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ABSTRACT 

 
 
 Mathematics teaching emphasizes students to develop their abilities. One is the 
ability of students in solving a problem. Students who have the ability to solve problems 
will be easier in dealing with problems that are expected to be faced by students in the 
future. Based on the observation in class IV A State Elementary School 34 / I Teratai, 
that the learning is done especially the learning of Mathematics still many students can 
not understand the problem, the students can not plan how to solve the problem, 
students can not solve the problem, and can not explain the results obtained the existing 
problems and the use of learning models that have been frequently used cause students 
can not develop problem-solving skills. 
 The purpose of this study to find out how the use of Problem Based Learning model 
can improve problem solving skills on Mathematics lesson in grade IV A State 
Elementary School 34 / I Teratai. 
 This research is a Classroom Action Research (PTK). Where each cycle includes 
planning, implementation, observation and reflection made 2 cycles. This research was 
conducted on August 15th until 31st August Know Doctrine 2017/2018. 
The results of this study indicate that using Problem Based Learning model has positive 
impact in improving problem solving abilities in which the indicators are: (1) 
identifying problems, (2) planning problem solving, (3) problem solving, and (4) 
interpreting the results. The percentage increase in the first cycle of the first meeting 
percentage of 50% increase in the second meeting to 62.41%, in the first cycle of the 
first meeting increased percentage of 74.11% and the second meeting increased to 
83.9%. With the increase in each meeting so as to achieve the success criteria of 75%. 
Then the process of improving problem-solving skills by using the model of Problem 
Based Learning has been declared successful. 
 The conclusion obtained from the results of this study is the use of Problem Based 
Learning model can improve problem-solving skills on Mathematics lessons in grade IV 
A State Elementary School 34 / I Teratai. 
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I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika menitik 
beratkan siswa untuk mengembangkan 
kemampuan-kemampuan yang 
dimilikinya. Salah satunya adalah 
kemampuan siswa dalam memecahkan 
suatu masalah.Siswa yang mempunyai 
kemampuan dalam memecahkan 
masalah  akan lebih mudah dalam  
mengatasi masalah-masalah yang 
diperkirakan akan dihadapi siswa di 
masa yang akan datang.  

Proses pembelajaran matematika 
menekankan pada pemberian latihan 
kepada siswa untuk mengembangkan 
kemampuan pemecahkan masalah 
secara logis dan ilmiah. Pembelajaran 
dapat dikatakan baik, apabila siswa ikut 
berpatisipasi dalam proses belajar 
mengajar. Selain itu, adanya umban 
balik antara guru dan siswa serta siswa 
mendapat membangun sebuah 
pengetahuan baru. Hal tersebut sejalan 
dengan teori konstruktivisme yang 
menyatakan bahwa, siswa harus benar-
benar memahami dan dapat menerapkan 
pengetahuan, siswa harus memecahkan 
masalah, menemukan segala sesuatu 
untuk dirinya, dan berusaha dengan 
susah payah dengan ide-ide. 

Namun pada kenyataannya 
berdasarkan hasil pengamatan yang 
dilakukan di SD Negeri 34/I Teratai   di 
kelas IV A mengalami permasalahan 
dalam  pembelajaran Matematika siswa 
belum semuanya  dapat memahami 
masalah, siswa tidak bisa merencanakan 
cara penyelesaian masalah, siswa tidak 
dapat  menyelesaikan masalah,dan tidak 
bisa menjelaskan hasil yang 
diperolehnya sesuai masalah yang ada. 
Selain itu, penggunaan model 
pembelajaran yang sudah sering 
digunakan menyebabkan siswa  tidak 
dapat mengembangkan kemampuan 
pemecahan  masalah. Kemudian peneliti 

melakukan observasi menggunakan 
lembar kemampuan pemecahan masalah 
siswa. Ternyata dari seluruh siswa yang 
berjumlah 28 siswa, yang dinyatakan 
memiliki kemampuan pemecahan 
masalah berdasarkan indikator yang 
telah diamati adalah (1) 
mengidentifikasi masalah sebanyak 6 
siswa, (2) merencanakan penyelesaian 
masalah sebanyak 1 siswa, (3) 
menyelesaikan masalah sebanyak 4 
siswa, dan (4) menginterprestasikan 
hasil sebanyak 1 siswa. Lembar 
observasi kemampuan pemecahan 
masalah tersebut membuktikan siswa 
yang memiliki kemampuan pemecahan 
masalah hanya21,42% atau sekitar 6 
siswa, sedangkan 78,58%  atau sekitar 
22 siswa masih belum mampu 
memecahkan masalah pada muatan 
pelajaran Matematika. 

Hal ini selaras dengan penelitian 
terdahulu yang dilakukan olehRini 
(2012) yang berjudul “Peningkatan 
Kemampuan Pemecahan Masalah 
Pecahan Perbandingan dan Skala 
dengan Pendekatan Problem Based 
Learningpada Siswa Kelas VI SD 
Mandungan Piyungan Kabupaten 
Bantul Tahun Ajaran 2011/2012”. Rini 
menyatakan bahwa rendahnya 
kemampuan pemecahan masalah 
matematika kelas VI SD Mandungan 
Piyungan Kabupaten Bantul. Hal ini 
disebabkan oleh pembelajaran yang 
masih menggunakan metode ceramah 
dan kurang mengaitkan materi pelajaran 
dengan kehidupan sehari-hari yang 
bersifat real. 

Masalah kurangnya kemampuan 
siswa dalampemecahkan masalah pada 
pembelajaran Matematika ini tentu 
harus segera dilakukan sebuah tindakan, 
supaya siswa mempunyai kemampuan 
pemecahan masalah dalam 
pembelajaran dan dapat ditingkatkan 
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sesuai dengan yang diharapkan. Setelah 
melihat penyebab masalah di atas, 
peneliti mengambil tindakan dengan 
menggunakan model Problem Based 
Learning atau pembelajaran berbasis 
masalah. Berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan, maka dalam 
penelitian ini peneliti akan melakukan 
penelitian tindakan kelas dengan judul 
“Meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan MasalahMenggunakan 
Model Problem Based Learning (PBL) 
pada Muatan Pelajaran Matematika di 
Kelas IV A SD Negeri 34/I Teratai”. 

 
II. KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Kemampuan Pemecahan 

Masalah 
 

2.1.1Pengertian kemampuan 
pemecahan masalah 

Kemampuan pemecahan 
masalah adalah sikap berpikir kritis 
dalam menyelesaikan suatu kesulitan 
atau masalah.  Sawyer (dalam Shadiq, 
2016:109), menggemukakan bahwa 
“pengetahuan yang diberikan atau 
ditransformasikan langsung kepada para 
siswa  akan kurang meningkatkan 
kemampuan bernalar (reasoning) 
mereka”. Hal tersebut hanya membuat 
kemampuan daya ingat siswa menjadi 
meningkat. Namun, kemampuan 
bernalarlah dan berpikir yang akan 
sangat menentukan keberhasilannya. 
Walaupun kemampuan daya ingat siswa 
sangat mendukung dalam pemahaman 
pelajaran, namun yang lebih efektif 
adalah meningkatkan kemampuan 
berpikir dan bernalar siswa.  
 
2.1.2 Indikator kemampuan 

pemecahan masalah 
Menurut Kesumawati 

(Chotimah, 2014) indikator kemampuan 
pemecahan masalah adalah sebagai 
berikut:  

1. Menunjukkan 
pemahaman masalah, 

meliputi kemampuan 
mengidentifikasi unsur-
unsur yang diketahui, 
ditanyakan, dan 
kecukupan unsur yang 
diperlukan. 

2. Mampu membuat atau  
menyusun model 
matematika, meliputi 
kemampuan 
merumuskan masalah 
situasi sehari-hari 
dalam matematika. 

3. Memilih dan 
mengembangkan 
strategi pemecahan 
masalah, meliputi 
kemampuan 
memunculkan berbagai 
kemungkinan atau 
alternatif cara 
penyelesaian rumus-
rumus atau pengetahuan 
mana yang dapat 
digunakan dalam 
pemecahan masalah 
tersebut.  

4. Mampu menjelaskan 
dan memeriksa 
kebenaran jawaban 
yang diperoleh, 
meliputi kemampuan 
mengidentifikasi 
kesalahan-kesalahan 
perhitungan, kesalahan 
penggunaan rumus, 
memeriksa kecocokan 
antara yang telah 
ditemukan dengan apa 
yang ditanyakan, dan 
dapat menjelaskan 
kebenaran jawaban 
tersebut. 

2.1.3 Faktor yang mempengaruhi 
kemampuan pemecahan masalah 

Siswono (2008:35) 
menyebutkan bahwa terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi kemampuan 
pemecahan masalah, yaitu:  
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1. Pengalaman awal.  
 Pengalaman  terhadap 

tugas-tugas 
menyelesaikan soal 
cerita atau soal aplikasi. 
Pengalaman awal 
seperti ketakutan 
(pobia) terhadap 
matematika dapat 
menghambat 
kemampuan siswa 
dalam memecahkan 
masalah.  

2. Latar belakang 
matematika.  

Kemampuan siswa 
terhadap konsep-konsep 
matematika yang 
berbeda-beda 
tingkatnya dapat 
memicu perbedaan 
kemampuan siswa 
dalam memecahkan 
masalah. 

3. Keinginan dan 
motivasi.  

Dorongan yang kuat dari 
dalam diri (internal), 
seperti menumbuhkan 
keyakinan saya “BISA” 
maupun eksternal, 
seperti diberikan soal-
soal yang menarik, 
menantang, kontekstual 
dapat mempengaruhi 
hasil pemecahan 
masalah. 

4. Struktur Masalah.  
Struktur masalah yang 

diberikan kepada siswa 
(pemecahan masalah), 
seperti format secara 
verbal atau gambar, 
kompleksitas (tingkat 
kesulitan soal), konteks 
(latar belakang cerita 
atau tema), bahasa soal, 
maupun pola masalah 
satu dengan masalah 

yang lain dapat 
mengganggu 
kemampuan siswa 
dalam memecahkan 
masalah. 

 
2.2 Model Problem Based Learning 
2.2.1 Pengertian model Problem 

Based Learning 
Menurut Jalaluddin (2016:95), 

menyatakan bahwa “Problem Based 
Learning adalah model pembelajaran 
yang dirancang agar peserta didik dapat 
pengetahuan penting, yang membuat 
mereka mahir dalam memecahkan 
masalah, dan memiliki model belajar 
sendiri serta memiliki kecakapan 
berpartisipasi dalam tim”. 
 
2.2.2 Karakteristik model Problem 

Based Learning 
Rusman (2014:232) 

mengemukakan karakteristik 
pembelajaran berbasis masalah adalah 
sebagai berikut: 
2 Permasalah menjadi Starting 

point dalam belajar; 
3 Permasalahan yang diangkat 

adalah permasalahan yang 
ada di dunia nyata yang tidak 
terstruktur; 

4 Permasalahan membutuhkan 
perspektif ganda (multiple 
perspective); 

5 Permasalahan, menantang 
pengetahuan yang dimiliki 
oleh siswa, sikap, dan 
kompetensi yang kemudian 
membutuhkan identifikasi 
kebutuhan belajar dan bidang 
baru dalam belajar; 

6 Belajar pengarahan diri 
menjadi hal yang utama; 

7 Pemanfaatan sumber 
pengetahuan yang beragam, 
penggunaannya, dan evaluasi 
sumber informasi merupakan 
proses yang esensial dalam 
PBM; 
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8 Belajar adalah kolaboratif, 
komunikasi, dan kooperatif; 

9 Pengembangan keterampilan 
inquiry dan pemecahan 
masalah sama pentingnya 
dengan penguasaan isi 
pengetahuan untuk mencari 
solusi dari sebuah 
permasalahan; 

10 Keterbukaan proses dalam 
PBM meliputi sintesis dan 
integrasi dari sebuah proses 
belajar; dan 

11 PBM melibatkan evaluasi 
dan review pengalaman 
siswa dan proses belajar. 
 

2.2.3 Langkah-langkah model 
Problem Based Learning 

Langkah-langkah pemecahan 
masalah dalam pembelajaran PBL 
paling sedikit ada delapan tahapan 
menurut Pannen (dalam Ngalimun, 
2014:94) yaitu: (1) mengidentifikasi 
masalah, (2) mengumpulkan data, (3) 
menganalisis data, (4) memecahkan 
masalah berdasarkan pada data yang 
ada dan analisisnya, (5) memilih cara 
untuk memecahkan masalah, (6) 
merencanakan penerapan pemecahan 
masalah, (7) melakukan ujicoba 
terhadap rencana yang ditetapkan, dan 
(8) melakukan tindakan (action) untuk 
memecahkan masalah. 
 
2.3  Materi Pelajaran Pecahan 

Pecahan adalah sebagian dari 
sesuatu yang utuh. Dalam ilustrasi 
gambar, bagian yang dimaksud adalah 
bagian yang biasanya ditandai dengan 
arsiran. Bagian inilah yang dinamakan 
pembilang. Adapun bagian yang utuh 
adalah bagian yang dianggap sebagai 
satuan, dan dinamakan penyebut. 
Seperti pecahan senilai (menambahkan 
dan menguragi pecahan) 

 
 

2.4 Hubungan Kemampuan 
Pemecahan Masalah, Model 
Problem Based Learning dan 
Muatan Pelajaran Matematika  

Hubungan materi pecahan dengan 
model Problem Based Learning  adalah 
dalam proses pembelajaran siswa 
dituntut untuk memecahkan masalah 
yang diberikan oleh guru, seperti 
menyelesaikan penjumlahan dan 
pengurangan pecahan dalam bentuk soal 
cerita. 

 
 

2.5 Teori Pembelajaran 
Menurut Susanto (2013:96), 

teori belajar konstruktivisme 
menyatakan bahwa siswa harus 
menemukan sendiri dan 
mentransformasikan informasi 
kompleks, megecek informasi baru 
dengan aturan-aturan lama, dan 
merevisi apakah aturan-aturan itu tidak 
sesuai lagi. Menurut teori ini, satu hal 
yang paling penting dalam psikologi 
pendidikan adalah bahwa guru tidak 
hanya sekadar memberikan 
pengetahuan kepada siswa. Siswa harus 
membangun sendiri pengetahuannya di 
benaknya. Guru dapat memberikan 
kemudahan untuk proses ini dengan 
memberikan kesempatan untuk 
menemukan dan menerapkan ide-ide 
mereka sendiri, dan mengajar siswa 
menjadi sadar dan secara sadar 
menggunakan strategi mereka sendiri 
untuk belajar. 
 

 
III. METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini ditetapkan 
di SD Negeri 34/I Teratai, dan waktu 
penelitian ini dilaksanakan pada 
semester genap tahun pelajaran 
2017/2018. 
3.2 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini yaitu 
siswa kelas IVA SD Negeri 34/I 
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Teratai. Jumlah siswa pada kelas ini 
yaitu sebanyak 28 orang yang terdiri 
dari 17 orang siswa perempuan dan 11 
siswa laki-laki. 
3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan 
secara bersiklus. Dimana setiap 
siklusnya terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. 
3.3.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti 
dan guru kolaborator akan melakukan 
kegiatan meliputi : (1) Peneliti 
berkolaborasi dengan guru dan siswa 
kelas IVA SD Negeri 34/I Teratai, (2) 
Menyiapkan bahan ajar, (3) 
Menyiapkan silabus pembelajaran, (4) 
Membuat rencana pelaksanaan 
pembelajaran, (4) Membuat lembar 
observasi, (5) Membuat lembar kerja 
siswa. 
3.3.2 Pelaksanaan 

Prosedur penelitian tindakan 
kelas ini akan dilaksanakan dalam 
beberapa siklus. Setiap siklusnya 
dilaksanakan sesuai dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 
disiapkan. Sesuai dengan RPP pada 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) maka pada pelaksaannya 
disetiap pertemuan akan dilakukan 
kegiatan sebagai berikut: 

1. Kegiatan awal: Apersepsi dan 
Motivasi  

2. Kegiatan Inti: eksplorasi, 
elaborasi, konfirmasi 

3. Kegiatan Akhir: pemberian 
reward dan punishment 

3.3.3 Observasi 
Observasi dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan 
tindakan. Observasi dilakukan oleh 
peneliti dengan menggunakan lembar 
observasi yang telah dibuat sebelum 
melakukan pengamatan. Hasil dari 
observasi ini akan digunakan untuk 
menentukan jenis tindakan perbaikan 
pada siklus berikutnya. 

 
 

3.3.4 Refleksi  
Apabila hasil observasi 

menunjukkan hasil yang belum 
maksimal, maka akan dilakukan refleksi 
dengan melakukan perbaikan ulang 
pada bagian yang ditemukan 
kelemahannya melalui siklus 
berikutnya. 
3.4 Analisis Data 

Teknis analisis data ini diperoleh 
dengan cara merefleksikan hasil 
observasi. Data observasi yang telah 
diperoleh kemudian dilakukan analisis 
secara deskriptif, sehingga mampu 
memberikan gambaran yang jelas 
tentang pembelajaran yang dilakukan 
guru pada saat  pembelajaran  
berlangsung yaitu dengan melakukan 
Revitalisasi Manajemen Kelas. Analisis 
kuantitatif yaitu menghitung skor dari 
aspek yang telah tercantum pada lembar 
observasi. Adapun caranya dengan 
menggunakan rumus: 

 
Persentase = 
∑����  ���� �������

∑ ���� ��������
 � 100 % 

 
Dengan rentang nilai: 

Skala 
nilai 

Predikat Kategori 

 86 – 
100 

A SB (Sangat 
Baik) 

81 – 85  A- 
76 – 80  B+ 

B (Baik) 71 – 75 B 
66 – 70  B- 
61 – 65  C+ 

C (Cukup) 56 – 60 C 
51 – 55  C- 
46 – 50   D+ K (Kurang) 
0 – 45  D 
(Sumber: Kemendikbud, 2014:107) 

  
3.5 Kriteria Keberhasilan 

Penelitian ini akan dikatakan 
berhasil apabila sudah mengalami 
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peningkatan antara kemampuan 
pemecahan masalah siswa dari kondisi 
awal dan setelah dilakukan 
pembelajaran dengan  menggunakan 
model pembelajaran Problem Based 
Learningsampai selesainya tindakan. 
Adapun rincian keberhasilan penelitian 
yaitu apabila adanya peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah di 
kelas IV A SD Negeri 34/I Teratai, 
yakni tuntas secara klasikal apabila 
mencapai minimal 75% dari jumlah 
seluruh siswa. 
 
IV.HASIL PENELITIAN  

 Hasil yang diperoleh dari 
penelitian bahwa menggunakan 
model Problem Based Learning 
dalam meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah berjalan  dengan 
baik meskipun tidak dapat dihindari 
terdapat kendala-kendala selama 
proses pembelajaran berlangsung. 
Akan tetapi kendala yang ada dapat 
diperbaiki pada siklus berikutnya dan 
akhirnya mencapai kriteria 
keberhasilan yang diinginkan. 

Dalam menggunakan model 
Problem Based Learning ini guru 
harus bisa menerapkan langkah-
langkah dengan baik agar indikator 
yang diamati dapat 
tercapai.Langkah-langkah model 
Problem Based Learning yaitu (1) 
mengidentifikasi masalah, (2) 
membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok, (3) mengumpulkan data, 
(4) menganalisis data, dan (5) 
evaluasi. 

Pada langkah mengidentifikasi 
masalah guru menggunakan media 
pembelajaran berupa gambar 
pecahan pada siklus I pertemuan 
pertama dan kedua. Pada pertemuan 
pertama guru menggunakan media 
gambar pecahan senilai untuk 
menstimulus siswa dalam berpikir 
kritis. Dengan mengamati gambar 
siswa akan terdorong untuk bertanya 

jawab dengan guru guna 
mengidentifikasi masalah yang 
terkait materi pembelajaran. Pada 
pertemuan kedua peneliti masih 
menggunakan media berupa gambar 
dan contoh soal pecahan guna 
menunjang proses pembelajaran. 
Media gambar digunakan untuk 
menjelaskan menjumlahkan dan 
mengurangankan berpenyebut sama 
dan contoh soal untuk menjelaskan 
menjumlahkan dan mengurangkan 
berpenyebut tidak sama. Penggunaan 
media gambar dan contoh soal ini 
dipilih agar siswa dapat 
mengembangkan daya berpikir dan 
bernalar dalam memecahkan masalah 
yang ada. Selanjutnya pada siklus II 
pertemuan pertama dan kedua 
peneliti menggunakan media 
pembelajaran berupa contoh soal 
guna menunjang selama proses 
pembelajaran berlangsung. Pada 
pertemuan pertama contoh soal 
berkaitan tentang menyelesaikan soal 
cerita penjumlahan sedangkan pada 
pertemuan kedua sontoh soal 
berkaitan tentang menyelesaikan soal 
cerita pengurangan. Dengan 
menggunakan media tersebut siswa 
dapat berusaha untuk berpikir kritis 
dan bernalar dalam menyelesaikan 
masalah. Dengan memberikan media 
pembelajaran yang bersifat 
memecahkan masalah akan melatih 
siswa dalam berpikir kritis dan 
bernalar dalam menyelesaikan 
masalah-masalah yang ada dan siswa 
akan terlibatlangsung selama proses 
pembelajaran berlangsung. 

Pada langkah membagikan 
siswa kedalam beberapa kelompok 
gurumenerapkan kelompok besar 
atau sekitar 6-10 siswa pada siklus I 
pertemuan pertama dan kedua. Pada 
pertemuan pertama dan kedua guru 
membagi siswa kedalam kelompok 
besar atau sekitar 6-10 siswa. 
Pembentukkan kelompok belajar ini 
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dilakukan agar mendorong siswa 
untuk berpartisipasi dalam bertukar 
pikir atau berdiskusi mengenai 
masalah-masalah yang terkait dengan 
materi pembelajaran. Pada silkus I 
guru menerapkan kelompok besar, 
namun pada pelaksanaan 
pembelajaran kurang efektif. Ini 
dikarenakan banyaknya siswa dalam 
setiap kelompok yang 
mengakibatkan kegaduhan selama 
proses pembelajaran. Sehingga pada 
siklus II pertemuan pertama dan 
kedua gurumenerapkan kelompok 
kecil atau sekitar 1-5 siswa untuk 
mengurangi kegaduhan pada saat 
pembelajaran berlangsung. 
Pembentukkan kelompok ini 
dilakukan agar siswa mudah untuk 
diatur, siswa dapat 
mengerjakan/melakukan tugas secara 
bersama-sama dan siswa dapat 
melakukan kegiatan pemecahan 
masalah dengna bersungguh-
sungguh. 

Pada langkah mengumpulkan 
data gurumembimbing siswa dalam 
mengumpulkan informasi untuk 
memecahkan masalah-masalah yang 
terkait materi pembelajaran. Pada 
siklus I pertemuan pertama guru 
membimbing siswa dalam 
kelompoknya untuk mendiskusikan 
tentang pecahan senilai dengan 
mengalikan atau membagi pembilang 
dan penyebut dengan bilangan yang 
sama dansiswa diminta 
mempraktikkan pecahan senilai 
dengan menggunakan gambar atau 
benda konkret.Dengan adanya 
mengumpulkan informasi siswa 
dapat merencanakan penyelesaian 
masalah yang ada. Pada pertemuan 
kedua guru membimbing siswa 
dalam mengumpulkan informasi 
untuk merencanakan penyelesaian 
masalah yang berkaitan dengan 
materi penjumlahan dan 

pengurangan pecahan berpenyebut 
sama dan tidak sama. Setelah 
melakukan diskusi siswa dapat 
menentukan rencana penyelesaian 
malasahnya. Pada siklus II 
pertemuan pertama dan kedua guru 
membimbing siswa dalam 
mengumpulkan informasi guna 
merencanakan penyelesaian masalah. 
Pada pertemuan pertama siswa 
dibimbing guru mendiskusikan 
tentang memecahkan soal cerita 
penjumalahan yang berkaitan dengan 
pecahan. Siswa menggali lebih 
banyak informasi untuk memecahkan 
soal cerita penjumlahan. Pada 
pertemuan kedua siswa dibimbing 
guru mendiskusikan tentang 
memecahkan soal cerita pengurangan 
yang berkaitan dengan pecahan. 
Siswa menggali lebih banyak 
informasi untuk memecahkan soal 
cerita pengurangan. Setelah 
mengumpulkan informasi siswa 
dapat menentukan rencana 
penyelesaian masalahnya. 

Pada langkah menganalisis 
data guru mengarahkan siswa untuk 
menganalisis informasi yang telah 
diperolehnya. Pada siklus I 
pertemuan pertama dan kedua 
informasi yang telah diperoleh siswa 
pada langkah sebelumnya menjadi 
panduan dalam menyelesaikan 
masalah. Siswa tinggal memasukkan 
angka-angka pada rencana yang telah 
dibuat dan membuktikan bahwa 
rencana yang dibuat sudah benar. 
Pada siklus II pertemuan pertama 
dan kedua melaksanakan perhitungan 
sesuai dengan rencana penyelesaian 
masalah yang telah dibuat. Dengan 
demikian, rencana penyelesaian 
masalah dirancang untuk 
mempermudah siswa dalam 
menentukan pola pemecahan 
masalah yang tepat. 

Pada langkah evaluasi 
gurumeminta setiap kelompok untuk 
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menginterprestasikan hasil 
diskusinya di depan kelas dan 
memberikan lembar kerja siswa 
untuk mengevaluasi pembelajaran 
hari itu. Pada siklus I pertemuan 
pertama dan kedua setiap kelompok 
mempresentasikan hasil diskusinya 
didepan kelas dan kelompok lain 
menanggapi hasil diskusi kelompok 
yang tampil. Guru juga membagikan 
lembar kerja siswa untuk 
mengevaluasi pembelajaran tersebut 
sudah berjalan efektif atau tidak. 
Dengan memberikan evaluasi kepada 
siswa, guru dapat mengetahui 
kendala-kendala apa saja yang harus 
diperbaiki pada siklus selanjutnya. 
Pada siklus II pertemuan pertama 
dan kedua setiap kelompok 
mempresentasikan hasil diskusinya 
didepan kelas dan kelompok lain 
menanggapi hasil diskusi kelompok 
yang tampil. Guru juga memberikan 
lembar kerja siswa untuk 
mengevaluasi pembelajaran pada 
hari itu, untuk melihat tercapai atau 
tidaknya tujuan pembelajarannya, 
dan untuk. Dari penjelasan langkah-
langkah model Problem Based 
Learning maka dapat dikatakan 
bahwa setiap langkah-langkah 
pembelajaran mendukung indikator 
kemampuan pemecahan masalah.  

Kemampuan pemecahan 
masalah meningkat setelah 
menggunakan model Problem Based 
Learning hal ini ditunjukkan dari 
hasil lembar pengamatan siswa yang 
mengalami peningkatkan di setiap 
siklusnya yang didasari pada 
indikator-indikator 
pengamatan.Melalui penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan 
model Problem Based Learning 
memiliki dampak positif dalam 
meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah. Hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan setiap 
pertemuan pada setiap silkunya, yang 

mana pada siklus I pertemuan 
pertama persentase yang didapat 
50% meningkat di pertemuan kedua 
menjadi 62,41%, pada siklus II  
pertemuan pertama mengalami 
peningkatan persentase yaitu 74,11% 
dan pertemuan kedua meningkat 
menjadi 83,9%. Dengan adanya 
peningkatan pada setiap pertemuan 
sehingga dapat mencapai kriteria 
keberhasilan 75%. Maka proses 
peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah dengan menggunakan model 
Problem Based Learning dinyatakan 
telah berhasil. 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan peneliti dari siklus I 
dan siklus II, terjadi peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah 
yang ditingkatkan melalui model 
Problem Based Learning pada siswa 
kelas IV A SD Negeri 34/I Teratai. 
Peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah pada siklus I dan siklus II 
meningkat sebanyak 22,8% yaitu 
dari 56,2% menjadi 79%. 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah di kelas IVA pada 
muatan pelajaran Matematika, peneliti 
menggunakan model Problem Based 
Learning dalam proses pembelajaran. 
Dengan cara melakukan perencanaan 
terlebih dahulu yaitu memasukkan 
langkah-langkah model Problem Based 
Learning di Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), selanjutnya 
peneliti melakukan pengamatan 
terhadap kemampuan pemecahan 
masakah dalam proses pembelajaran. 

Pada siklus I didapat hasil 
kemampuan pemecahan masalah 
sebesar 50% (Cukup Aktif). Untuk itu 
peneliti dan guru berkolaborasi 
melakukan refleksi yaitu melaksanakan 
semua rencana kegiatan yang telah 
dibuat sebelumnya, membuat proses 
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belajar mengajar menjadi lebih menarik, 
menggunakan pendekatan 
pembelajaran, guru harusmembagi 
siswa menjadi kelompok yang lebih 
kecil, hal ini dilakukan agar setiap siswa 
dapat melakukan kegiatan pemecahan 
masalah dengan sungguh-sungguh, 
menyesuaikan waktu dengan tugas 
pemecahan masalah pada setiap 
siswasebagai perbaikan pada siklus II. 
Pada siklus II didapat hasil sebesar 
79%, dengan demikian kemampuan 
pemecahan masalah di kelas IV sudah 
dapat dikatakan baik dan penelitian 
telah memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan/siswa yang dianggap 
memiliki masalah kemampuan 
pemecahan masalah telah menjadi baik 
dalam belajar. 

Dari penjelasan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan model Problem Based 
Learning dapat meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah pada 
muatan pelajaran Matematika di kelas 
IV A SD Negeri 34/I Teratai 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, 
maka dapat dikemukakan saran-saran 
sebagai berikut: 

1. Dalam melaksanakan Model 
Problem Based Learning dalam 
pembelajaran sebaiknya 
menggunakan media yang 
paling dekat dengan siswa agar 
pembelajaran lebih bermakna 
dan menarik. 

2. Langkah-langkah dalam 
menggunakan model Problem 
Based Learning harus lebih 
ditekankan lagi sehingga siswa 
mampu mengikuti setiap 
langkah-langkah yang sedang 
diterapkan. 

3. Pembelajaran menggunakan 
model Problem Based Learning 
tidak hanya dilakukan pada 
pembelajaran Matematika tetapi 

pada pembelajaran yang lain 
juga bisa diterapkan seperti pada 
pembelajaran IPA, IPS maupun 
Bahasa Indonesia karena model 
Problem Based Learning dapat 
diterapkan pada mata 
pembelajaran tersebut. 

4. Bagi siswa diharapkan agar 
memiliki kemampuan 
pemecahan masalah yang lebih 
tinggi dan dapat berpartisipasi 
secara aktif dalam pelaksanaan 
pembelajaran dengan 
menggunakan model Problem 
Based Learning. 
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