem posing ini siswa dilatih untuk memperkuat dan 

memperkaya konsep-konsep dasar matematika. Bagi siswa, pembelajaran problem 

posing merupakan keterampilan mental. Pembelajaran dengan model problem 

posing ini menekankan pada pembentukan atau perumusan soal oleh siswa baik 

secara individu maupun secara berkelompok. Dalam hal ini siswa menghadapi 

suatu kondisi dimana diberikan suatu permasalahan berupa pernyataan dan siswa 

memecahkan pernyataan tersebut tersebut. 

2.1.10.2 Ciri-ciri Pembelajaran Model Problem Posing 

Pembelajaran problem posing yang dipikirkan oleh Freire dalam Thobroni 

(2015: 350) memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

(1)   Guru belajar dari siswa, dan siswa belajar dari guru. 

(2) Guru menjadi rekan murid yang melibatkan diri dan menstimulasi daya 

pemikiran kritis siswa-siswanya serta mereka saling memanusiakan. 
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(3) Manusia dapat mengembangkan kemampuannya untuk mengerti secara kritis 

dirinya dan dunia tempat ia berada. 

(4) Pembelajaran problem posing senantiasa membuka rahasia realita yang 

menantang manusia dan kemudian menuntut suatu tanggapan terhadap tantangan 

tersebut. Tanggapan terhadap tantangan membuka manusia untuk berdedikasi 

seutuhnya. 

2.1.10.3 Langkah-langkah Pembelajaran Model Problem Posing  

Model pembelajaran merupakan prosedur yang sistematis yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu. Oleh karena itu penerapan suatu model pembelajaran harus 

memiliki langkah-langkah yang jelas, karena hal tersebut dapat berpengaruh dari 

kenerja guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung.  

Syahrul (2015), menyatakan langkah-langkah dari pembelajaran problem 

posing secara keseluruhan mulai dari awal pembelajaran hingga akhir 

pembelajaran. Berikut  langkah-langkahnya: 

(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik 

 untuk belajar.  

(2) Guru menyampaikan informasi baik secara lewat bahan 

 bacaan selanjutnya memberi contoh cara membuat soal dari informasi 

 yang diberikan.   

(3) Guru membentuk kelompok belajar antara 4-6 peserta didik 

 tiap kelompok.  
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(4) Selama kerja kelompok berlangsung guru membimbing kelompok-

 kelompok  yang mengalami kesulitan dalam membuat soal 

 dan menyelesaikannya.   

(5) Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari dengan 

 cara masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya.  

(6) Guru memberi penghargaan kepada peserta didik atau kelompok yang 

 telah menyelesaikan tugas dengan baik.  

Langkah-langkah itu dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi seperti 

siswa dibuat berpasangan ataupun berkelompok. Di dalam satu kelompok siswa 

membuat soal dengan penyelesaiannya. Soal tanpa penyelesaian saling 

dipertukarkan antar pasangan lain atau dalam satu pasang. Siswa diminta 

mengerjakan soal temannya dan saling koreksi berdasarkan penyelesaian yang 

dibuatnya. 

2.1.10.4 Tujuan dan Manfaat Problem Posing 

Menurut pendapat beberapa ahli, yang dikutip oleh Tatag dalam Thobroni 

(2015: 286) mengatakan bahwa model pengajuan soal (problem posing) dapat: 

(1) Membantu siswa dalam mengembangkan keyakinan dan kesukaan terhadap 

pelajaran sebab ide-ide siswa dicobakan untuk memahami masalah yang 

sedang dikerjakan dan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan 

masalah. 

(2) Membentuk siswa bersikap kritis dan kreatif. 

(3) Mempromosikan semangat inkuiri dan membentuk pikiran yang 

berkembang dan fleksibel. 
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(4) Mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya. 

(5) Mempertinggi kemampuan pemecahan masalah sebab pengajuan soal 

memberi penguatan-penguatan dan memperkaya konsep-konsep dasar. 

(6) Menghilangkan kesan keseraman dan kekunoan dalam belajar. 

(7) Memudahkan siswa dalam mengingat materi pelajaran. 

(8) Memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. 

(9) Membantu memusatkan perhatian pada pelajaran. 

(10) Mendorong siswa lebih banyak membaca materi pelajaran 

2.1.10.5 Kelebihan Model Problem Posing  

Pembelajaran melalui model problem posing mempunyai beberapa 

kelebihan. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

(1) Kegiatan pembelajaran tidak terpusat pada guru, tetapi dituntut keaktifan 

siswa. 

(2) Minat siswa dalam pembelajaran lebih besar dan siswa lebih mudah 

memahami soal karena dibuat sendiri. 

(3) Semua siswa terpacu untuk terlibat secara aktif dalam membuat soal. 

(4) Dengan membuat soal dapat menimbulkan dampak terhadap kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah. 

(5) Dapat membantu siswa untuk melihat permasalahan yang ada dan yang baru 

diterima. Sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam dan lebih baik. 

(6) Merangsang siswa untuk memunculkan ide yang kreatif dari yang 

diperolehnya serta memperluas bahasan atau pengetahuan. 

(7) Siswa dapat memahami soal sebagai latihan untuk memecahkan masalah. 
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Supaya pembelajaran problem posing berjalan maksimal maka perlu 

diperhatikan hal-hal berikut ini. 

(1) Guru perlu mengujicobakan model problem posing terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk kegiatan penelitian. 

(2) Guru mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan sebaik 

mungkin sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. 

(3) Kondisi saat dilangsungkan pembelajaran sebaiknya mendukung dan tidak ada 

gangguan disaat pembelajaran berlangsung 

2.1.10.6 Kelemahan Model Problem Posing  

Selain mempunyai beberapa kelebihan tersebut, pembelajaran melalui 

pendekatan problem posing juga mempunyai beberapa kelemahan. Diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

(1) Persiapan guru lebih, karena menyiapkan informasi apa yang dapat 

disampaikan 

(2) Waktu yang digunakan lebih banyak untuk membuat soal dan penyelesaiannya 

sehingga materi yang disampaikan lebih sedikit. 

Supaya meminimalisir kelemahan dari model problem posing, maka perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

(1) Sesaat sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru perlu 

mempersiapkan seperangkat pembelajaran seperti RPP dan media pembelajaran. 

(2) Mengingat pada model pembelajaran problem posing membutuhkan waktu 

yang banyak, maka guru perlu mengingatkan siswa agar menggunakan waktu 

seefisien mungkin. 
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2.2  Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu yang relevan atau sesuai dengan substansi yang akan digunakan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu : 

(1) Penelitian oleh Puspitasari (2014) dari IAIN Tulungagung yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing terhadap Hasil Belajar 

Matematika Materi Himpunan Pada Siswa Kelas Vii Smp Negeri 2 Kampak 

Trenggalek Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014”.  Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran problem posing dengan model 

pembelajaran konvensional dengan nilai (thitung = 3,226 > ttabel = 2, 025) 

pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh model pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar 

matematika materi himpunan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kampak, 

Trenggalek semester genap tahun pelajaran 2013/2014. Adapun besar 

pengaruh model pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar 

matematika materi himpunan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kampak, 

Trenggalek semester genap tahun pelajaran 2013/2014 adalah 18,42%. 

(2) Penelitian yang dilakukan oleh Aristiyowati (2014) dari IAIN Walisongo 

Semarang yang berjudul “Efektivitas Model Problem Posing Menggunakan 

Alat Peraga Jam Sudut terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik 

Kelas V Min Mlaten Mijen Demak pada Materi Pengukuran Sudut”. Hasil 

penelitian ini sebagai berikut: Analisis data tahap awal meliputi uji 
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normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan dua ratarata. Dari 

perhitungan uji normalitas kelas eksperimen diperoleh 2 χ hitung (2, 83294) < 

2 χ tabel (11, 0705), sehingga berdistribusi normal. Sedangkan kelas kontrol 

diperoleh 2 χ hitung (-1,26772) < 2 χ tabel (11, 0705), sehingga data hasil 

penelitian tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk 

uji homogenitas diperoleh = 1,022 dan = 1,85 dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok mempunyai varians yang sama. Sedangkan pada uji 

kesamaan dua rata-rata diperoleh = -0,341 dan = 2,0010, Sehingga di 

ketahui = -0,341 < = 2,0010. Berdasarkan uji persamaan dua rata-rata (uji t) 

kemampuan peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda 

secara signifikan. Analisis data tahap akhir meliputi uji normalitas, uji 

homogenitas, uji perbadaan dua rata-rata. Uji normalitas kelas eksperimen 

diperoleh 2 χ hitung (5,66806) < 2 χ tabel (11,0705), sedangkan kelas kontrol 

diperoleh 2 χ hitung (5,03869) < 2 χ tabel (11, 0705), jadi hasil penelitian untuk 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Untuk perhitungan 

homogenitas diperoleh Fhitung = 1,100 dan Ftabel = 1,847, dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama. Kemudian untuk uji 

perbedaan dua rata-rata diketahui besarnya thitung = 2,322 > ttabel = 1,6720 

dengan rata-rata kelas eksperimen adalah 71,17 dan besarnya rata-rata kelas 

kontrol adalah 62,52. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan model problem posing menggunakan alat peraga 

efektif terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas V MIN Mlaten 

Mijen Demak pada materi pengukuran sudut. 
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(3) Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015) dari Unnes yang berjudul 

“Keefektifan Problem Based Learning dengan Strategi Problem Posing 

pada Pencapaian Kemampuan Pemecahan Masalah dan Disposisi 

Matematik Siswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen I mencapai ketuntasan belajar, (2) 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen II mencapai ketuntasan 

belajar, (3) kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol mencapai 

ketuntasan belajar, (4) rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

eksperimen I lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas eksperimen II lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas kontrol, (5) rata-rata disposisi matematik siswa kelas 

eksperimen I lebih dari rata-rata disposisi matematik siswa dengan kelas 

eksperimen II lebih dari rata-rata disposisi matematik siswa kelas kontrol, 

(6) terdapat pengaruh disposisi matematik siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen I, (7) terdapat pengaruh 

disposisi matematik siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa 

pada kelas eksperimen II. 

(4) Penelitian yang dilakukan oleh Faqih (2014) dari Unnes yang berjudul 

“Pengaruh Pendekatan Problem Posing Learning terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Peserta Didik pada Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 8 

Semarang Tahun 2013-2014” Berdasarkan analisis hasil penelitian, 

diperoleh bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki rata-rata kemampuan berpikir kritis berturut-
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turut 78,84 dan 71,41 . Berdasarkan penelitian di peroleh uji ketuntasan 

klasikalnya mencapai 93,548%. Berdasarkan uji hipotesis I diperoleh thitung  

= 4.803> ttabel , ini berarti bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Sedangkan pada uji hipotesis 

II diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif aktivitas peserta didik terhadap 

kemampuan berpikir kritis sebesar 47,46% . Simpulan penelitian ini adalah: 

rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol. Besarnya pengaruh aktivitas peserta didik 

terhadap kemampuan berpikir kritis 47,46% . Maka terdapat pengaruh 

positif pendekatan Problem Posing Learning terhadap kemampuan berpikir 

kritis peserta didik. 

(5) Penelitian yang dilakukan oleh Hervinayanti (2016) dari UNP Kediri 

“Pengaruh Model Problem Posing Tipe Pre-Solution Posing terhadap 

Penguasaan Konsep Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan dalam 

Memecahkan Masalah yang Berhubungan dengan Pecahan Siswa Kelas V 

SDN Purwodadi 1 Kabupaten Kediri” Berdasarkan hasil posttest dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) penggunaan model pembelajaran 

Problem Posing Tipe Pre-Solution Posing sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan memecahkan masalah penguasaan konsep pecahan. Hal ini 

terbukti rhitung 0,000, rtabel 0,05 dengan taraf signifikan 5%, maka 0,000 < 

0,05 sehingga Ho ditolak. (2) Hasil penguasaan konsep pecahan dengan 

menggunakan metode konvensional yaitu dari 27 siswa diperoleh hasil 

belajar rata-rata kelas 66 dengan hasil belajar maksimum 85 dan minimum 
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52. Dengan nilai KKM 65,5, 17 siswa yang belum bisa mencapai KKM dan 

10 siswa sudah mencapai KKM. (3) hasil penguasaan konsep pecahan 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Posing Tipe Pre-

Solution Posing dari 21 siswa diperoleh hasil belajar rata-rata kelas 83 

dengan hasil belajar maksimum 94 dan minimum 75. Dengan nilai KKM 

65,5, tidak ada siswa yang memperoleh hasil belajar di bawah KKM. 

(6) Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh Afrilia (2014) dari 

Universitas Lampung dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Model 

Problem Posing pada Pembelajaran Tematik”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan model Problem Posing dalam pembelajaran 

tematik dapat meningkatkan aktivitas dan dan hasil belajar siswa. Pada 

siklus I diperoleh data Persentase siswa aktif 59,09% dengan kategori 

“Cukup Aktif” meningkat pada siklus II menjadi 81,82%. Sikap/afektif 

siswa mendapat nilai rata-rata 63,54 dengan kategori “Cukup Baik”. 

Psikomotor siswa mendapat nilai rata-rata 67,14 dengan kategori “Cukup 

Terampil”. Hasil tes formatif siswa mendapat nilai rata-rata 65,85 dengan 

kriteria “Tinggi”. 

(7) Penelitian yang dilakukan oleh Baladraf (2013) dari Universitas Negeri 

Semarang dengan penelitiannya yang berjudul “Penerapan Problem Posing 

Berbasis Cooperative Learning Pada Pembelajaran Sistem Pernapasan di 

SMP 1 Weleri Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rerata nilai hasil belajar siswa pada kelas VIII-F sebesar 62,6 dan VIII-G 

sebesar 54,3. Setelah dilakukan pengujian dengan t-test dapat diketahui 
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bahwa perbedaan pada kedua kelas tersebut berbeda secara signifikan. 

Minat siswa yang teramati menggunakan lembar observasi dan kuesioner 

menunjukkan bahwa siswa kelas VIII F memiliki taraf minat lebih tinggi 

dibandingkan pada kelas VIII G. Simpulan dari penelitian ini adalah 

penerapan Problem Posing berbasis Cooperative Learning pada materi 

sistem pernapasan berpengaruh pada hasil belajar dan minat siswa di SMP 1 

Weleri Kabupaten Kendal. 

(8) Cankoy, Osman (2010) dari Universitas Egitim dengan penelitiannya yang 

berjudul Effect Of A Problem Posing Based Problem Solving Instruction On 

Understanding Problem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 

kelompok eksperimen lebih baik daripada siswa kelompok kontrol dalam 

hal nilai atas dalam semua dimensi (mengulang, memvisualisasikan dan 

penalaran kualitatif). Perbedaan antara kedua kelompok adalah yang 

terbesar di sub-dimensi di mana penalaran kualitatif ditekankan. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol, 

sehingga konsep matematika harus dipahami dahulu sebelum memanipulasi 

simbol-simbol itu Belajar matematika akan menjadikan siswa belajar bernalar 

secara kritis, kreatif, dan aktif. Selain itu, penerapan matematika juga dibutuhkan 

dalam pemecahan masalah sehari-hari, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta dunia kerja. Oleh karena itu, matematika perlu dikuasai siswa 

dengan baik terutama sejak usia sekolah dasar.  
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Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir siswa yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang 

baik terhadap materi matematika. Di dalam pembelajaran matematika diperlukan 

berbagai upaya kreatif dan strategis untuk memwujudkan pembelajaran 

matematika yang ideal. Selain itu, diperlukan pula cara, metode, atau jenis 

penilaian khusus yang perlu dikembangkan untuk menilai dan mengukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran matematika tersebut. 

Penyampaian materi pembelajaran matematika di kelas, guru seringkali 

terperangkap dengan situasi dimana ia hanya menggunakan satu atau dua cara 

atau metode yang dilakukannya secara terus menerus. Seorang guru cenderung 

memakai atau menerapkan model pembelajaran yang seringkali sama dengan  

guru yang terdahulu. Mereka mengacu pada pembelajaran konvensional yang 

menekankan peran aktif guru dalam pembelajaran. Model konvensional yang 

sering digunakan oleh guru antara lain: model ceramah, tanya - jawab dan 

penugasan.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan di dalam pembelajaran efektif yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran yang vareatif. Model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Salah satu model pembelajaran yang 



51 
 

 

 

bervareatif dan dapat diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran matematika yaitu 

model problem posing. 

Problem posing atau dalam bahasa indonesia artinya pengajuan soal 

merupakan model pembelajaran yang mengharuskan siswa menyusun pertanyaan 

sendiri atau memecah suatu soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih 

sederhana yang mengacu pada penyelesaian soal tersebut. Di dalam pembelajaran 

matematika, problem posing menempati posisi yang strategis. Siswa harus 

menguasai materi dan urutan penyelesaian soal secara mendetil. Hal tersebut akan 

dicapai jika siswa memperkaya khazanah pengetahuannya tak hanya dari guru 

melainkan perlu belajar secara mandiri. 

Keterlibatan siswa untuk turut belajar dengan menerapkan model 

pembelajaran problem posing merupakan salah satu indikator keefektifan belajar. 

Siswa tidak hanya menerima materi pembelajaran dari guru saja, akan tetapi siswa 

juga berusaha menggali dan mengembangkan sendiri. Hasil belajar tidak hanya 

meningkatkan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan berpikir. 

Model pembelajaran problem posing merupakan salah satu model pembelajaran 

yang inovatif. Model ini bisa dijadikan alternatif untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Berikut merupakan Gambar 2.3 tentang kerangka berpikir. 
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Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kajian pustaka 

serta kerangka berpikir, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

Ho1  : Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika materi keliling dan luas bagun datar antara pembelajaran yang 

menggunakan model problem posing dengan pembelajaran yang 

menggunakan model konvesional. 

  Ho1: µ1 = µ2 
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Ha1  : Terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika materi keliling dan luas bagun datar antara pembelajaran yang 

menggunakan model problem posing dengan pembelajaran yang 

menggunakan model konvesional. 

 Ha1: µ1 ≠ µ2 

Ho2 : Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi keliling 

dan luas bagun datar antara pembelajaran yang menggunakan model 

problem posing tidak lebih tinggi dan tidak lebih efektif daripada 

pembelajaran yang menggunakan model konvesional. 

 Ho2: µ1 ≤ µ2 

Ha2 : Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi keliling 

dan luas bagun datar antara pembelajaran yang menggunakan model 

problem posing lebih tinggi dan efektif daripada pembelajaran yang 

menggunakan model konvesional. 

 Ho2: µ1 > µ2 

Ho3 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika materi keliling dan luas bagun datar antara pembelajaran yang 

menggunakan model problem posing dengan pembelajaran yang 

menggunakan model konvesional. 

 Ho3: µ1 = µ2  

Ha3 : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

materi keliling dan luas bagun datar antara pembelajaran yang 
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menggunakan model problem posing dengan pembelajaran yang 

menggunakan model konvesional. 

 Ha3: µ1≠ µ2 

Ho4 : Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi keliling dan 

luas bagun datar antara pembelajaran yang menggunakan model problem 

posing tidak lebih tinggi dan tidak lebih efektif daripada pembelajaran 

yang menggunakan model konvesional. 

 Ha4: µ1 ≤ µ2 

Ha4 : Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi keliling dan 

luas bagun datar antara pembelajaran yang menggunakan model problem 

posing lebih tinggi dan efektif daripada pembelajaran yang menggunakan 

model konvesional. 

 Ha4: µ1 > µ2 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Bab ini berisi simpulan dan 

saran dari hasil penelitian. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian yang 

berjudul “Keefektifan Model problem posing terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar 

Keliling dan Luas Bangun Datar Siswa Kelas IV SDN Tembok Banjaran 1 

Kabupaten Tegal”, dapat dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut. 

 

(1) Aktivitas belajar siswa kelas IV SDN Tembok Banjaran 1 Kabupaten 

Tegal dalam pembelajaran matematika materi keliling dan luas bangun 

datar dengan model problem posing lebih baik daripada model 

konvensional. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase aktivitas di 

kelas eksperimen (IV A) selama tiga pertemuan sebesar 80,40% yang 

tergolong dalam kategori sangat tinggi, sedangkan di kelas kontrol (IV B) 

sebesar 67,62% yang tergolong dalam kategori tinggi. Selain itu dapat 

dibuktikan dari hasil uji hipotesis menggunakan one sample t test melalui 

program SPSS versi 21 yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel (5,550 > 

2,060) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) 
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(2) Terdapat perbedaan aktivitas belajar matematika materi keliling dan luas 

bangun datar pada siswa kelas IV SDN Tembok Banjaran 1 Kabupaten 

Tegal antara pembelajaran yang menggunakan model problem posing pada 

kelas eksperimen (kelas IV A) dan yang menggunakan model 

konvensional pada kelas kontrol (Kelas IV B). Hal ini dibuktikan dengan 

hasil uji hipotesis data aktivitas belajar dengan menggunakan uji statistik 

independent samples t test melalui program SPSS versi 21. Hasil dari 

perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (7,230 > 

2,010) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). 

(3) Hasil belajar siswa kelas IV SDN Tembok Banjaran 1 Kabupaten Tegal 

dalam pembelajaran matematika materi keliling dan luas bangun datar 

dengan model problem posing lebih baik daripada model konvensional. 

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 

sebesar 75,04, lebih tinggi dari rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

sebesar 62,44. Selain itu dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis 

menggunakan one sample t test melalui program SPSS versi 21 yang 

menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (2,314 > 2,060) dan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 (0,029 < 0,05). 

(4) Terdapat perbedaan hasil belajar matematika materi keliling dan luas 

bangun datar pada siswa kelas IV SDN Tembok Banjaran 1 Kabupaten 

Tegal antara  pembelajaran yang menggunakan model problem posing dan 

yang menggunakan model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

uji hipotesis menggunakan independent samples t test melalui program 
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SPSS versi 21 yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (3,227 > 2,010) 

dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,002 < 0,05) 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan, peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi Siswa 

(1) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan yang disampaikan guru, 

baik mengenai materi pembelajaran, maupun tahap-tahap pelaksanaan model 

pembelajaran problem posing. 

(2) Bekerjasama dengan baik dalam kegiatan berkelompok sesuai dengan arahan 

guru, sehingga tugas kelompok dapat terselesaikan dengan baik dan tepat 

waktu.  

(3) Bersikap menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan oleh kelompok 

yang lain, karena setiap kelompok mempunyai pendapat yang berbeda-beda di 

dalam berdiskusi. 

5.2.2 Bagi Guru  

(1) Memulai untuk mencoba menerapkan model pembelajaran problem posing 

dalam proses pembelajaran di kelas, karena lebih efektif dibandingkan dengan 

model konvensional.  

(2) Sebelum mengunakan model pembelajaran problem posing hendaknya guru 

memahami langkah-langkah dalam model pembelajaran problem posing dan 

merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
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(3) Menjelaskan tata cara pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran problem posing dengan rinci dan jelas kepada siswa, sehingga 

dapat mengetahui tata cara pelaksanaan model pembelajaran problem posing 

dengan benar. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Pihak sekolah sebaiknya dapat mendukung pelaksanaan model pembelajaran 

problem posing dalam pembelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran 

matematika tetapi juga pada mata pelajaran yang lain. 

(2)  Mensosialisasikan model pembelajaran problem posing kepada guru agar 

dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika di SD. 

Hal ini dikarenakan model tersebut terbukti efektif terhadap aktivitas dan hasil 

belajar materi keliling dan luas bangun datar siswa kelas IV. 

(3) Sekolah hendaknya memberikan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung 

pelaksanaan model ini, baik bagi guru maupun siswa. Fasilitas dan 

kelengkapan yang dimaksud antara lain media, sumber belajar yang memadai, 

dan buku-buku relevan. 
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