
 

4 
 

B.  KAJIAN TEORI 

1. Efektivitas Pembelajaran 

Efektifitas merupakan upaya atau strategi untuk mencapai tujuan belajar 

yang dilihat dari hasil belajar siswa (Kristiana, 2016). Menurut pendapat lain 

efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang 

ditimbulkan, membuahkan hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha 

atau tindakan (Linawati, 2014). Sedangkan, efektivitas pembelajaran adalah 

tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu metode pembelajaran tertentu 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan (Risnawati, 2018). 

Agar dapat tercapainya suatu tujuan pembelajaran dengan efektif maka 

diperlukan penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan rencana 

pembelajaran (Azka, 2015). 

Pembelajaran dikatakan efektif apabila dalam proses pembelajaran setiap 

elemen berfungsi secara menyeluruh, siswa merasa senang dengan hasil 

pembelajaran, membawa kesan, sarana atau fasilitas memadai, materi dan 

metode dapat dengan mudah dijangkau oleh siswa, serta guru yang professional. 

Oleh sebab itu, untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, maka diperlukan 

variasi model pembelajaran dalam menyampaikan materi pada siswa (Astuti, 

2010). 

Kriteria efektivitas pembelajaran mengacu pada (Kristiana, 2016) : 

1) Model pembelajaran dikatakan efektif apabila hasil belajar siswa secara 

statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan, antara kemampuan awal 

dengan kemampuan setelah pembelajaran. 

2) Model pembelajaran dikatakan efektif apabila dapat meningkatkan minat 

dan motivasi belajar siswa untuk lebih giat dalam belajar dan menunjukkan 

peningkatan yang signifikan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

Efektivitas Pembelajaran merupakan upaya atau strategi yang melibatkan 

semua komponen pendidikan dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan secara tepat. Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, semakin 
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banyak tujuan yang tercapai maka, semakin efektif pembelajaran yang 

dilakukan. Efektivitas pembelajaran dari penelitian ini dilihat dari hasil belajar 

yang berupa tes pemecahan masalah. 

2. Model Pembelajaran LAPS-Heuristik 

Model pembelajaran adalah prosedur yang sistimatis sebagai pedoman guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran (Afandi, 2013). Pendapat lain mengatakan 

bahwa model pembelajaran adalah teknik penyajian yang digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran di kelas agar tercapai tujuan pembelajaran 

(Risnawati, 2018).  

Berdasarkan pendapat mengenai model pembelajaran diatas dapat 

disimpulkan bahwa Model pembelajaran merupakan pedoman yang digunakan 

guru dalam merencanakan suatu pembelajaran di kelas agar tercapai tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, tujuan-tujuan pembelajaran, 

langkah-langkah kegiatan, dan pengelolaan kelas. 

Model Pembelajaran LAPS-Heuristik merupakan suatu model dengan 

susunan pertanyaan berupa apa masalahnya, apa ada alternatifnya, apakah 

bermanfaat, apakah solusinya, dan bagaimana mengerjakannya untuk 

menemukan alternatif jawaban dalam memecahkan masalah matematika 

(Khoir,2017). Kegiatan pembelajaran model LAPS-Heuristik cenderung 

bepusat pada siswa dengan memberikan kesempatan untuk membangun 

pengetahuannya sendiri dimulai dari mencari tahu apa masalahnya, apakah ada 

alternatifnya, apakah solusinya dan bagaimana mengerjakannya (Adiarta, 

2014), yang menuntun siswa menemukan sebuah solusi. Model pembelajaran 

LAPS-Heuristik ini diharapkan menumbuhkan rasa keingintahuan siswa 

terhadap suatu pemecahan masalah, sehingga siswa mampu memecahkan 

masalah dengan baik melalui model pembelajaran ini. 

3. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Masalah dalam matematika merupakan suatu situasi yang menantang dan 

memerlukan adanya pemecah masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan 

suatu prosedur rutin (Fadillah, 2009). Maksudnya siswa harus dapat 
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mengombinasikan segala konsep yang telah diketahuinya dan yang terkait 

dengan masalah, lalu membentuk suatu konsep baru, sehingga masalah yang 

diberikan dapat dipecahkan (Syahlan, 2017). Oleh sebab itu, untuk 

menyelesaikan suatu masalah diperlukan adanya strategi berpikir yang disebut 

dengan pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah merupakan proses memecahkan atau menyelesaikan 

soal yang tidak rutin menggunakan pengetahuan yang dimiliki (Fauziah, 2015). 

Pemecahan masalah dalam matematika merupakan kemampuan penting yang 

harus dimiliki oleh siswa, karena dapat membantu siswa untuk mengetahui 

bagaimana menerapkan keterampilan matematika mereka dalam menyelesaikan 

suatu masalah matematika (Osman dkk, 2018). Pemecahan masalah dalam 

matematika dapat medorong kemampuan siswa untuk menggali dan 

memadukan pengetahuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

Kemampuan pemecahan masalah dalam matematika adalah keterampilan 

siswa dalam menyelesaikan suatu masalah matematika dengan memperhatikan 

proses menemukan jawaban berdasarkan tahapan dalam pemecahan masalah 

(Noor, 2014). Kemampuan pemecahan masalah berperan penting dalam 

pembelajaran matematika, karena selain sebagai tuntutan dalam belajar 

matematika, bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan nyata (Sari, 2014). Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah keterampilan 

yang harus dimiliki siswa dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu 

masalah sesuai dengan tahapan pemecahan masalah dengan menggunakan 

pengetahuan, ide- ide, dan konsep matematika yang dimiliki siswa itu sendiri 

guna memperoleh jawaban yang tepat. 

Indikator kemampuan pemecahan masalah matematika dapat dilihat dari 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berdasarkan tahapan 

pemecahan masalah menurut John Dewey dalam Sundayana (2016) , yaitu : 1) 

Memahami Masalah; 2) Mengetahui dan merumuskan masalah dengan jelas; 3) 

Mengembangkan beberapa solusi; 4) Menguji beberapa solusi yang mungkin 

merupakan penyelesaiannya; 5) Mengambil dan mengevaluasi solusi dengan 
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tepat. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut John Dewey tersebut, 

akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

4. Kemampuan pemecahan masalah dengan Model LAPS-heuristik 

Terdapat beberapa jenis kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam 

memecahkan masalah, yaitu : memahami suatu masalah yang diberikan, dalam 

menentukan langkah awal untuk menyelesaikan suatu masalah, dan hanya 

menggunakan satu ide dalam memecahkan masalah. Untuk membantu siswa 

menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa dalam memecahkan masalah. 

Model LAPS-heuristik ini merupakan model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, dimana siswa diberi kesempatan untuk mendesain pengetahuan 

yang dimiliki (Purba, 2017). Model LAPS-heuristik ini siswa dituntun untuk 

menentukan alternatif-alternatif jawaban berupa rangkaian pertanyaan yang 

digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, kemudian memutuskan 

alternatif jawaban yang akan digunakan sebagai solusi. Model pembelajaran 

LAPS-heuristik ini diharapkan akan bisa membantu siswa dalam memecahkan 

masalah dengan rangkaian pertanyaan-pertanyaan apa masalahnya, adakah 

alternatif penyelesaiannya, apakah solusinya, dan bagaimana mengerjakannya. 

Sehingga, siswa aktif dalam menggali pengetahuannya dan mempunyai 

kemampuan pemecahan masalah yang baik. 


