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 Based on the observation that the process of learning mathematics to 

students' understanding on problem solving is still lacking, and student learning 

process is still applied conventionally shaped learning, as well as learning is 

teacher center. The purpose of this research is to improve problem solving ability 

by using problem based learning model in class V SDN No. 111 / I Hot Water 

Complex. The type of this research is Classroom Action Research (PTK) which 

discusses how to apply problem based learning model in improving problem 

solving ability on student math learning in class V SDN No. 111 / I Hot Water 

Complex. Data collection in this study using observation, test, and interview. The 

subject of this research is the students of grade V SDN No. 111 / I Hot Water 

Complex which amounted to 29 people, of which 14 male students and 15 female 

students. The results showed that the percentage increase in the first cycle was 

64.23% and the math problem solving ability test was 50.84%. The percentage of 

cycle II is 86,2% and the result of the mathematics solving ability is 94,55%. 

Based on the results of research, other researchers should better understand the 

problem of education, especially the problem of learning so that the results of this 
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study can be used as a reference about the implementation of learning 

information with problem based learning model. 

 

1. PENDAHULUAN 

 Proses pembelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta 

didik mulai dari sekolah dasar. Adanya matematika pada tiap tingkat sekolah 

karena memegang peranan penting dalam ilmu pengetahuan, sehingga siswa harus 

mempelajarinya. Salah satunya mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

yang dilakukan dengan mengintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Dimana, 

pembelajaran matematika menitip beratkan siswa untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. 

 Pengajaran matematika kepada siswa pada hakekatnya tidak terlepas dari 

tujuan pembelajaran matematika itu sendiri. Berdasarkan Permendiknas No. 22 

tahun 2006, tujuan pembelajaran matematika disekolah agar peserta didik 

memiliki kemampuan untuk memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut khususnya membentuk kemampuan 

pemecahan masalah, seorang guru dituntut untuk mempersiapkan pembelajaran 

yang dapat membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah terutama 

dalam pembelajaran matematika. Dimana pemecahan masalah sangatlah penting 

dalam pembelajaran matematika. Karena, proses pemecahan masalah adalah cara 

atau wahana untuk meningkatkan kemampuan bernalar dan berpikir siswa. Sufri, 

dkk (2012:6) mengatakan bahwa “memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh”. Jadi, kemampuan pemecahan 

masalah adalah tujuan utama dalam pembelajaran matematika. Karena itu, 

kemampuan memecahkan masalah hendaknya diberikan, dilatihkan, dan 

dibiasakan kepada peserta didik sedini mungkin. Berdasarkan hasil observasi pada 

tanggal 18 September 2017 yang telah dilakukan di kelas V SDN No. 111/I 

Komplek Air Panas. Identifikasi masalah  yang ditemukan dalam proses 

pembelajaran: (1) kurangnya pemahaman siswa pada penyelesaian masalah 

matematika, (2) dalam proses belajar siswa masih diterapkan pembelajaran yang 
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berbentuk konvensional, (3) proses pembelajaran bersifat teacher center dan guru 

belum terbiasa menjadi fasilitator dan motivator siswa dalam belajar. Terkait 

dengan identifikasi masalah di atas, hal tersebut lebih terfokus pada kurangnya 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika. Karena terlihat ketika 

observasi, penyebab dari masalah tersebut dikarenakan siswa tidak terbiasa belajar 

memecahkan penyelesaian masalah dalam matematika dan yang sering tampak 

siswa terbiasa menghapal konsep matematika, mendengar penjelasan guru, dan 

mengerjakan latihan.  

 Berdasarkan masalah di atas, tindakan yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika siswa adalah 

model problem based learning, karena problem based learning adalah salah satu 

model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Menurut Barr dan Tagg 

(Huda, 2015:271) berpendapat bahwa “problem  based learning merupakan salah 

satu bentuk peralihan dari paradigma pengajaran menuju paradigma 

pembelajaran”. Jadi, problem based learning adalah memfokuskan pada 

pembelajaran siswa dan bukan pada pengajaran guru. Adapun keunggulan dari 

model PBL diantaranya; (a) terjadi pembelajaran yang bermakna, siswa yang 

belajar memecahkan suatu masalah akan menerapkan pengetahuan yang 

dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan, (b) siswa 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan serta 

mengaplikasikan dalam konteks yang relevan, (c) dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, 

motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan 

interpersonal dalam bekerja kelompok (Kemendikbud dalam Abidin, 2014:161-

162).  

 Alasan yang paling mendasari memilih tindakan ini, karena model problem 

based learning dapat mengaktifkan siswa dan menumbuhkan kreativitas atau 

kemampuan siswa dalam mendefenisikan permasalahan, mengolah informasi, dan 

menganalisis proses penyelesaian masalah melalui proses kerja sama dalam 

kelompok.  

 

2. KAJIAN TEORETIK 
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2.1 Kemampuan Pemecahan Masalah  

 Pemecahan masalah merupakan kemampuan mengidentifikasi masalah 

dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah serta terampil menggunakan konsep 

dan prosedur dalam lingkup materi matematika yang telah dikuasai. Menurut 

Yusuf, dkk (2003:129) “Pemecahan Masalah merupakan perpaduan kemampuan 

melakukan perhitungan (komputasi) dan perpaduan aplikasi”. Shadiq (2014:7) 

mengatakan bahwa “suatu pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika 

pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu tantangan yang tidak dapat dipecahkan 

oleh suatu prosedur rutin yang sudah diketahui si pelaku. Karena, penyelesaian 

suatu masalah memerlukan usaha yang lebih giat, tekun, dan ulet jika 

dibandingkan dengan ketika adik-adik mengerjakan soal rutin biasa”. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa  kemampuan 

pemecahan masalah adalah kemampuan  mengidentifikasi masalah yang 

dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur yang sistematis, masalah 

tersebut muncul ketika siswa menemukan aturan yang sudah dipelajari 

sebelumnya dalam menghadapi kondisi yang baru terkait dengan masalah dunia 

nyata. 

2.1.1 Pemecahan Masalah dalam Matematika 

  Pemecahan masalah penting dalam pembelajaran matematika dan perlu 

dilatihkan dan dibina pada siswa Sekolah Dasar. Sebab, dalam matematika siswa 

akan dihadapi masalah-masalah berupa soal-soal yang harus diselesaikan. Maka 

itu, siswa akan berlatih maupun belajar memecahkan masalah dengan tujuan 

untuk menjadi pemecah masalah yang tangguh dan penemu besar dari bumi 

tercinta ini. Demikian, belajar memecahkan masalah siswa hendaknya terbiasa 

mengerjakan soal-soal yang tidak hanya memerlukan ingatan yang baik saja, 

sehingga siswa akan menjadi mandiri, terampil dan mahir dalam belajar.  

 Untuk menunjukkan pentingnya belajar memecahkan masalah menurut 

Bestow, dkk (Shadiq, 2014:11) menggunakan pepatah “seseorang yang diberi 

ikan hanya cukup untuk dimakan satu hari saja, namun seseorang dilatih untuk 

mencari ikan akan dapat makan ikan untuk seumur hidupnya”. Jelaslah bahwa 

dengan kegiatan pemecahan masalah, sesungguhnya dilatih untuk tidak hanya 

menerima sesuatu yang sudah jadi layaknya diberi seekor ikan yang tinggal 
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dimakan dan dapat dimakan selama sehari saja, namun siswa dilatih seperti 

layaknya belajar cara menangkap ikan sehingga dapat digunakan selama hidup 

siswa. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, untuk membuat siswa mampu dalam 

memecahkan masalah tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya; (1) kemampuan siswa dalam memahami 

masalah dan mencari informasi yang relevan, (2) kemampuan siswa dalam 

mempresentasikan pemecahan masalah, (3) keterampilan berpikir dan bernalarnya 

yang fleksibel dan objektif, (4) sikap dan kemampuannya dalam melakukan 

kontrol selama proses memecahkan masalah. 

2.1.2 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah  

 Menurut Parnes (Haris, 2013) “ada 5 langkah dalam memecahkan masalah  

yaitu: (a) menemukan fakta, (b) menemukan masalah, (c) menemukan gagasan, 

(d) menemukan solusi dan (e) menemukan penerimaan”. Memecahkan masalah 

erat kaitannya dengan kreativitas, karena dalam memecahkan masalah dibutuhkan 

pemikiran yang kreatif. Sedangkan, menurut Shadiq (2014:7) “ada 4 langkah-

langkah proses pemecahan masalah: (1) memahami masalahnya, (2) merancang 

cara penyelesaian, (3) melaksanakan rencana, dan  (4) menafsirkan hasil”. 

Berdasarkan pendapat di atas, indikator kemampuan pemecahan masalah yang 

dipakai untuk penelitian ini adalah pendapat dari Shadiq, karena pada langkah-

langkah atau indikator tersebut lebih terfokus diterapkan pada siswa SD dan lebih 

mudah dipahami bagi peneliti. 

2.2 Model Problem Based Learning 

 Model problem based learning adalah model pembelajaran yang mana 

siswa sejak awal telah dihadapkan pada suatu masalah, kemudian dilanjutkan 

proses pencarian informasi yang bersifat student center. Menurut Barrow       

(Huda, 2015:271), mendefinisikan pembelajaran berbasis masalah sebagai 

“pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi 

suatu masalah dan masalah tersebut dipertemukan pertama kali dalam proses 

pembelajaran”. Sani (2015:127) mengatakan “pembelajaran berbasis masalah 

merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara meyajikan 
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masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitas penyelidikan, dan 

membuka dialog”.  

 Permasalahan yang dikaji hendaknya merupakan permasalahan kontekstual 

yang ditemukan … peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan 

harus dipecahkan dengan menerapkan beberapa konsep dan prinsip yang secara 

simultan tercakup dalam kurikulum mata pelajaran (Sani, 2015:127). Berdasarkan 

beberapa pendapat di atas, kesimpulannya yaitu model problem based learning 

merupakan salah satu model pembelajaran yang melibatkan siswa berperan aktif 

dalam memecahkan suatu masalah yang dikaitkan dengan dunia nyata serta 

kegiatan pembelajarannya bersifat student center. 

2.2.1 Karakteristik Model Problem Based Learning 

 Menurut Abidin (2014:161), mengidentifikasikan tentang karakteristik 

model pembelajaran berbasis masalah diantaranya; (a) Masalah menjadi titik awal 

pembelajaran, (b) Masalah yang digunakan dalam masalah yang bersifat 

kontekstual dan otentik, (c) Masalah mendorong lahirnya kemampuan siswa 

berpendapat secara multiperspektif, (d) Masalah yang digunakan dapat 

mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta kompetensi siswa, 

(e) … berorientasi pada pengembangan belajar mandiri, (f) … memanfaatkan 

berbagai sumber belajar, (g) Model pembelajaran berbasis masalah dilakukan 

melalui pembelajaran yang menekankan aktivitas kolaboratif, komunikatif, dan 

kooperatif, (h) … menekankan pentingnya pemerolehan keterampilan meneliti, 

memecahkan masalah, dan penguasaan pengetahuan, (i) … mendorong siswa agar 

mampu berpikir tingkat tinggi: analisis, sintesis, dan evaluativ, dan (j) … diakhiri 

dengan evaluasi, kajian pengalaman belajar, dan kajian proses pembelajaran. 

 Menurut Ngalimun (2012:89), mengemukakan karakteristik PBL; (a) 

Belajar dimulai dengan suatu masalah, (b) memastikan bahwa masalah yang 

diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa…, (c) mengorganisasikan 

pelajaran diseputar masalah, bukan diseputar ilmu, (d) memberikan tanggung 

jawab yang besar …. Dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses 

belajar mereka sendiri, (e) menggunakan kelompok kecil, dan (f) menuntut 
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pembelajar untuk mendemontrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk 

suatu produk atau kinerja. 

2.2.2 Tahapan Model Problem Based Learning 

 Penggunaan model pembelajaran, tidak akan terlepas dari sintak atau 

langkah-langkahnya. Karena, sintak tersebut sebagai pendukung dan arahan dalam 

menggunakan suatu model pada proses pembelajaran. Menurut Arends 

(Ngalimun, 2011:95) mengemukakan ada 5 fase dalam mengimplementasikan 

problem based learning sebagai disajikan pada tabel 2.1. 

 Tabel 2.1 Sintak Problem Based Learning (PBL)  

Fase (Tahap) Aktivitas guru 

Fase 1: 

Mengorientasikan siswa pada masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 8ogistic 

yang diperlukan, memotivasi siswa terlibat aktif 

pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 

Fase 2: 

Mengorganisasi siswa untuk belajar 

Membantu siswa membatasi 

danmengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah yang dihadapi. 

Fase 3: 

Membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok. 

Mendorong siswa mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen, … 

mencari untuk penjelasan dan  pemecahan. 

Fase 4: 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Membantu siswa merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai. 

Fase 5: 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa melakukan refleksi terhadap 

penyelidikan dalam proses-proses yang 

digunakan selama berlangsungnya pemecahan 

masalah. 

2.2.3 Kelebihan dan Kelemahan Model Problem Based Learning 

Menurut Trianto (2014:68), kelebihan dan kelemahan model problem based 

learning (PBL) diantaranya : 

1. Kelebihan Model PBL 

a. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan, sebab mereka sendiri 

yang menemukan konsep tersebut. 

b. Melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut 

keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. 

c. Pengetahuan tertanam berdasarkan schemata yang dimiliki siswa 

sehingga pembelajaran lebih bermakna. 
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d. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah yang 

diselesaikan langsung dikaitkan degan kehidupan nyata.  

e. Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa. 

f. Pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi 

terhadap pembelajar dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan 

belajar siswa dapat diharapkan. 

2. Kelemahan Model PBL 

a. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka 

merasa tidak untuk mencoba. 

b. Keberhasilan pembelajaran melalui problem based learning ini 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

c. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa 

yang ingin mereka pelajari. 

2.2.4 Pembelajaran Matemtika Sekolah Dasar 

 Matematika adalah pembelajaran yang dianggap gampang-sulit. Karena, 

pembelajarannya mencakup proses hitung-hitungan, memecahkan masalah, dan 

sebagainya. Sufri, Dkk (2012:1) berpendapat tentang matematika sekolah bahwa 

“mengajarkan matematika sesungguhnya tidaklah sekedar bahwa guru 

menyiapkan dan menyampaikan aturan … dan definisi …, serta prosedur bagi 

para siswa untuk mereka hafalkan, … tetapi termasuk dalam mengajarkan 

matematika adalah bagaimana guru melibatkan siswa sebagai peserta-peserta yang 

aktif dalam proses belajar sebagai upaya untuk mendorong mereka membangun 

atau mengkontruksi pengetahuan mereka”. Salah satu tujuan dari pembelajaran 

matematika yang tercantum dalam KTSP pada SD/MI adalah Memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

3. METODE PENELITIAN  

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat pelaksanaan penelitian ini ditetapkan di SDN No. 111/I Komplek 

Air Panas, sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 
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3.2  Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN No. 111/I Komplek Air 

Panas. Dengan jumlah siswa 29 orang, yang terdiri dari 15 perempuan dan 14 

laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

3.3 Data dan Sumber Data 

 Jenis data penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif.  Adapun data 

tersebut yaitu data proses penerapan model problem based learning yang berupa 

data kualitatif. Laporan hasil belajar siswa khususnya pada aspek kognitif tentang 

kemampuan pemecahan masalah di proses dengan data kuantitatif serta hasil tes 

dilakukan pada setiap akhir siklus pembelajaran. Sumber data penelitian ini adalah 

subjek dan sumber data primer.  Dalam penelitian ini, siswa menjadi subjek utama 

(kelas V SD) dan data primer diperoleh langsung dari guru dan siswa pada proses 

pembelajaran di kelas V. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi 

 Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  observasi 

langsung yang dilakukan oleh peneliti. Pengamatan yang dilakukan selama proses 

pembelajaran yakni memuat kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

pada pembelajaran matematika siswa kelas V Sekolah Dasar. Pada kegiatan 

observasi ini, peneliti menggunakan lembar observasi aktivitas guru dalam 

menggunakan model problem based learning dan lembar observasi siswa untuk 

melihat kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika. 

3.4.2 Tes 

 Lembar tes berupa tes tertulis yang dilaksanakan pada akhir kegiatan proses  

pembelajaran setiap pertemuan, dan pada umumnya berfokus pada tes kognitif 

siswa. 

3.4.3 Wawancara  

 Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan antara peneliti dengan 

siswa untuk menceritakan permasalahan selama proses kegiatan pembelajaran dan 

mendapatkan data-data mengenai permasalahan siswa dalam pembelajaran dengan 
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penerapan model problem based learning. Wawancara digunakan untuk 

memperkuat dan mengabsahan data-data hasil observasi dan tes selama proses 

pembelajaran. Wawancara dilakukan setiap akhir siklus yaitu pada siklus I dan II 

serta peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur (tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis untuk pengumpulan datanya. 

3.5 Teknik Uji Validitas Data  

Validitas data (keabsahan data) merupakan kriteria dalam penelitian yang 

harus dipenuhi untuk mengecek kesahihan. Teknik pengujian validitas data dapat 

dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) terdiri atas tiga, yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik, dan triangulasi teknik pengumpulan data berdasarkan waktu. penelitian ini 

menggunakan triangulasi sumber yaitu mengecek dan membandingkan suatu 

informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda, yakni observasi proses 

pembelajaran, tes (LKS), dan hasil wawancara tentang pembelajaran matematika. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Data 

terkumpul dianalisis dengan cara memberikan skor pada lembar observasi 

aktivitas siswa dan mendeskripsikan hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pemecahan masalah pada pelajaran matematika, serta menganalisis aktivitas guru 

dengan mendeksripsikan langkah-langkah penerapan model problem based 

learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran 

matematika siswa kelas V Sekolah Dasar. Lembar observasi aktivitas guru 

menggunakan pilihan ya/tidak dalam bentuk checklist (√) diolah dengan cara 

mendeskripsikan terlaksana atau tidak nya penerapan model problem based 

learning. 

Persentase  lembar observasi aktivitas siswa dan hasil belajar siswa individu 

(tes) dengan rumus: 

Nilai  = 
           

                    
        

Ketuntasan hasil belajar siswa secara individu yaitu dengan memperoleh nilai 

≥ 70  dan hasil secara klasikal ≥ 76%, dengan rumus: 

Ketuntasan Klasikal = 
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Tingakat penguasaan  Predikat  

86-100% Sangat baik (SB) 

76-85% Baik (B) 

60-75% Cukup (C) 

55-59% Kurang (K) 

≤ 54% Kurang sekali (KS) 

            (Purwanto, 2008:103) 

3.7 Indikator Kinerja Penelitian  

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila sudah mengalami peningkatan 

antara kemampuan memecahkan masalah dari kondisi awal, setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning sampai selesai 

tindakan. Sedangkan, hasil belajar siswa secara individu dinyatakan tuntas apabila 

mencapai nilai ≥ 70, serta hasil belajar siswa secara klasikal dinyatakan tuntas 

apabila mencapai ≥ 76% dari jumlah semua siswa.  

3.8 Prosedur Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian yang dilakukan dalam situasi praktis dengan tujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan proses belajar. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian dari Kemmis dan Mc Taggart (Arikunto, dkk, 2017:42). Berikut ini 

mengenai tahap-tahap yang perlu disiapkan saat melaksanakan penelitian. 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan Tindakan 

c. Observasi dan 

d. Refleksi. 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian  

 Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa (kemampuan pemecahan  

masalah) siklus I dan II diperoleh hasil bahwa siswa yang berhasil mencapai 

kriteria ketuntasan pada siklus I berjumlah 18 siswa serta siklus II berjumlah 29 

siswa. persentase secara klasikal siklus I dan II yaitu masing-masing 64,23% dan 

86,2%. Perbandingan hasil observasi aktivitas siswa (kemampuan pemecahan 

masalah) antar siklus dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Perbandingan Persentase Kemampuan Pemecahan Masalah Secara Klasikal 

Siklus I dan II 

No Aspek Persentase (%) 

Siklus I Siklus II 

1.  Persentase Secara Klasikal 64,23% 86,2% 
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 Sesuai dengan Tabel 4.14, maka peningkatan aktivitas siswa (kemampuan 

pemecahan masalah) siklus I dan II dapat disajikan dalam bentuk diagram batang 

pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Perbandingan Persentase Kemampuan Pemecahan Masalah Antar Siklus 

 Hasil tes siswa pada siklus I dapat diketahui adanya peningkatan 

dibandingkan sebelum diterapkan model problem based learning. persentase 

secara klasikalnya dari 28,8% pada prasiklus meningkat menjadi 50,84% di siklus 

I. tetapi, pada siklus I belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu ≥76%. Hasil tes siswa pada siklus II meningkat menjadi 94,55%. 

Data hasil tes siswa dapat disajikan dalam tabel 4.15 dibawah ini: 

 Tabel 4.15 Perbandingan Persentase  Hasil Tes Secara Klasikal Siklus I dan II 

No. Aspek Persentase 

Pratindakan Siklus I Siklus II 

1.  Persentase Secara Klasikal 28,8% 50,84% 94,55% 

 Sesuai dengan data  pada tabel 4.15, maka persentase hasil tes siswa yang 

diukur melalui tes tertulis dapat disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.3 Perbandingan Hasil Tes Siswa Pada Prasiklus, Siklus I dan siklus II 

 Berdasarkan penjelasan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat perbandingan 

maupun peningkatan antar siklus. kondisi ini membuktikan bahwa model problem 

based learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada 

pembelajaran matematika siswa. 

0.00%

50.00%

100.00%

Siklus I Siklus II

PERSENTASE KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH  

0.00%

50.00%

100.00%

Prasiklus Siklus I Siklus II

PERSENTASE HASIL TES SISWA  
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4.2 PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa penggunaan model problem based 

learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah berjalan dengan 

baik serta kendala atau masalah yang ditemukan selama proses pembelajaran 

dapat diperbaiki pada siklus berikutnya dan akhirnya mencapai kriteria 

keberhasilan yang diharapkan. Dalam menggunakan model problem based 

learning, guru harus lebih baik lagi dalam menerapkan langkah-langkahnya agar 

indikator yang diamati dapat tercapai. Adapun langkah-langkah model problem 

based learning menurut Arends (Ngalimun, 2011) yaitu, (1) mengorientasi siswa 

pada masalah, (2) mengorganisasikan siswa untuk belajar, (3) membimbing 

penyelidikan individu dan kelompok, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya, dan (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Langkah pertama mengorientasi siswa pada masalah, sebelum pembelajaran 

dimulai guru menyiapkan siswa untuk ikut aktif dalam belajar dan guru 

memberikan apersepsi atau mengingat kembali materi sebelumnya serta 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada pertemuan 1 siklus I guru kurang 

memberikan apersepsi persiapan siswa, tidak menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan kurang memotivasi siswa. Kendala yang ditemukan siswa sedikit susah diatur 

dan sering rebut dalam belajar. Pada pertemuan 2 ada beberapa aspek yang tidak 

terlaksana oleh guru yaitu masih kurang memberi apersepsi atas materi 

sebelumnya sebagai persiapan siswa dalam belajar. Selanjutnya, pertemuan 1 dan 

2 siklus II guru sudah melaksanakan langkah ini dengan baik dan sesuai. Hal ini 

dilihat pada hasil observasi guru terhadap keterlaksanaan RPP berdasarkan 

langkah-langkah model problem based learning. 

Langkah kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, pada pertemuan 1 

siklus I guru tidak menggunakan media dalam memberitahukan penjelasan proses 

pembelajaran tentang pecahan. Tetapi guru hanya menggunakan sumber buku 

matematika kelas V. Aspek dari langkah kedua ini sudah terlaksana oleh guru 

dengan baik. Pertemuan 2 guru menggunakan media berupa gambar pecahan 

berbentuk lingkaran guna menunjang proses pembelajaran. Media ini sebagai 

pembantu dalam menjelaskan materi penjumlahan pecahan untuk bekal dalam 

menyelesaikan masalah pecahan berbentuk soal cerita dan melatih daya bernalar 
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siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian pertemuan 1 siklus II 

aspek yang diamati pada langkah ini sudah dilaksanakan oleh guru dengan baik 

dan sesuai dari aspek yang tercantumkan. Pada proses pembelajaran guru 

menggunakan media berupa gambar pecahan berbentuk kotak persegi, yang mana 

pada kotak tersebut terdapat ada bagian yang diarsir dan tidak. Media ini 

mempermudah siswa untuk menyelesaikan masalah kedalam berbentuk pecahan 

dan mengaitkan dengan persoalan pemecahan masalah soal cerita. Pada 

pertemuan 2 guru juga menggunakan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

Selanjutnya aspek pembentukan kelompok pada siklus I dan II, guru membagi 

siswa dalam kelompok besar dengan setiap kelompok terdiri atas 6-7 siswa. 

Masing-masing kelompok akan memecahkan masalah dari soal yang diberikan 

sesuai dengan perintah dari soal tersebut.  

Langkah ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok, 

pertemuan 1 dan 2 siklus I aspek yang diamati sudah terlaksana sesuai langkah-

langkah model problem based learning. Tetapi dalam langkah ini guru kurang 

mendorong siswa mengumpulkan informasi dalam kegiatan berkelompok. 

Menurut Arends (Ngalimun, 2011) “fase atau langkah ketiga ini aktivitas guru 

yaitu mendorong siswa mengumpulkan informasiyang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, dan mencari pemecahan yang tepat untuk masalah yang diberikan”. 

Selanjutnya pertemuan 1 dan 2 siklus II langkah ini sudah optimal 

pelaksanaannya, dilihat dari aktivitas guru yang sudah melaksanakan sesuai dari 

teori Arends (Ngalimun, 2011). Selain membimbing secara kelompok, guru juga  

membimbing siswa secara individu guna mendorong siswa untuk semangat dalam 

mencari dan mengumpulkan informasi atas pemecahan masalah yang diberikan. 

Langkah keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, aspek yang 

dilihat pada langkah ini yaitu melihat aktivitas guru saat meminta setiap kelompok  

mendiskusikan masalah yang sudah diberikan berupa soal cerita dan guru 

meminta siswa untul menyajikan hasil karyanya. Pada pertemuan 1 dan 2 siklus I 

aspek penyajian tanggapan terhadap hasil kelompok yang tampil tidak 

terlaksanakan, karena waktu pembelajaran sudah berakhir dan siswa pun tidak ada 

yang berani menanggapi hasil diskusi kelompok temannya. Selanjutnya 

pertemuan 1 dan 2 siklus II guru sudah melaksanakan langkah keempat ini secara 
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optimal dalam proses pembelajaran. Walaupun siswa masih kurang yang memberi 

tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok temannya. 

 Langkah kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah, pertemuan 1 masih ada juga yang belum terlaksana yaitu tidak meminta 

setiap siswa untuk mengkontruksi aktivitas yang telah dilakukan selama proses 

pembelajaran. Guru juga memberikan refleksi berupa posttest yang berbentuk soal 

cerita mengenai materi yang sudah dipelajari siswa pada hari itu guna untuk 

mengukur tingkat kemampuan pemecahan masalah matematikanya. Pada 

pertemuan 2 langkah ini terlaksana dengan baik oleh guru dan refleksinya juga 

berupa posttest seperti pada pertemuan 1 siklus I. Selanjutnya pertemuan 1 dan 2 

siklus II juga sudah sesuai dengan langkah-langkah pada teori. Dimana kendala 

pada siklus I sudah diperbaiki dan teroptinal pada siklus II. Jadi penjelasan 

langkah-langkah model problem based learning di atas,  maka dapat dikatakan 

bahwa setiap langkah-langkah tersebut akan mendukung indikator kemampuan 

pemecahan masalah. 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah dilihat setelah penggunaan 

model problem based learning. Hal ini dilihat pada hasil observasi aktivitas siswa 

yang mengalami peningkatan setiap siklus dan didasari pada indikator observasi. 

Penelitian ini, menunjukkan bahwa penggunaan model problem based learning 

berdampak positif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dari siklus I sampai 

siklus II mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa yang ditingkatkan melalui penggunaan model problem based learning pada 

pembelajaran matematika siswa kelas V SDN No. 111/I K omplek Air Panas. 

5. SIMPULAN, DAN SARAN 

5.1  Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas V SDN No. 111/I Komplek Air Panas terkait indikator yang 

pertama memahami masalah, kedua merencanakan cara penyelesaiannya, ketiga 

melaksanakan rencana, dan keempat menafsirkan hasil. Dari keempat indikator 

ini, terlihat sebagian besar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang 

sangat baik. Hal ini dilihat dari siswa yang telah memecahkan masalah berbentuk 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI Page 17 
 

soal cerita sesuai dengan skala penilaian yang ditetapkan baik dalam kegiatan 

kelompok maupun dari hasil tesnya. Selanjutnya, siswa sudah bisa menyebutkan 

dan menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal (masalah), serta prosedur 

atau langkah-langkah apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut dan 

menuliskan kesimpulan dari semua pemecahan yang sudah diselesaikannya. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan guru kelas V SDN No. 111/I Komplek Air Panas dapat 

menggunakan model problem based learning dalam pembelajaran supaya 

siswa terlibat aktif  dan terbiasa dalam memecahkan masalah matematika 

pada proses pembelajaran. 

2. Dengan menggunakan model problem based learning, diharapkan siswa 

dapat terlatih dan terbiasa dalam memecahkan masalah matematika pada 

proses pembelajaran. 

3. Guru dalam penerapan model problem based learning, hendaknya perlu 

memperhatikan pengelolaan kelas dan karakteristik siswa agar 

pembelajaran dapat berjalan secara kondusif. 

4.  Aspek-aspek yang diamati pada penelitian ini masih terbatas, diharapkan 

pada peneliti selanjutnya dapat memperluas aspek amatannya. 

5. Penelitian ini dilakukan untuk “meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dengan menggunakan model problem based learning pada 

pembelajaran matematika siswa kelas V sekolah dasar” sehingga masih 

terbuka bagi peneliti lain untuk melanjutkan dan mengoptimalkan 

penelitian ini. 
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