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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4. Prosedur Dan Hasil Penelitian 

Berdasarkan temuan masalah yang didapatkan melalui observasi atau 

pengamatan pada waktu guru kelas mengajar, masalah belum dapat 

ditemukan secara terperinci dan jelas, sebenarnya banyak masalah yang 

terjadi dikelas V kalau didengar informasi dari guru kelas. Sehingga untuk 

mendapatkan data yang akurat penelitian melakukan pembelajaran dikelas V 

dengan mata pelajaran yang diambil adalah Matematika 

Dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan, peneliti melakukan kegiatan 

observasi atau pengamatan dari situ peneliti dapat menemukan masalah yang 

akurat lagi, karena pada waktu peneliti menyampaikan materi pelajaran siswa 

kelihatan tertib dan menyimak tetapi setelah disuruh berkomentar dan maju 

ke depan kelas untuk menyampaikan suatu masalah yang ditanyakan peneliti, 

satupun siswa tidak ada yang berani untuk maju menyampaikan pendapatnya 

selain itu juga nilai-nilai mereka juga sangat rendah dari tes yang diberikan di 

akhir pelajaran.  

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang terjadi dikelas V adalah 

masih cukup banyak siswa yang pasif pada waktu pembelajaran berlangsung, 

terbukti dari temuan peneliti waktu mengajar. Karena tidak ada siswa yang 

berani berpendapat waktu diberi kesempatan untuk berkomentar apalagi maju 

di depan kelas untuk menyampaikan pendapatnya, selain itu nilai tes mereka 

juga rendah. Padahal harapan dan tuntutan kurikulum saat ini siswa diminta 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan segala 

potensi yang dimilikinya. 

Dengan adanya permasalahan yang terjadi dikelas V, maka peneliti 

melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, supaya 

keaktifan dan hasil belajar peserta didik dapat meningkat. 
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4.1 Kondisi Awal Siswa Sebelum Tindakan 

Pada tahap sebelum penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan 

kegiatan observasi yang dilaksanakan pada Desember 2014. Kegiatan ini 

dilakukan untuk mengetahui kondisi dan karakter siswa, serta untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi di sekolah, khususnya pada 

pembelajaran matematika kelas V. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan berangkat dari permasalahan 

masih rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran 

matematika. Keaktifan yang dimaksud disini adalah keaktifan yang 

menekankan pada keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual, emosional 

dan  keaktifan jasmani maupun rohani yang meliputi (1)  keaktifan indera 

yaitu  pendengaran, penglihatan, peraba dan lain-lain; (2) keaktifan akal; serta 

(3) keaktifan ingatan, guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara 

aspek koqnitif, afektif dan psikomotor setelah penerapan problem- based 

learning. Kemampuan itu dimulai dari tingkatan yang lebih rendah sampai 

tingkat yang lebih tinggi, yaitu: pemahaman (pemahaman terhadap soal yaitu 

mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan), kemampuan 

aplikasi (menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk membuat 

sebuah rencana penyelesaikan soal yang tepat), kemampuan analisis 

(melanjutkan rencana penyelesaian dalam sebuah analisa dan perhitungan 

serta pemilihan alternatif cara dengan aturan yang tepat sehingga didapatkan 

sebuah jawaban dan kesimpulan yang benar). 

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau 

kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan setelah penerapan problem-

based learning. Hal ini terlihat dari peningkatan partisipasi / keaktifan  siswa 

dalam belajar matematika, aktif dalam diskusi maupun saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, berani bertanya dan menjawab pertanyaan dari 

guru, mengerjakan soal – soal yang diberikan dengan tepat dan secara indivudu, 

mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah dengan tuntas, dan selesai pada 
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waktunya, Mencatat berbagai penjelasan yang diberikan, Membuat ringkasan 

pelajaran serta mencari sumber belajar matematika yang mendukung.  

Menurut Badan Standart Nasional Pendidikan (2006) pelajaran 

matematika dapat membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Hasil evaluasi pembelajaran sebelum menerapkan model pembelajaran 

berbasis maslah    atau Problem Based Learning (PBL),  disajikan pada Tabel 

4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

  Analisis Nilai Tes Formatif Pra Siklus 

Siswa Kelas V Semester 2 SD Negeri Jati 03 

  

 

 

 

 

 

 

Dari Tabel 4.1. diatas dapat diketahui bahwa dari 30 siswa yang 

mengikuti evaluasi pembelajaran terdapat 11 siswa (37%) mampu mencapai 

KKM (>70) dan 19 siswa (63%) masih berada dibawah KKM. Nilai tertinggi 

yang dicapai siswa adalah 95 dan nilai terendah 55 dengan nilai rata-rata kelas 

adalah 66,83 

Ketuntasan Frekuensi Prosentase ( % ) 

Tuntas 11 37 % 

Tidak tuntas 19 63 % 

Jumlah 30 100 % 

Maximum 90  

Minimum 55  

Rata –rata 66,83  
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37% 

63% 

Analisis Nilai Tes Pra Siklus 

Tuntas Tidak Tuntas

 

Gambar 4.1. Diagram lingkaran ketuntasan belajar matematika siswa pra 

siklus   kelas V SD Negeri Jati 3 Semester II tahun 

pelajaran 2014/2014. 

Sumber : Data penilaian guru terhadap siswa 

Sedangkan Hasil observasi keaktifan belajar siswa sebelum menerapkan 

model pembelajaran berbasis maslah  atau Problem Based Learning (PBL),  

disajikan pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

Analisis Hasil Observasi Keaktifan Belajar Pra Siklus 

Siswa Kelas V semester 2 SD Negeri Jati 3 

 

No Aspek Yang 

diamati 

Pra Siklus Kategori 

F % 

1. Aktif  10 33,3% Kurang Baik 

2. Inisiatif  8 26,7% Kurang Baik 

3. Percaya diri 15 50% Cukup 

4. Motivasi  11 36,7% Kurang Baik 

5. Tanggung jawab 19 63,3% Cukup 
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Dari Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa siswa di kelas V SD Negeri Jati 3 

yang mempunyai keaktifan baik adalah 10 siswa dengan persentase 33,3%. 

Siswa dengan kategori inisiatif berjumlah 8 orang dengan persentase 26,67% 

. Siswa dengan kategori percaya diri  ada 15 orang dengan persentase 50%. 

Siswa dengan kategori tanggung jawab ada 19 siswa (63,3%). Hal ini berarti 

tingkat keaktifan siswa masih tergolong rendah dikarenakan jumlah siswa 

yang tergolong aktif masih redah dibandingkan dengan siswa yang pasif. 

Selain itu pengelolaan proses pembelajaran pra siklus tersaji pada tabel 

4.3 berikut : 

Tabel 4.3  

Hasil Observasi Pengelolaan Pembelajaran Pra Siklus 

No Kegiatan Hasil (%) Keterangan Kriteria 

1 Awal 73% Cukup 85% – 100%      = Sangat Baik  

75% – 84,99%   = Baik 

66% – 74,99%   = Cukup  

56% – 65,99%   = kurang Baik 

2 Inti 70% Cukup   

3 Akhir  66% Cukup  

 Rata-rata 69,3% Cukup   

 

Sedangkan Hasil observasi respon siswa sebelum menerapkan model 

pembelajaran berbasis maslah  atau Problem Based Learning (PBL),  

disajikan pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Analisis Hasil Observasi Respon Siswa Pra Siklus 

Siswa Kelas V semester 2 SD Negeri Jati 3 

 

Kriteria Jumlah Persentase (%) Keterangan 

Sangat Positif 5 16,7% ≥75% = Baik 

50% - 74,99% = Cukup 

25% - 49,99% = Kurang Baik 

0 – 24,99% = Tidak Baik 

 

Positif 8 26,6% 

Netral 7 23,3% 

Negatif 10 33,3% 

Sangat Negatif 0 0 

JUMLAH 30 100% 
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Permasalahn diatas disebabkan karena saat proses pembelajaran kegiatan 

masih didominasi oleh guru. Aktifitas guru dalam pembelajaran masih sangat 

dominan sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Guru masih menerapkan sistem mengajar mengunakan metode konvensional 

seperti ceramah sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik.. Guru masih 

cenderung menggurui siswa, kurang membangkitkan semangat siswa, dan 

kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan 

pikirannya. 

Permasalahan diatas dapat diatasi salah satunya dengan pembelajaran 

berbasis masalah atau problem-bases learning (PBL). Di dalam setiap 

kegiatan pembelajaran, pembelajaran dimulai dengan pengenalan suatu 

masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan 

memberikan suatu masalah saat proses pembelajaran, peserta didik secara 

bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk 

meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran guru diharapakan 

dapat menggunakan alat peraga atau media yang lainya agar pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan siswa menjadi lebih termotivasi saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dari hasil observasi yang dilakukan guru masih 

mendominasi pembelajaran, siswa hanya mendengarkan dan diberi tugas dan 

guru belum menggunakan media pendukung pembelajaran, serta masih 

beracuan pada penyelesaian materi. 

Rancangan tindakan yang dibuat didasarkan pada materi, standar 

kompetensi/kompetensi dasar yang sudah ada. Pada setiap akhir penerapan 

rancangan tindakan, peneliti dan guru mengkaji dan mendiskusikan apa saja 

yang telah dilakukan sebagai refleksi. Dari hasil pengkajian dan refleksi 

tentang rancangan tindakan yang berupa desain pembelajaran dengan metode 

problem-based learning (PBL) dilaksanakan revisi rancangan sesuai dengan 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sebelumnya. 

Berikut ini adalah rancangan tindakan penerapan pembelajaran dengan 

metode problem-based learninf (PBL) siklus I, dan II pembelajaran 

Matematika  di SD N Jati 3.  
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4.2 Rancangan  Tindakan Siklus I 

Rancangan tindakan siklus I adalah:  

Penerapan pembelajaran dengan metode  problem-based learning (PBL) 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa terhadap matematika 

siswa kelas V SD N Jati 3. 

 

     4.2.1  Rencana Tindakan Siklus 1 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2015 sampai 20 Maret 

2015. Pelaksanaan pembelajaran terdiri atas 2 siklus dan 2 kali tes pada akhir 

siklus dengan masing-masing siklus terdiri atas 3 pertemuan. Materi 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II adalah Memahami sifat – sifat 

bangun dan hubungan antar bangun.  

Sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dengan guru bidang studi 

matematika pelaksanaan siklus I akan dilaksanakan sebanyak tiga kali 

pertemuan dengan materi dan standar kompetensi yang telah ditentukan. 

Dalam setiap pertemuan kegiatan pembelajaran lebih berorientasi pada peran 

aktif siswa dalam memecahkan setiap masalah yang diberikan pengajar dalam 

setiap awal pertemuan. Siswa diarahkan kegiatan bagaimana 

mengidentifikasikan setiap masalah yang dimunculkan, mengkaitkan masalah 

yang diberikan dengan materi apa yang sesuai dengan masalah tersebut, 

bagaimana mereka mencari solusi masalah baik secara pribadi maupun dalam 

kelompok. Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan rancangan yang telah 

dibuat dengan mengacu pada pembelajaran dengan metode problem-based 

learning (PBL)  sebagai alternatif pemecahan masalah pembelajaran mata 

pelajaran matematika. Selama pelaksanaan tindakan, guru dan peneliti 

ditunjuk untuk melakukan observasi dengan mencatat kegiatan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan pokok–pokok yang termuat 

pada lembar pedoman observasi. 

 

      4.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 
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      Kompetensi Dasar:  5.1.   Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun 

datar dan bangun ruang sederhana    

Pelaksanaaan tindakan siklus 1 sebanyak 3 pertemuan. Pertemuan 1 pada 

hari Senin, 09 Maret 2015, pertemuan 2 pada hari Rabu, 10 Maret 2015 dan 

pertemuan 3 pada hari Kamis, 12 Maret 2015.) 

.  

a. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pelaksanaan pembelajaran dengan metode problem-

based learning (PBL) ; guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan 

absensi. Sebagai apersepsi dan motivasi pengajar meminta siswa untuk 

mengungkap kembali tentang Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan 

antar bangun dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas dan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. 

Sebagai kegiatan inti, guru membagi siswa menjadi beberapa kelomopk 

berdasarkan prestasi siswa. Selanjutnya   guru mengarahkan siswa pada 

masalah  utama yang disajikan pada kegiatan siklus I. Dari permasalahan 

utama yang disajikan, guru membimbing siswa untuk mengindentifikasikan 

pengetahuan yang dimiliki (lowest cognitive complexity) tentang pengertian 

bangun ruang dan bangun datar. Contoh bangun ruang dan bangun datar, dan 

cara memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan bangun datar dan 

bangun ruang  dan menuliskannya pada lembar yang telah disediakan. 

Langkah selanjutnya guru mengajak dan mengarahkan siswa untuk 

mengidentifikasi masalah dan menggali sumber informasi yang relevan (low 

cognitive complexity) dengan pecahan, persen dan desimal dalam kehidupan 

sehari sesuai dengan materi dan media yang telah disediakan. 

Akhir dari pertemuan pertama guru memperjelas masalah yang muncul 

dan apa yang harus dilakukan siswa sebagai kegiatan tugas mandiri. Dalam 

menjelaskan tugas mandiri guru menjelaskan tentang apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana cara mengisi format kerja mandiri. 

 

 



56 

 

b. Pertemuan Ke-2 

Pertemuan ke 2 ini berlangsung pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015, 

jam ke 1&2 (07.15-08.30). Kegiatan pada pertemuan ke-2 ini sebagai tindak 

lanjut dari hasil belajar siswa dan kekurangan/kelemahan pada pertemuan I 

maka pada perencanaan pertemuan II masih sama dengan dengan pertemuan I 

serta pemantapan materi melalui pelaksanaan Problem Based Learning. Pada 

pertemuan ke-2 guru mengawali dengan salam, doa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan menanyakan kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ke-

1.  

Pada kegiatan inti guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok 

untuk menyampaikan pendapat kelompoknya.  Setelah semua kelompok 

menyampaikan pendapat, guru mengarahkan siswa untuk melakukan diskusi 

kembali untuk menentukan solusi yang tepat untuk masalah yang diberikan. 

Diskusi diarahkan agar kelompok dapat memprioritaskan beberapa alternatif 

solusi masalah (high cognitive complexity) dengan bimbingan guru dan 

materi yang telah disediakan. Dari hasil diskusi tersebut masing-masing 

kelompok menuliskan hasil diskusi alternatif solusi masalah dilembar 

kelompok masing-masing yang telah disediakan. Dalam kegiatan ini guru 

mendampingi masing-masing kelompok, dengan berkeliling dan menanyakan 

kesulitan yang dihadapi masing-masing kelompok.  

Pada kegiatan penutup guru membimbing siswa untuk membuat 

rangkuman dan melakukan refleksi. Guru menjelaskan rencana kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya  dan diakhiri dengan pengecekan 

bersama terhadap lembar kerja yang telah diisi oleh masing-masing 

kelompok. 

 

c. Pertemuan Ke-3 

Pertemuan ke-3 ini berlangsung pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, 

jam ke 1&2 (07.00-08.25). Pada pertemuan ke-3 merupakan akhir 

pelaksanaan dari siklus pertama. Pertemuan  ketiga juga merupakan lanjutan 

dari pertemuan kedua yaitu melanjutkan materi beserta pelaksanaan evaluasi 
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pada akhir pembelajaran. Pada pertemuan ke-3 ini masing-masing kelompok 

akan  mempersentasikan kepada kelompok lain. Pembelajaran diawali dengan 

salam dan doa dilanjutkan dengan tanya jawab tentang kegiatan pertemuan 

yang lalu. Guru bertanya kepada siswa tentang permasalahan yang telah 

diberikan yang dan akan diselesaikan bersama. Dari tanya tersebuhal ini para 

siswa terlihat sangat bersemangat dan antusias  untuk segera menyelesaikan 

masalah yang dihadapi bersama. 

Pada kegiatan inti guru langsung mengarahkan siswa untuk kembali 

dalam diskusi kelompok seperti pada pertemuan yang pertama. Guru 

membimbing kelompok untuk mengajukan pendapat dan data – data yang 

diperoleh para siswa selama mengerjakan tugas  untuk menyeleksi solusi 

masalah (highest cognitive complexity). Kegiatan dialnjutkan dengan 

persentasi kelompok untuk menyeleksi solusi masalah yang tepat.  Masing-

masing kelompok diberikan waktu 10 – 15  menit untuk mempresentasikan 

hasil dari kerja kelompok mereka. Setiap kelompok mempunyai cara atau 

solusi untuk memecahkan masalah yang berbeda – beda sesuai yang 

diharapkan dalam rencana tindakan yang dilakukan. Dari permasalahan yang 

telah diberikan oleh guru, terlihat banyak kemungkinan solusi yang mungkin 

diberikan. Selanjutnya setiap kelompok diberikan kebebasan untuk 

menyampaikan solusi mereka dengan argument yang telah disiapkan. Karena 

iniu merupakan kegiatan yang baru buat mereka, maka ada beberapa 

kelompok yang masih malu dan takut menyampaikan pendapat. 

Pada kegiatan penutup, guru membimbing siswa membuat rangkuman 

dan melakukan reflerksi. Kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi. Soal 

evaluasi dikerjakan oleh seluruh siswa yang berjumlah 30 orang. Guru 

menanyakan kepada siswa tentang kesiapan siswa dalam mengikuti evaluasi 

pembelajaran. Sebelum guru membagikan soal evaluasi, guru terlebih dahulu 

menata tempat duduk siswa supaya siswa tidak terlalu dekat duduknya. Guru 

menjelaskan pada siswa tentang peraturan dalam mengerjakan soal evaluasi, 

kemudian guru membagi soal evaluasi berserta lembar jawab pada setiap 
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siswa. Siswa mengerjakan soal evalusi dengan baik dan guru mengawasi 

jalannya tes dari awal sampai akhir.  

 

4.2.3 Hasil Tindakan 

4.2.3.1 Hasil Tes Formatif dan analisis data 

Pelaksanaaan tindakan siklus 1 sebanyak 3 pertemuan. Pertemuan 1 pada 

hari Senin, 09 Maret 2015, pertemuan 2 pada hari Rabu, 11 Maret 2015 dan 

pertemuan 3 pada hari Kamis, 12 Maret 2015. Pada pertemuan ke 3 ini 

dilaksanakan tes formatif. Adapun hasil pengolahan data nilai tes formatif 

tersaji pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

  Analisis Nilai Tes Formatif Siklus 1 

Siswa Kelas V Semester 2 SD Negeri Jati 3 

 

Ketuntasan Frekuensi Prosentase ( % ) 

Tuntas 20 66,7% 

Tidak tuntas 10 33,3% 

Jumlah 30 100 % 

Maximum 95  

Minimum 65  

Rata –rata 74,5  

 

Dari Tabel 4.4. diatas dapat diketahui bahwa setelah dilaksanakan 

pembelajaran dengan metode Problem Based Learning (PBL), terlihat dari 30 

siswa yang mengikuti evaluasi pembelajaran terdapat 20 siswa (66,7%) 

mampu mencapai KKM (70) dan 10 siswa (33,3%) masih berada dibawah 

KKM. Nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 95 dan nilai terendah 65 

dengan nilai rata-rata kelas adalah 74,5.   
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  Gambar 4.2. Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Siklus I Kelas V SD Negeri Jati 3 Semester II Tahun 

Pelajaran 2014/2015 

Sumber : Pengolahan Data Siklus I 

Pengamatan terhadap keaktifan siswa pada proses pembelajaran 

Matematika didapat dari aktivitas siswa dalam setiap pertemuan pada siklus I. 

Aktivitas siswa tersebut dapat di lihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Kriteria Hasil Persentase Skor Angket Keaktifan Belajar Siswa 

Siklus I 

No Aspek Yang 

diamati 

Pertemuan 

Pertama 

Pertemuan 

Ke-2 

Pertemuan 

Ke-3 

f % F % f % 

1. Aktif  11 36,7% 13 43,3% 22 73,3% 

2. Inisiatif  10 33,3% 12 40% 20 70% 

3. Percaya diri 17 56,7% 19 63,3% 25 83,3% 

4. Motivasi  5 16,7% 9 30% 14 46,7% 

5. Tanggung 

jawab 

19 63,3% 21 70% 23 76,7% 

 

Pengamatan terhadap aktivitas guru terhadap pelaksanaan pembelajaran 

dengan penerapan metode Problem Based Learning (PBL) masih kurang 

maksimal.  Aspek pengamatan aktivitas guru meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pembimbingan, analisis dan tindak lanjut hasil belajar siswa.  
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Aspek-aspek kegiatan guru yang diamati antara lain : (1) Penguasaan guru 

terhadap materi, (2) Memotivasi siswa dalam pembelajaran, (3) Penerapan 

metode pembelajaran, (4) Pemanfaatan media pembelajaran, (5) Pelaksanaan 

evaluasi. Rekapitulasi hasil pengamatan disajikan pada Tabel 4.7 di bawah ini 

: 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Pengelolaan Pembelajaran Siklus I 

No Kegiatan Hasil (%) Keterangan Kriteria 

1 Awal 83% Baik  85% – 100%      = Sangat Baik  

75% – 84,99%   = Baik 

66% – 74,99%   = Cukup  

56% – 65,99%   = kurang Baik 

2 Inti 80% Baik  

3 Akhir  80% Baik 

 Rata-rata 81,3% Baik  

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan 

pembelajaran dengan penerapan netode Problem Based Learning (PBL) rata-

rata keseluruhan kegiatan telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 81,3%. 

Sesuai kriteria yang telah ditentukan, kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan metode PBL sudah baik.  Namun secara terpisah dalam 

kegiatan awal masih berada dalam kategori cukup, sehingga baik kegiatan 

awal, inti dan akhir perlu ditingkatkan karena masih ada kekurangan dan 

beberapa kegiatan penting yang telah direncanakan  terlewatkan. 

Selain untuk meningkatan kemampuan berpikir logis siswa, penelitian ini 

juga bertujuan untuk meningkatkan sikap positif siswa terhadap matematika. 

Untuk itu pada akhir setiap siklus juga diadakan pengisian angket sikap siswa 

terhadap matematika. Pengisian angket pada akhir siklus 1 dilaksanakan 

setelah postes. Dari hasil pengisian angket dapat dilihat bagaimana 

peningkatan respon  siswa terhadap matematika seperti  pada Tabel 4.8 di 

bawah ini 
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Tabel 4.8 

Hasil Observasi Respon Siswa Pada Akhir Siklus 1 

Kriteria 
Siklus I 

Keterangan 
Jml % 

SANGAT POSITIF 8 26,7% ≥75% = Baik 

50% - 74,99% = Cukup 

25% - 49,99% = Kurang Baik 

0 – 24,99% = Tidak Baik 

POSITIF 10 33,3% 

NETRAL 6 20% 

NEGATIF 6 20% 

SANGAT NEGATIF   

JUMLAH 30 100% 

 

       4.2.3.2   Hasil Pengamatan kegiatan guru dan siswa 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa yang diamati oleh observer Bapak 

Sugeng Santoso, S.Pd Kepala Sekolah SD Negeri Jati 03 meliputi 5 aspek 

antara lain : (1) Aktif, (2) Inisiatif, (3) percaya diri, (4) motivasi, dan (5) 

tanggung jawab. Hasil pengamatan terhadap kegiatan siswa berdasarkan 

aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Sebagian siswa sudah memperhatikan penjelasan guru  

2. Sebagian siswa masih kurang aktif dan masih malu-malu  

3. Masih banyak siswa yang pasif  

4. Sebagian siswa sudah ada yang berpendapat 

5. Kerjasama kurang terjalin, siswa masih suka mengerjakan sendiri 

Dari hasil rekap penilaian di atas, didapatkan nilai total dan perbandingan 

hasil akhir siklus 1 dengan hasil awal siswa pada Tabel 4.9 di bawah ini.   

Tabel 4.9 

Peningkatan Nilai Total pada Siklus I. 

No Nilai Tes Awal  

(pretes) 

Nilai tes akhir (postes) Siklus I Peningkatan 

( %) 

1. 

 

 

2.  

Perolehan Nilai ≥ 70, di 

capai oleh 11 siswa atau 

36,7 %. 

Perolehan Nilai < 70, 

dicapai oleh 19 siswa atau 

63,3 %. 

Phan  

Perolehan Nilai ≥ 70, di capai 

oleh 20 siswa atau 66,7 %. 

 

Perolehan Nilai < 70, di-capai 

oleh 10 siswa atau 33,3 %. 

30% 

 



62 

 

4.2.4 Refleksi Siklus I  

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus 1dengan metode 

problem-based learning belum berjalan dengan baik dan optimal karena 

anak-anak belum terbiasa belajar dengan metode ini sehingga aktivitas yang 

diharapkan belum tercapai dengan baik. Para siswa masih kebingungan dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang diberikan. Mereka juga masih 

kebingungan dalam mengisi lembar kerja yang telah disediakan. 

Berdasarkan hasil tes akhir pada siklus I, tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran Matematika dengan penerapan metode  problem-based learning 

pada siklus I, belum sesuai dengan kriteria keberhasilan tindakan yang 

ditetapkan. Perolehan nilai pada siklus I meningkat jika dibandingkan dengan 

hasil sebelum tindakan. Pada Siklus I pertemuan pertama sebagian siswa 

sudah memahami soal dengan baik tetapi masih banyak siswa yang belum 

memahami soal dengan baik 

Pada akhir siklus I terjadi peningkatan jumlah siswa yang  memahami 

soal yang diberikan. Pada kondisi awal hanya 11 siswa (33,7%) menjadi 20 

siswa (66,7%) siswa. Selain itu peningkatan juga terjadi pada keaktifan siswa 

yaitu darisemula siswa yang aktif berjumlah 10 siswa (33,3%) menjadi 15 

siswa (50%). Siswa yang memiliki inisiatif dari 8 siswa (6,7%) menjadi 12 

siswa (40%). Siswa yang memiliki rasa percaya diri dari 15 siswa  (50%) 

menjadi 25 siswa (83,3%). Siswa yang memiliki motivasi dari 11 siswa 

(36,7%) menjadi 14 siswa (33,3%) sedangkan siswa yang memiliki rasa 

tanggung jawab dari 19 siswa ( 63,3% menjadi 25 siswa (83,3) .   

Peningkatan jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 70 sebesar 33% yang 

semula hanya 11 orang (33,7%) menjadi 20 siswa (66,7%).  

Dasil hasil angket yang diberikan terdapat  peningkatan pada respon 

sikap siswa terhadap matematika. Pada kondisi awal siswa yang berada pada 

kategori sangat positif berjumlah 5 siswa (16,7%) meningkat menjadi 8 siswa 

(26,7%). Pada kondisi awal siswa yang berada pada kategori positif 

berjumlah 8 siswa (26,7%) meningkat menjadi 10 siswa (33,3%). Yang 

dalam hasil penelitian ini adalah terjadi penurunan pada  jumlah siswa yang 
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mempunyai kategori sikap netral dan negatif yang semula ada 7 siswa 

(23,3%) dan10 siswa (33,3%) turun menjadi 6 siswa (20%) dan 6 siswa 

(20%). Sehingga didapatkan sikap siswa terhadap matematika semakin 

positif.  

Dari hasil penelitian pada siklus I terlihat bahwa penelitian ini belum 

sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu kegiatan 

pembelajaran dengan metode problem-based learning pada siklus  

selanjutnya perlu ditingkatkan dan mempersiapkan lagi persiapan 

pembelajaran yang lebih baik dan mengalokasikan waktu sebaik mungkin, 

yang mengacu pada permasalahan pada siklus I. 

 

4.3 Rancangan Tindakan Siklus II 

Rancangan tindakan siklus II adalah:  

Penerapan pembelajaran dengan metode  problem-based learninf (PBL) 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sikap positif siswa 

terhadap matematika siswa kelas V SD Negeri Jati 3.    

 

4.3.1  Rencana Tindakan 

Perencanaan tindakan siklus II digunakan untuk memperbaiki 

kekurangan pada siklus I. Pada tanggal 14 Maret 2015, dilakukan refleksi 

dengan berdiskusi bersama guru kelas tentang hal-hal yang harus diperbaiki 

dan dipersiapkan pada siklus II. Dalam hal ini peneliti menyusun dan 

memperbaiki strategi, menyusun kembali metode pembelajaran Problen 

Based Learning (PBL) lebih sistematis dan memilih alat peraga yang lebih 

tepat agar dapat dilaksanakan dengan baik. Melihat hasil belajar siswa siklus 

1 dan hasil observasi keaktifan belajar siklus I yang disesuaikan dengan 

KKM dan indikator keberhasilan belum mencapai indikator keberhasilan 

maka dilaksanakan perbaikan di siklus II. 

Pelaksanaan penelitian siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada 

hari Senin tanggal 16 Maret 2015, pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 
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Rabu tanggal 18 Maret 2015, dan pertemuan ketiga pada hari Kamis tanggal 

19 Maret 2015. 

 

       4.3.2  Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pada siklus II materi tentang pecahan dengan standar kompetensi (SK) 

yaitu; Memahami sifat – sifat bangun dan hubungan antar bangun dengan 

Kompetensi Dasar (KD); Mengidentifikasi sifat – sifat bangun datar  . Materi 

ini disajikan selama tiga kali pertemuan. Untuk setiap pertemuan masing-

masing 2 x 35 menit. Pelaksanaan jadwal pembelajaran matematika pada hari 

Senin jam ke 1 & 2 (jam 07.15 – 08.25), Rabu jam ke 1 & 2 (jam 07.15 – 

08.25), kamis jam ke 1 & 2 (jam 07.15 – 08.25) 

a. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama siklus II dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 

Maret 2015, jam ke 1-2 (07.15 - 08.25).  

Pada kegiatan awal  pelaksanaan pembelajaran dengan metode problem-

based learninf (PBL)  , guru membuka pelajaran, mempresensi siswa, 

memberikan apersepsi kepada siswa dan memotivasi siswa. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai lalu mengarahkan 

siswa pada masalah utama yang disajikan pada kegiatan siklus II 

Sebagai kegiatan inti, guru  membagi siswa  menjadi beberapa kelompok 

dan memberikan nomor kepada setiap anggota kelompok. Proses 

pembentukan kelompok dapat dilaksanakan dengan cepat karena pola tempat 

duduk telah diatur dalam pola diskusi kelompok sehingga tidak terjadi 

keributan di kelas. Dari permasalahan utama yang disajikan, guru 

membimbing siswa untuk mengindentifikasikan pengetahuan yang dimiliki 

(lowest cognitive complexity) tentang materi apa yang muncul dari peta 

masalah siklus II dan menuliskannya pada lembar yang telah disediakan. 

Langkah selanjutnya guru mengajak dan mengarahkan siswa untuk 

mengidentifikasi masalah dan menggali sumber informasi yang relevan (low 

cognitive complexity) dengan materi yang muncul dalam peta masalah yaitu 
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perkalian dan pembagian pecahan sesuai dengan materi dan media yang telah 

disediakan. 

Kegiatan akhir adalah guru memberi tugas mandiri berbentuk hand out 

yang nantinya akan dibagikan kepada siswa. Sebelumnya guru menjelaskan 

apa saja yang harus dilakukan oleh siswa. Sebagai kegiatan belajar mandiri 

siswa diminta untuk mencari solusi atau informasi mengenai penyelesaian 

masalah yang telah diberikan pada Siklus II dan mengerjakan tugas yang ada. 

Sebagai akhir pertemuan pertama guru memberikan PR kepada siswa yang 

diambil dari buku Lembar Kerja Siswa (LKS) pada hal. 35 romawi 3 no. 1 – 

10. 

b. Pertemuan Ke-2   

Pertemuan ke 2 ini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama  yang 

berlangsung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, jam ke 1-2 (07.15 – 

08.25).  

Pada Kegiatan diawali dengan salam pembuka  mempresensi siswa, 

memberikan apersepsi dengan mengulas kembali sedikit tentang 

pembelajaran pada pertemuan pertama dengan melakukan tanya jawab pada 

siswa dan memotivasi siswa yang dilanjutka pengumpulan laporan belajar 

mandiri (self-directed learning) dan PR yang diberikan. 

Pada kegiatan inti, siswa membentuk kelompok dengan didampingi guru. 

Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan kelompok yaitu para siswa saling 

bertukar pendapat mengenai cara pemecahan suatu masalah yang berkaitan 

dengan materi yang telah diberikan pada pertemuan pertama. Serta 

menyelesaikan beberapa soal yang terkait dengan masalah utama pada siklus 

2. Siswa dalam kelompok berdiskusi memberikan anternatif penyelesaian 

masalah dengan mencatat pada lembar kerja yang telah disediakan. 

Pada kegiatan akhir guru melakukan  pengecekan jawaban dari setiap 

kelompok yang ditulis dalam lembar tugas yang disediakan dan kemudian 

dikumpulkan kembali untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kegiatan 

diakhiri dengan penjelasan mengenai  rencana kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya dan guru memberikan informasi pada siswa bahwa 
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pada akhir pembelajaran pada pertemuan berikutnya akan diadakan evaluasi 

pembelajaran. 

c. Pertemuan Ke-3.  

Pertemuan ke 3 ini berlangsung pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015. 

Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07.15 dan diakhiri pukul 08.25 WIB 

dan merupakan akhir pelaksanaan dari siklus pertama. Pada pertemuan ke-3 

ini juga melanjutkan kegiatan pertemuan ke 2 yaitu diskusi dan kerja 

kelompok.  

Pada kegiatan awal guru membuka pelajaran, mempresensi siswa, 

memberikan apersepsi dengan mengulas kembali sedikit materi pembelajaran 

yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya dengan melakukan tanya jawab 

pada siswa dan memotivasi siswa 

Dalam kegiatan ini siswa memilih beberapa alternatif solusi masalah 

dengan diskusi antar siswa dalam kelompok. Dalam diskusi kelompok, siswa 

menuliskan hasil diskusi dilembar kelompok masing-masing yang telah 

disediakan. Dari semua hasil diskusi yang telah dilakukan oleh siswa, siswa 

menyimpulkan pendapat dan data-data informasi untuk menyeleksi solusi 

masalah dengan kegiatan persentasi dan diskusi kelas.  

Dari hasil persentasi yang telah dilakukan oleh semua kelompok guru 

bersama siswa membahas solusi masalah yang tepat dan memberikan hadiah 

bagi kelompok yang memberikan solusi yang tepat. Dari hasil pembahasan 

tersebut, guru bersama siswa menyimpulkan apa yang telah dipelajari secara 

bersama. Untuk memperdalam pemahaman siswa guru memberikan soal 

tambahan  yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan dan 

memberikan PR untuk latihan tambahan di rumah  yang telah disiapkan oleh 

guru. 

Untuk mengetahui peningkatan dari siklus II guru melaksanakan postes 

(tes akhir) siklus II. Guru menjelaskan pada siswa tentang peraturan dalam 

mengerjakan soal evaluasi, kemudian guru membagi soal evaluasi berserta 

lembar jawab pada setiap siswa. Siswa mengerjakan soal evalusi dengan baik 

dan guru mengawasi jalannya tes dari awal sampai akhir. Setelah tes akhir 
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selesai, guru memberitahu materi dan tugas pada pertemuan berikutnya 

(tindak lanjut). Kemudian guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

 

4.3.3 Hasil Tindakan 

4.3.3.1 Hasil tes formatif dan analisis data 

Pelaksanakan pembelajaran siklus 2 dilaksanakan sebanyak 3 

pertemuan. pertemuan 1 pada hari Senin, 16 Maret 2015, pertemuan 2 pada 

hari Rabu, 18 Maret 2015 dan Pertemuan ke 3 pada hari Kamis, 19 Maret 

2015. Pada pertemuan ke 3 dilaksanakan tes formatif yang diikuti oleh 30 

siswa. Hasil analis data tes formatif disajikan pada Tabel 4.10. di bawah ini : 

Tabel 4.10 

Analisis Nilai Tes Formatif Pada Siklus II 

Ketuntasan Frekuensi Prosentase ( % ) 

Tuntas 30 100% 

Tidak tuntas 0 0% 

Jumlah 30 100 % 

Maximum 100  

Minimum 70  

Rata –rata 84,3  

 

Berdasarkan Tabel 4.10. di atas, terdapat 30 siswa (83%) yang nilainya 

diatas kriteria ketuntasan minimal (70).. Nilai tertinggi yang dapat dicapai 

siswa adalah 100 dan nilai terendah 70 dengan rata-rata nilai 84,3. 

 

Tingkat ketuntasan siswa disajikan pada diagram 4.3. di bawah ini :   
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Tuntas  
100% 

Diagram Ketuntasan Belajar Siklus 2 

Tuntas Belum Tuntas

 

 Gambar 4.3 diagram ketuntasan belajar matematika siswa  

Sumber : Pengolahan data siklus II 

Pengamatan terhadap keaktifan siswa pada proses pembelajaran 

Matematika didapat dari aktivitas siswa dalam setiap pertemuan pada siklus I. 

Aktivitas siswa tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Hasil Persentase keaktifan Belajar Siswa Siklus II 

No Aspek Yang diamati 

Pertemuan 

Pertama 

Pertemuan 

Ke-2 

Pertemuan 

Ke-3 

f % F % f % 

1. Aktif 16 53,3% 20 66,7% 30 100% 

2. Inisiatif 13 43,3% 18 66% 26 86,7% 

3. Percaya diri 20 66,7% 25 83,3% 29 96,7% 

4. Motivasi 15 50% 17 56,7% 24 80% 

5. Tanggung jawab 25 83,3% 27 90% 29 96,7% 

Pengamatan terhadap aktivitas guru terhadap pelaksanaan pembelajaran 

dengan penerapan metode Problem Based Learning (PBL) masih kurang 

maksimal.  Aspek pengamatan aktivitas guru meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pembimbingan, analisis dan tindak lanjut hasil belajar siswa.  

Aspek-aspek kegiatan guru yang diamati antara lain : (1) Penguasaan guru 

terhadap materi, (2) Memotivasi siswa dalam pembelajaran, (3) Penerapan 

metode pembelajaran, (4) Pemanfaatan media pembelajaran, (5) Pelaksanaan 

 evaluasi. Rekapitulasi hasil pengamatan disajikan pada Tabel 4.9 di bawah 

ini : 

Tabel 4.12 
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Hasil Observasi Pengelolaan Pembelajaran Siklus II 

No Kegiatan Hasil (%) Keterangan Kriteria 

1 Awal 86% Sangat Baik 85% – 100%      = Sangat Baik  

75% – 84,99%   = Baik 

66% – 74,99%   = Cukup  

56% – 65,99%   = kurang Baik 

2 Inti 85% Sangat Baik  

3 Akhir  86% Sangat Baik 

 Rata-rata 85,7% Sangat Baik  

 

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan 

pembelajaran dengan penerapan netode Problem Based Learning (PBL) rata-

rata keseluruhan kegiatan telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 85,7%. 

Sesuai kriteria yang telah ditentukan, kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan metode PBL sudah baik.   

Selain untuk meningkatan kemampuan berpikir logis siswa, penelitian ini 

juga bertujuan untuk meningkatkan sikap positif siswa terhadap matematika. 

Untuk itu pada akhir setiap siklus juga diadakan pengisian angket sikap siswa 

terhadap matematika. Pengisian angket pada akhir siklus II dilaksanakan 

setelah postes. Dari hasil pengisian angket dapat dilihat bagaimana 

peningkatan respon  siswa terhadap matematika seperti  pada Tabel 4.13 

Tabel 4.13 

Peningkatan Hasil Respon  Siklus II 

No 
Kriteria 

Siklus II 
Peningkatan  (%) 

Jml % 

1 SANGAT POSITIF 15 50% 33,3% 

2 POSITIF 15 50% 23,3% 

3 NETRAL    

4 NEGATIF    

5 SANGAT NEGATIF    

 JUMLAH 30 100%  
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4.3.3.2 Hasil Pengamatan kegiatan guru dan siswa 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa yang diamati oleh observer Bapak 

Sugeng Santoso, S.Pd Kepala Sekolah SD Negeri Jati 3 meliputi 5 aspek 

antara lain : (1) Merancang belajar sendiri, (2) Inisiatif, (3) percaya diri, (4) 

motivasi, dan (5) tanggung jawab. Hasil pengamatan terhadap kegiatan siswa 

berdasarkan aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Siswa sudah memperhatikan penjelasan guru dengan baik.  

2. Seluruh siswa sudah terlihat aktif dalam pembelajaran.  

3. Sudah banyak siswa yang terlibat aktif dalam tanya jawab baik dalam 

kelompok maupun dengan guru. 

4. Sudak banyak siswa  yang berani berpendapat 

5. Keaktifan dalam kerjasama kelompok sudah terjalin dengan baik 

Dari hasil rekap penilaian di atas, didapatkan nilai total dan perbandingan 

hasil akhir siklus 1 dengan hasil awal siswa pada Tabel 4.14 di bawah ini.   

Tabel 4.14 

Peningkatan Nilai Total pada Siklus II. 

 

No Nilai Tes Awal  (pretes) Nilai tes akhir (postes) Siklus II Peningkatan 

( %) 

1. 

 

 

2.  

Perolehan Nilai ≥ 70, di 

capai oleh 11 siswa atau 

36,7 %. 

Perolehan Nilai < 70, 

dicapai oleh 18 siswa atau 

69, 23 %. 

 

Perolehan Nilai ≥ 70, di capai 

oleh 30 siswa atau 100 %. 

 

 

63,3% 

 

4.3.4 Refleksi Siklus II  

Proses pembelajaran pada siklus II  dengan metode problem-based 

learning sudah berjalan dengan baik dan optimal dimana siswa sudah terbiasa 

dengan aktifitas yang ada dalam pembelajaran, sehingga aktivitas siswa yang 

diharapkan dapat tercapai.  

Berdasarkan hasil tes akhir  pada siklus II dan uraian di atas, tujuan yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran Matematika dengan penerapan metode  

problem-based learning sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah 
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ditetapkan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah siswa yang mampu 

menyelesaikan soal yang telah diberikan semakin dan total nilai yang 

diperolehpun meningkat. Dari data yang diperoleh pada akhir dari siklus II, 

seluruh siswa (100%) telah memenuhi KKM. Selain itu peningkatan juga 

terjadi pada keaktifan siswa yaitu darisemula siswa yang aktif berjumlah 10 

siswa (33,3%) menjadi 30 siswa (100%). Siswa yang memiliki inisiatif 

berjumlah 26 siswa (86,7%) dari 30 siswa. Siswa yang memiliki rasa percaya 

diri adalah 29 siswa  (96,7%) dari 30siswa. Jumlah siswa yang memiliki 

motivasi ada 24 siswa (80%)  sedangkan siswa yang memiliki rasa tanggung  

jawab dari ada 29 siswa (96,7%).   Peningkatan jumlah siswa yang mendapat 

nilai ≥ 70 sebesar 63,3% yang semula hanya 11 orang (33,7%) menjadi 30 

siswa (100 %).  Pada akhir siklus II dapat dikatakan bahwa semua siswa 

(100%) memilki respon terhadap matematika dengan kriteria sangat positif 

atau positif, dengan peningkatan sebesar 33,3 % (keadaan awal 66,7% 

menjadi 100%). 

Berdasarkan kriteria keberhasilan tindakan yang ditetapkan, pada siklus 

II, dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran tampak lebih hidup dengan 

adanya interaksi antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa, siswa 

terlihat lebih aktif dalam berkomunikasi ketika diskusi. Pencapaian hasil tes 

dan peningkatan respon siswa telah tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu 

pengajaran dengan metode problem-based learning di SD N Jati 03 perlu 

dipertahankan dan dilanjutkan dalam pembelajaran matematika selanjutnya.  

 

Hasil Wawancara  

 Selain diadakan pengisian angket, pada akhir siklus II juga diadakan 

wawancara dan pemberian pertanyaan-pertanyaan berupa angket terbuka 

sebagai penguatan terhadap peningkatan sikap siswa terhadap matematika. 

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa siswa merasa senang saat mengikuti 

pembelajaran matematika dengan metode problem-based learning. Hal ini 

terlihat dari jawaban siswa yang mengatakan bahwa belajar matematika bisa 

dengan bernain, kerja kelompok dan lebih santai. Mereka juga merasa senang 
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dengan digunakan alat teknologi seperti labtop dan LCD sebagai sarana untuk 

belajar. Dengan bantuan animasi dan power point mereka lebih mudah 

memahami masalah yang diberikan. Dengan soal-soal yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari mereka merasa ikut terlibat dalam pembelajaran 

tersebut. Untuk lebih jelasnya hasil wawancara dengan siswa dapat dilihat 

pada  lampiran.  

  

4.4 Pembahasan 

Penerapan problem based learning pada penelitian ini dilaksanakan 

dalam 3 siklus. Masing-masing siklus mencakup seluruh materi pokok 

dengan satu atau dua kompetensi dasar. Masing-masing siklus dilaksanakan 

dalam beberapa pertemuan. Siklus I dibagi dalam 3 kali pertemuan (6 x 35 

menit)  dan siklus II dibagi dalam 3 kali pertemuan (6 x 35 menit). Setiap 

siklus dibagi dalam dua kegiatan besar yang sifatnya individu dan kerja 

kelompok. Dalam kegiatan kerja mandiri masing-masing siswa diharuskan 

menggunakan pengetahuannya sendiri untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan. Untuk kegiatan kerja 

kelompok semua diharuskan untuk mendidkusikan dan mencari solusi 

masalah yang diberikan dengan ketentuan yang telah diberikan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan tindakan yang sudah dilakukan dapat 

dinyatakan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode Problem Based 

Learning (PBL)  dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika 

pada siswa kelas V semester 2 Tahun Pelajaran 2014 / 2015. Untuk lebih 

jelasnya kegiatan dan pelaksanaan serta hasil penelitian yang dilakukan akan 

dibahas masing-masing siklus seperti uraian di bawah ini: 

4.4.1 Pra Siklus 

1) Hasil Belajar 

Dari data kondisi awal menunjukkan bahwa hasil evaluasi pembelajaran 

sebelum menerapkan metode Problem Based Learning (PBL) dari 30 siswa 

yang mengikuti evaluasi pembelajaran terdapat 11 siswa (33,7%) mampu 

mencapai KKM  dan 19 siswa (63,3%) masih berada dibawah KKM. Nilai 
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tertinggi yang dicapai siswa adalah 90 dan nilai terendah 55 dengan nilai rata-

rata kelas adalah 65,6. 

2) Keaktifan Belajar 

   Berdasarkan  pengamatan hasil belajar, siswa kelas V SD N Jati 3 pada 

awal semester 2 Tahun pelajaran 2014 / 2015, banyak siswa yang kurang 

aktif, tidak memperhatikan saat pelajaran dan malas dalam mengikuti proses 

pembelajaran khususnya mata pelajaran Matematika. Hal ini terlihat dari data 

yang diperoleh pada saat belum dilaksanakannya proses pembelajaran dengan 

metode Problem Based Learning (PBL) yaitu dari 30 siswa hanya 10 siswa 

(33,3%) yang aktif. Siswa yang inisiatif berjumlah 8 siswa (26,7%) dari 30 

siswa. Kemudian siswa yang percaya diri berjumlah 15 siswa (36,7%) dari 30 

siswa. Selain itu siswa yang memiliki motivasi ada 11 (36,7%) siswa dari 30 

siswa sedangkan siswa yang memiliki rasa tanggung jawab ada 19 siswa 

(63,3%) dari 30 siswa. 

3) Respon Siswa 

Dari data kondisi awal menunjukan bahwa respon siswa terhadap 

pelajaran masih sangat kurang. Hal ini ditunjukan dengan jumlah siswa yang 

berada pada kriteria sangat positif atau positif sebanyak 13 siswa (43,3%) 

seddangkan jumlah siswa yang berada pada kriteria dibawah positif sebanyak 

17 siswa (56,7%). Ini menunjukan bahwa jumlah siswa yang memiliki respon 

positif lebih sedikit dari pada jumlah siswa yang memiliki respon netral atau 

negatif. 

4) Proses Pembelajaran 

Dari  hasil pengamatan terhadap guru dan siswa kelas V SD Jati 3 pada 

awal semester 2 Tahun pelajaran 2014 / 2015, banyak siswa yang kurang 

aktif, tidak memperhatikan saat pelajaran dan malas dalam mengikuti proses 

pembelajaran khususnya mata pelajaran Matematika. Pembelajaran yang 

dilakukan masih dilakukan secara konvensional dan didominasi oleh metode 

ceramah. Siswa kurang terbiasa untuk memanfaatkan alat peraga dan bekerja 

sama dalam kelompok.   
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4.4.2 Siklus 1 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus I, berupa hasil tes dan non tes. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan siklus 

I diperoleh keterangan sebagai berikut: 

1) Analisis Keaktifan Belajar Siswa Siklus I 

Analisis keaktifan belajar siklus I tersaji pada Tabel 4.15 dimana 

digolongkan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut : 

Persentase Kategori 

P ≥ 75%  Baik 

50% ≤ P < 74,99% Cukup 

25% ≤ P < 49,99% Kurang Baik 

  0% ≤ P < 24,99% Tidak Baik 

Hasil analisis keaktifan siswa tersaji pada Tabel 4.16 dibawah ini: 

Tabel 4.16 

Analisis Keaktifan Belajar Siswa Kelas V Mata Pelajaran Matematika SD 

Negeri Jati 3 Semester 2 Tahun Ajaran 2014/2015 Siklus I 

No Aspek Yang diamati 

Pertemuan 

Pertama 

Pertemuan Ke-

2 
Pertemuan Ke-3 

f % F % f % 

1. Aktif 11 36,7% 13 43,3% 15 50% 

2. Inisiatif 10 33,3% 12 40% 12 40% 

3. Percaya diri 17 56,7% 19 63,3% 25 83,3% 

4. Motivasi 5 16,7% 9 30% 14 46,7% 

5. Tanggung jawab 19 63,3% 21 70% 23 76,7% 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keaktifan belajar siklus I belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan, dimana indikator 

keberhasilan yang ditentukan adalah 75% sedangkan rata-rata perolehan skor 

keaktifan belajar pada siklus I adalah 59,1%. Hasil ini diperoleh dari hasil 

rata-rata pertemuan ketiga. 

2) Prestasi Belajar 

Berdasarkan data hasil tes Matematika siklus I maka dilakukan analisis 

dengan membandingkan nilai dengan KKM (70). Siswa yang mendapat nilai 

di atas KKM atau yang tuntas dijumlahkan begitu juga siswa yang berada di 

bawah KKM (65). Analisis ketuntasan hasil belajar siswa siklus I tersaji pada 

Tabel 4.17: 
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Tabel 4.17 

Analisi Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V 

SD Negeri Jati 3 Semester 2 Tahun Ajaran 2014/2015 

Siklus I 

 

Keterangan 
Siklus I 

Jumlah siswa % 

Tuntas 20 66,7% 

Tidak Tuntas 10 33,3% 

Jumlah 30 100% 

Rata-rata                                  73,7 

Nilai tertinggi                                   95 

Nilai terendah                                   55 

 

Dari Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa setelah dilaksanakan 

pembelajaran dengan metode Problem Based Learning, dari 30 siswa yang 

mengikuti evaluasi pembelajaran terdapat 20 siswa (66,7%) tuntas atau 

mampu mencapai KKM (70) dan 10 siswa (33,3%) tidak tuntas atau masih 

berada dibawah KKM. Nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 95 dan nilai 

terendah 55 dengan nilai rata-rata kelas adalah 73,7. Ketuntasan hasil belajar 

Matematika siklus I kelas V SD Negeri Jati 03 dapat dilihat pada Gambar 

dibawah ini: 

Tuntas  

66,7% 

Belum 

Tuntas 
33,3% 

Diagram Ketuntasan Belajar Siklus I 

Tuntas Belum Tuntas

 



76 

 

Gambar 3. Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Siklus I Kelas V SD Negeri Jati 3 pada Semester 2 

Tahun Pelajaran 2014 / 2015 

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa setelah penerapan Problem 

Based Learning, dari 30 siswa kelas V terdapat 66,7% siswa yang tuntas 

belajar dan 33,3% siswa tidak tuntas belajar. Adapun KKM Matematika 

adalah 70. 

  

3) Respon Siswa 

Berdasarkan hasil Analisis respon siswa terhadap  matematika pada  

siklus I ternyata terjadi peningkatan terhadap sikap sangat positif atau positif 

dan lebih mengejutkanya lagi yaitu terjadi penurunan pada jumlah siswa yang 

tergolong ke dalam netral atau negatifr. Data hasil analisis respon siswa 

tersaji pada pada  Tabel 4.18 

Tabel 4.18 

Peningkatan Hasil Respon Siswa Pra Siklus Dengan Siklus I 

Terhadap Mata Pelajaran Matematika Kelas V SD Negeri Jati 3 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 

No Kriteria 
Kondisi Awal Siklus I Peningkatan 

(%) Jml % Jml % 

1. SANGAT POSITIF 5 16,7% 8 26,7% 10% 

2. POSITIF 8 26,7% 10 33,3% 6,6% 

3. NETRAL 7 23,3% 6 20% -3.3% 

4. NEGATIF 10 33,3% 6 20% -13.3% 

5. SANGAT NEGATIF      

 JUMLAH 30 100% 30 100%  

 

4) Proses Pembelajaran  

Proses pembelajaran pada siklus 1 sudah ada perubahan. Terlihat bahwa 

pembelajaran dengan metode Problem Based Learning (PBL) dapat 

meningkatkan keaktifan hasil belajar siswa. Proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru terlihat bahwa  penyampaian materi oleh guru berjalan 

lancar, tetapi guru masih mendominasi pembelajaran, guru sudah memotivasi 
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siswa dalam pembelajaran, tetapi masih masih belum merata disemua 

kelompok dan alat peraga tetapi masih kurang maksimal, pemanfaatan media 

pembelajaran masih didominasi oleh guru, dalam melaksanakan evaluasi, 

guru sudah mengkondisikan siswa agar tidak ramai yaitu dengan 

membagikan 1 lembar soal kepada setiap siswa. Sedangkan pada kegiatan 

siswa terlihat sebagian siswa sudah memperhatikan penjelasan guru, siswa 

kurang aktif dan masih malu-malu saat menggunakan alat peraga, masih 

banyak siswa yang pasif, siswa yang dipanggil nomornya sudah berani 

menyampaikan jawaban, kerjasama kurang terjalin, siswa masih suka 

mengerjakan sendiri 

Rekapitulasi hasil pengamatan disajikan pada Tabel 4.19 di bawah ini  

Tabel 4.19 

Hasil Observasi Pengelolaan Pembelajaran Siklus I 

No Kegiatan 
Pra Siklus Siklus I 

Kriteria Hasil (%) Keterangan Hasil (%) Keterangan 

1 Awal 73% Cukup 83% Baik 85% – 100%      = Sangat Baik 

75% – 84,99%   = Baik 

66% – 74,99%   = Cukup 

56% – 65,99%   = kurang 

Baik 

2 Inti 70% Cukup 80% Baik 

3 Akhir 66% Cukup 80% Baik 

 Rata-rata 69,3% Cukup 81% Baik  

 

Perbandingan antara kondisi awal dan siklus I dapat disajikan pada Tabel 

4.20 
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Tabel 4.20 

Perbandingan Kondisi Awal Dan Siklus 1 

Kelas V  SD Negeri Jati 3 Pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2014 / 2015 

No Pra Siklus Siklus 1 

1 Tindakan Tindakan 

 Pembelajaran konvensional, yaitu dengan 

mengutamakan metode ceramah. 

Pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe PBL  pada siswa. 

2 Hasil  Belajar Hasil  Belajar 

 

Ketuntasan 

 Tuntas                 :   11 ( 36,7 % ) 

 Belum tuntas        :   19 ( 63,3% ) 

 Nilai Tertinggi      :  85 

 Nilai terendah       :  50 

 Nilai rata- rata       :  65,6 

Ketuntasan 

 Tuntas  : 20 ( 66,7 % ) 

 Belum tuntas : 10 ( 33,3 % ) 

 Nilai Tertinggi  : 95 

 Nilai terendah :  55 

 Nilai rata- rata :  70 

Refleksi 

 Ketuntasan belajar meningkat 30 % 

3. Keaktifan  belajar : 

 Aktif                : 33,3% 

 Inisiatif             : 6,7% 

 Percaya diri       : 50% 

 Motivasi           : 36,7% 

 Tanggung jawab : 63,3% 

Keaktifan belajar : 

 Aktif                : 73,3% 

 Inisiatif             : 70% 

 Percaya diri       : 83,3% 

 Motivasi           : 46,7% 

 Tanggung jawab : 83,3% 

4.  Pengelolaan Pembelajaran 

 Awal            : 73% 

 Inti               : 70% 

 Akhir            : 65% 

Pengelolaan Pembelajaran 

 Awal            : 83% 

 Inti               : 80% 

 Akhir            : 80% 

5. Respon siswa 

 Sangat positif   : 16,7% 

 Positif               : 26,7% 

 Netral                : 23,3% 

 Negatif              : 33,3% 

 Sangat Negatif  : 

Respon siswa 

 Sangat positif     : 26,7% 

 Positif               : 33,3% 

 Netral                : 20% 

 Negatif              : 20% 

 Sangat Negatif : 

Hasil refleksi dari siklus I dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran dengan PBL pada proses pembelajaran dapat memberikan 

dampak positif terhadap keaktifan, peningkatan hasil belajar dan respon 

siswa. Pencapaian ketuntasan belajar mengalami peningkatan yang awalnya 

ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 36,7 % menjadi 66,7 % sehingga 

terjadi peningkatan sebesar 30 %.  

4.4.3 Siklus 2 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus II berupa hasil tes dan non tes, 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap 

pelaksanaan siklus II  diperoleh keterangan sebagai berikut : 
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1) Analisis Keaktifan Belajar Siswa Siklus II 

Analisis keaktifan belajar siklus II tersaji pada Tabel 4.17 dimana 

penggolongan kategori masih sama dengan siklus I. Berikut ini merupakan 

hasil analisis keaktifan siswa siklus II yang  tersaji pada Tabel 4.21 dibawah 

ini: 

Tabel 4.21 

Analisis Keaktifan Belajar Siswa Kelas V Mata Pelajaran Matematika SD 

Negeri Jati 3 Semester 2 Tahun Ajaran 2014/2015 Siklus II 

No 
Aspek Yang 

diamati 

Pertemuan 

Pertama 
Pertemuan Ke-2 Pertemuan Ke-3 

f % F % f % 

1. Aktif 16 53,3% 20 66,7% 30 100% 

2. Inisiatif 13 43,3% 18 66% 26 86,7% 

3. Percaya diri 20 66,7% 25 83,3% 29 96,7% 

4. Motivasi 15 50% 17 56,7% 24 80% 

5. Tanggung jawab 25 83,3% 27 90% 29 96,7% 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keaktifan belajar siklus II belum telah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan, dimana indikator 

keberhasilan yang ditentukan adalah 75% sedangkan rata-rata perolehan skor 

keaktifan belajar pada siklus I adalah 92%. Hasil ini diperoleh dari hasil rata-

rata pertemuan ketiga. 

2) Hasil Belajar  

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus II, berupa hasil tes dan non tes. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan siklus 

I diperoleh keterangan sebagai berikut: 

Berdasarkan data hasil tes Matematika siklus I maka dilakukan analisis 

dengan membandingkan nilai dengan KKM (70). Siswa yang mendapat nilai 

di atas KKM atau yang tuntas dijumlahkan begitu juga siswa yang berada di 

bawah KKM (70). Analisis ketuntasan hasil belajar siswa siklus II tersaji 

pada Tabel 4.22: 
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Tabel 4.22 

Analisi Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V 

SD Negeri Jati 3 Semester 2 Tahun Ajaran 2014/2015 

Siklus II 

Keterangan 
                            Siklus II 

Jumlah siswa % 

Tuntas 30 100% 

Tidak Tuntas 0  

Jumlah 30 100% 

Rata-rata 73,7 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 70 

Dari Tabel 4.22 dapat diketahui bahwa setelah dilaksanakan 

pembelajaran dengan metode Problem Based Learning, dari 30 siswa yang 

mengikuti evaluasi pembelajaran terdapat 30 siswa (100%) telah tuntas atau 

mampu mencapai KKM (70). Nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 100 

dan nilai terendah 70 dengan nilai rata-rata kelas adalah 73,7. Ketuntasan 

hasil belajar Matematika siklus II kelas V SD Negeri Jati 3 dapat dilihat pada 

Gambar 4: 

Tuntas  
100% 

Diagram Ketuntasan Belajar Siklus 2 

Tuntas Belum Tuntas

 

Gambar 4. Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Siklus II Kelas V SD Negeri Jati 3 pada Semester 2 Tahun Pelajaran 

2014 / 2015 

 Sumber : Pengolahan Data Siklus II 
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Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa setelah penerapan Problem 

Based Learning, dari 30 siswa kelas V telah tuntas (100%) memenuhi KKM. 

Adapun KKM Matematika adalah 70. 

3) Respon Siswa 

Berdasarkan hasil Analisis respon siswa terhadap  matematika pada  

siklus I ternyata terjadi peningkatan terhadap sikap sangat positif atau positif 

dan terjadi penurunan pada jumlah siswa yang tergolong ke dalam netral atau 

negatifr. Data hasil analisis respon siswa tersaji pada pada  Tabel 4.23 

Tabel 4.23 

Hasil Peningkatan Respon Siswa Siklus II Kelas V SD Negeri Jati 3 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 

Kriteria 
Siklus I Siklus II 

Peningkatan 

(%) 

Jml % Jml %  

SANGAT POSITIF 8 26,7% 15 50% 16,7% 

POSITIF 10 33,3% 15 50% 16,7% 

NETRAL 6 20%    

NEGATIF 6 20%    

SANGAT NEGATIF      

JUMLAH 30 100% 30 100%  

 

4)   Proses Pembelajaran  

Proses pembelajaran pada siklus II sudah menunjukkan adanya 

perubahan, siswa sudah memperhatikan penjelasan guru dengan baik,  banyak 

yang aktif menggunakan alat peragadan tanya jawab baik dalam kelompok 

maupun dengan guru. Siswa sudah banyak yang berpendapat, Kerjasama 

sudah lebih aktif, siswa berdiskusi dengan anggota dalam kelompok maupun 

antar kelompok 

Hal ini dikarenakan guru telah banyak memberikan motivasi kepada 

siswa. Baik dalam mengungkapkan pendapat maupun ketika akan 

memanfaatkan alat peraga. Guru telah merata dalam memberikan bimbingan, 

sehingga interaksi guru dan siswa dapat tercipta dengan baik.  Penguatan 

yang diberikan guru bagi siswa yang menjadi perwakilan kelompok 

berdampak pada peningkatan motivasi bagi siswa yang lain sehingga ada 
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indikasi siswa yang belum mendapat giliran untuk tampil berusaha untuk 

tampil ke depan kelas.  

Rekapitulasi hasil pengamatan disajikan pada Tabel 4.24 di bawah ini : 

 

Tabel 4.24 

Hasil Observasi Pengelolaan Pembelajaran Siklus II 

No Kegiatan 

Siklus I Siklus II Kriteria 

Hasil 

(%) 
Keterangan 

Hasil 

(%) 
Keterangan  

1 Awal 83% Baik 86% Sangat Baik 
85 – 100  = Sangat Baik 

 75 – 84     = Baik 

 65 – 74     = Cukup 

 55 –  64    = Kurang 

 54 – 0 =Sangat 

kurang 

2 Inti 80% Baik 85% Sangat Baik 

3 Akhir 80% Baik 86% Sangat Baik 

 Rata-rata 81% Baik 86,7% Sangat Baik  

 

Perbandingan hasil tes siklus 1 dan siklus 2 terlihat ada peningkatan yang 

cukup signifikan, baik dilihat dari ketuntasan  belajar maupun hasil perolehan 

nilai rata-rata kelas. Dari 36 siswa yang mengikuti tes formatif pada siklus 2, 

masih terdapat 6 siswa yang belum mencapai ketuntasan, hal ini memang 

menjadi tanggung jawab guru untuk tetap membimbing siswa tersebut agar 

dapat menyesuaikan diri dan  mencapai kompetensi dasar yang diharapkan.  

Perbandingan antara Siklus I dan siklus II dapat disajikan pada Tabel 

4.25 di bawah ini. 
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Tabel 4.25 

Perbandingan Keaktifan, Hasil Belajar, Respon Siswa Dan Proses 

Pembelajaran Siklus I  Dan Siklus II 

Kelas V  SD Negeri Jati 3 Pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2014 / 2015 

 

No Siklus I Siklus II 

1 Tindakan Tindakan 

 Pembelajaran dengan menerapkan metode 

Problem Based Learning (PBL)  pada 

siswa. 

Pembelajaran dengan menerapkan metode 

Problem Based Learning (PBL)  pada siswa. 

 

 

2 Hasil  Belajar Hasil  Belajar 

 

Ketuntasan 

 Tuntas  : 20 ( 66,7 % ) 

 Belum tuntas : 10 ( 33,3 % ) 

 Nilai Tertinggi  : 95 

 Nilai terendah :  55 

 Nilai rata- rata :  70 

 

 

 

Ketuntasan 

 Tuntas  : 30 ( 100 % ) 

 Belum tuntas :  

 Nilai Tertinggi  : 100 

 Nilai terendah :  70 

 Nilai rata- rata :  70 

Refleksi 

 Ketuntasan belajar meningkat 33,3% 

3. Keaktifan  belajar : 

 Aktif                : 50% 

 Inisiatif             : 40% 

 Percaya diri       : 83,3% 

 Motivasi           : 46,7% 

 Tanggung jawab : 83,3% 

Keaktifan belajar : 

 Aktif                : 100% 

 Inisiatif             : 86,7% 

 Percaya diri       : 96,7% 

 Motivasi           : 80% 

 Tanggung jawab : 96,7% 

4.  Pengelolaan Pembelajaran 

 Awal            : 83% 

 Inti               : 80% 

 Akhir            : 80% 

Pengelolaan Pembelajaran 

 Awal            : 86% 

 Inti               : 85% 

 Akhir            : 86% 

5. Respon siswa 

 Sangat positif     : 26,7% 

 Positif               : 33,3% 

 Netral                : 26,7% 

 Negatif              : 3,3% 

 Sangat Negatif : 

Respon siswa 

 Sangat positif     : 50% 

 Positif               : 50% 

 Netral                :  

 Negatif              :  

 Sangat Negatif : 

 

Secara umum dari hasil pengamatan dari kondisi awal hingga siklus 2, 

dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe PBL 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika di kelas V SD Negeri Jati 3 Kecamatan Sawangan Kabupaten 

Magelang semester 2 tahun pelajaran 2014 / 2015. 

4.5 Pembahasan antar siklus 
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1) Keaktifan Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil tindakan dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

keaktifan belajar pada mata pelajaran Matematika di kelas V SD Negeri Jati 3 

Semester 2 tahun ajaran 2014/2015. Perbandingan keaktifan siswa disajikan 

pada Tabel 4.26: 

Tabel 4.26 

Perbandingan Keaktifan Siswa Pada Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Kelas V SD Negeri Jati 3 pada Semester 2 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

No Aspek Yang 

diamati 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

f % F % f % 

1. Aktif  10 33,3% 20 66,7% 30 100% 

2. Inisiatif  8 6,7% 18 60% 22 73,3% 

3. Percaya diri 15 50% 25 83,3% 29 96,7% 

4. Motivasi  11 36,7% 17 56,7% 20 66,7% 

5. Tanggung jawab 19 63,3% 25 83,3% 29 96,7% 

 

Dari Tabel 4.26 yaitu perbandingan keaktifan belajar pra siklus, siklus I 

dan siklus II maka dapat dilihat adanya peningkatan keaktifan belajar dalam 

mengikuti pembelajaran. Tingkat keaktifan pra siklus kategori kurang baik 

33,3%, pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 66,7% tergolong cukup 

dan meningkat di siklus II yaitu 100%. Pada aspek inisiatif pada saat pra 

siklus tergolong kedalam kategori kurang baik 6,7%, pada siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 60% tergolong cukup dan meningkat di siklus II yaitu 

73,3%. Pada aspek percaya diri pada saat pra siklus tergolong kedalam 

kategori baik 6,7%, pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 83,3% 

tergolong baik dan meningkat di siklus II yaitu 96,7%. Pada aspek motivasi 

pada saat pra siklus tergolong kedalam kategori kurang baik 36,7%, pada 

siklus I mengalami peningkatan menjadi 56,7% tergolong cukup dan 

meningkat di siklus II yaitu 66,7%. Pada aspek tanggung jawab pada saat pra 

siklus tergolong kedalam kategori cukup 63,3%, pada siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 83,3% tergolong baik dan meningkat di siklus II yaitu 
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96,7%.  Bila digambarkan perbandingan keaktifan siswa dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini 
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Sumber : Pengolahan data Siklus I, Siklus II, Siklus III 

Dari gambar 4.4 diatas terlihat perbandingan keaktifan belajar pra 

siklus, siklus I dan siklus II maka dapat dilihat adanya peningkatan keaktifan 

belajar dalam mengikuti pembelajaran. Tingkat keaktifan pra siklus kategori 

kurang baik 33,3%, pada siklus I meningkat menjadi 66,7% tergolong cukup 

dan meningkat di siklus II yaitu 100%. Pada aspek inisiatif pada saat pra 

siklus tergolong kedalam kategori kurang baik 6,7%, pada siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 60% tergolong cukup dan meningkat di siklus II yaitu 

73,3%. Pada aspek percaya diri pada saat pra siklus tergolong kedalam 

kategori baik 6,7%, pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 83,3% 

tergolong baik dan meningkat di siklus II yaitu 96,7%. Pada aspek motivasi 

pada saat pra siklus tergolong kedalam kategori kurang baik 36,7%, pada 

siklus I mengalami peningkatan menjadi 56,7% tergolong cukup dan 

meningkat di siklus II yaitu 66,7%. Pada aspek tanggung jawab pada saat pra 

siklus tergolong kedalam kategori cukup 63,3%, pada siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 83,3% tergolong baik dan meningkat di siklus II yaitu 

96,7%.   
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2) Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil tindakan dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika di kelas V SD Negeri Jati 

3 Semester 2 tahun pelajaran 2011 / 2012. Perbandingan hasil belajar siswa 

disajikan pada Tabel 4.27 di bawah ini :  

Tabel 4.27 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Pada Prasiklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

Kelas V SD Negeri Jati 3 pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2014 / 2015 

Ketuntasan 
Prasiklus Siklus 1 Siklus 2 

F % F % F % 

Tuntas 11 36,7% 20 66,7% 30 100% 

Tidak tuntas 19 63,3% 10 33,3%   

Jumlah 30  30  30  

Maximum 85  95  100  

Minimum 50  60  70  

Rata –rata 65,6  73  78,7  

 

Dari tabel 4.22 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat ketuntasan belajar 

siswa dari pra siklus sampai dengan siklus 2 mengalami peningkatan. Pada 

pra siklus siswa yang tuntas belajar adalah 11 siswa (36.7 %), pada siklus 1 

menjadi 20 siswa (66,7%) dan pada siklus 2 menjadi 30 siswa (100%). 

Sedangkan siswa yang belum tuntas jumlahnya menurun. Pada saat prasiklus 

terdapat 19 siswa (63,3%) belum tuntas, pada siklus 1 masih 10 siswa 

(33,3%) yang belum tuntas dan pada siklus 2 semua siswa telah tuntas 100% 

memenuhi KKM.  Selanjutnya untuk memperjelas perbandingan hasil belajar 

dan ketuntasan belajar siswa dari prasiklus sampai dengan siklus II disajikan 

diagram 4.6 di bawah ini :  
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Diagram 4.5 Perbandingan tingkat ketuntasan Prasiklus, siklus I dan 

siklus II  siswa kelas V SD Negeri Jati 3 Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2014 / 2015 

Dari diagram 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa banyaknya siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar prasiklus sampai dengan siklus 2 mengalami 

peningkatan. Pada saat Prasiklus ke siklus 1 besarnya peningkatan adalah dari 

11 siswa menjadi 20 siswa atau sebanyak 9 siswa (30%) meningkat, dari 

siklus 1 ke siklus 2 adalah dari 20 siswa menjadi 30 siswa atau terjadi 

peningkatan sebanyak 7 siswa (33,3%) 

 

3) Respon Siswa 

Selain keaktifan dan hasil belajar pengamatan terhadap respon siswa 

dalam pembelajaran matematika juga terjadi peningkatan. Pengamatan 

terhadap respon siswa disajikan pada tabel 4.28 di bawah ini : 
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Tabel 4.28 

Perbandingan Respon Siswa Terhadap Mata Pelajaran 

Matematika Dari Pra Siklus, Siklus I, Dan Siklus III Kelas V SD Negeri 

Jati 3 Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 

Kriteria 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jml % Jml % Jml  % 

SANGAT POSITIF 8 26,7% 8 26,7% 15 50% 

POSITIF 10 33,3% 10 33,3% 15 50% 

NETRAL 6 20% 6 20%   

NEGATIF 6 20% 6 20%   

SANGAT NEGATIF       

JUMLAH 30 100% 30 100% 30 100% 
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 Gambar 4.6 Diagram perbandingan respon siswa antara siklus 1 dengan 

       siklus 2 

 

4) Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

Pengamatan terhadap kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

dari pra siklus ke siklus 1 dan siklus 2 disajikan pada tabel 4.29 di bawah ini : 
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Tabel 4.29 

Perbandingan Kemampuan Guru Dalam Mengelola Pembelajaran Dari Pra 

Siklus, Siklus I Dan Siklus II Kelas V SD Negeri Jati 3 Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

 

No Kegiatan 

Pra Siklus  Siklus 1 Siklus 2 

Hasil 

(%) 
Kategori 

Hasil 

(%) 
Kategori 

Hasil 

(%) 
Kategori 

1 Awal 73% Cukup 73% Cukup 87% Sangat Baik 

2 Inti 70% cukup 80% Baik  94% Sangat Baik 

3 Akhir  65% cukup 80% Baik 80% Baik 

 Rata-rata 69,3% cukup 78% Baik 87% Sangat Baik 

 

Berdasarkan analisis data Tabel 4.29 di atas, menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menerapkan 

pembelajaraN PBL dapat dikategorikan baik dan sangat baik, walaupun 

diantara aspek-aspek yang diamati masih ada kategori yang mendapat nilai 

cukup. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini merupakan hal baru bagi guru 

dan ini terlihat pada siklus I, dan siklus II menunjukkan skor sangat baik. 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung siswa mengikuti dengan antusias, 

senang, dan aktif, yang ditunjukkan analisis data hasil belajar siswa dan 

pengamatan secara klasikal.  

 

4.6 Pembahasan  

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa 

kelas V SD Negeri Jati 3 pada mata pelajaran MATEMATIKA, maka dapat 

diketahui adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan metode Problem Based Learning. Hal ini juga diungkapkan 

oleh Arnyana (2006:14) ” PBL merupakan salah satu model yang dapat 

digunakan meningkatkan hasil belajar ( kognitif, afektif, dan psikomotor ) 

dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. PBL merupakan salah satu 

model pembelajaran yang menyajikan masalah sebagai rangsangan ( stimulus 

) untuk belajar. Penyajian situasi masalah yang autentik dan bermakna kepada 

siswa dapat memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan 
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penyelidikan dan inkuiri. Selain itu menurut Sanjaya (2006:214) PBL 

diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada 

proses permasalahan yang dihadapi secara ilmiah. 

 Setelah dilakukan tindakan terkait penerapan metode Problem Based 

Learning keaktifan belajar terlihat ada peningkatan. Pada pra siklus sampai 

dengan siklus II keaktifan belajar mengalami peningkatan dilihat dari 

persentase keaktifan siswa pada kategori aktif, inisiatif, percaya diri, 

motivasi, dan tanggung jawab. Pada pra siklus keaktifan siswa kategori aktif 

mencapai 33,3% ini ditandai dengan tingkat keaktifan siswa yang masih 

rendah yaitu kebanyakan siswa masih sibuk dengan kegiatannya sendiri dan 

siswa sangat pasif saat proses pembelajaran, siswa kategori inisiatif 

persentase 6,7% ini terlihat saat proses belajar mengajar masih terfokus 

kepada guru, siswa pada kategori percaya diri 50% ini terlihat saat 

pembelajaran siswa masih banyak yang malu – malu saat diberi kesempatan 

untuk menjawab pertanyaan guru ataupun mengemukakan pendapatnya, 

siswa pada kategori motivasi presentase 36,7% ini terlihat disaat siswa 

menerima penjelasan dari guru, siswa masih banyak yang tidak 

memperhatikan, melamun, dan asik sendiri, siswa pada kategori tanggung 

jawab 63,3% ini terlihat disaat siswa diberikan suatu tugas atau soal, siswa 

masih ada yang semaunya sendiri dalam mengerjakan tugas dari guru tanpa 

memperhatikan batasan waktu yang telah ditentukan guru untuk 

menyekesaikan tugas tersebut. Keaktifan siswa kategori aktif pra siklus 

mencapai 33,3% kemudian mengalami peningkatan ke siklus I menjadi 50% 

ini terlihat dari kesiapan siswa saat menerima pembelajaran, sebagian siswa 

mulai terlibat aktif dalam pembelajaran dan aktif mencatat berbagai 

penjelasan yang diberikan. Siswa kategori inisiatif pra siklus mencapai 6,7% 

meningkat pada siklus I menjadi 40% inisiatif siswa meningkat ditandai 

dengan kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran yaitu sebelum 

pembelajaran dimulai siswa sudah menyiapkan semua alat dan media yang 

dibutuhkan guna menunjang pembelajaran tersebut. Siswa pada kategori 

percaya diri pra siklus  50% kemudian meningkat pada siklus I menjadi 
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83,3% ini terlihat disaat siswa sudah mau /  berani mengemukakan 

pendapatnya dan siswa mau bertanya disaat pembelajaran berlangsung. Siswa 

pada kategori motivasi pra siklus mencapai 36,7% meningkat pada siklus I 

menjadi 46,7% pada kategori motivasi siswa sudah mulai memperhatikan 

dengan serius ketika guru menjelaskan materi pelajaran, dan siswa pada 

kategori tanggung jawab pra siklus mencapai 63,3% dan meningkat pada 

siklus I menjadi 83,3 ini terlihat disaat siswa mengerjakan tugas, baik itu 

tugas kelompok ataupun individu. Setiap siswa sudah bisa menyelesaikan 

tugas ataupun soal yang diberikan oleh guru dengan batasan waktu yang telah 

ditentukan. Jadi pada siklus I keaktifan belajar belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan, berdasarkan hasil refleksi pada saat 

pembelajaran siklus I hal ini dapat disebabkan karena kurangnya penguatan 

guru sehingga siswa masih malu-malu atau kurang percaya diri ketika 

mengungkapkan gagasan/soal masalah yang sedang diskusikan. Kurangnya 

respon dari siswa, terlihat pada saat pembelajaran guru belum sepenuhnya 

memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi jawaban 

yang disampaikan, pada saat berdiskusi siswa masih ada yang mendominasi 

dalam kelompok. 

Pembelajaran siklus I belum mencapai indikator keberhasilan sehingga 

diberikan tindakan pada siklus II yang menunjukkan hasil peningkatan 

keaktifan belajar kategori aktif dari siklus I sebesar 50% meningkat 50% ke 

siklus II menjadi 100% ini terbukti disaat pembelajaran seluruh siswa telah 

terlibat aktif dalam pembelajaran seperti adanya interaksi antara guru dan 

siswa begitu juga sebaliknya, siswa mampu menerima apa yang diberikan 

oleh guru . Keaktifan belajar kategori inisiatif dari siklus I sebesar 40% 

meningkat 46,7% ke siklus II menjadi 86,7%. Keaktifan belajar kategori 

percaya diri dari siklus I sebesar 83,3% meningkat 13,4% ke siklus II menjadi 

96,7%. Keaktifan belajar kategori motivasi dari siklus I sebesar 46,7% 

meningkat 33,3% ke siklus II menjadi 80% dan Keaktifan belajar kategori 

tanggung jawab dari siklus I sebesar 83,3% meningkat 13,4% ke siklus II 

menjadi 96,7%. Pada siklus II rata – rata keaktifan siswa adalah 92% lebih 
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tinggi dari indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu 75% siswa kategori 

keaktifan baik. Jadi pada siklus II keaktifan belajar telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yang berarti melalui penerapan metode Problem 

Based Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar. 

Berdasarkan analisis data hasil belajar terhadap siswa kelas V SD 

Negeri Jati 03 pada mata pelajaran Matematika, dapat diketahui juga adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan Problem Based 

Leraning. Peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari hasil nilai siklus I dan 

siklus II. Pada pra siklus diketahui siswa yang mendapat nilai di atas Kategori 

Ketuntasan Minimal (KKM 70) atau dikatakan tuntas adalah 11 siswa 

(36,7%) kemudian meningkat pada siklus I sebesar 9 siswa (30%) sehingga 

menjadi 20 siswa (66,7%). Pada pra siklus diketahui siswa yang mendapat 

nilai di bawah Kategori Ketuntasan Minimal (KKM 70) atau dikatakan tidak 

tuntas adalah 19 siswa (63,3%) kemudian menurun pada siklus I sebesar 9 

sehingga menjadi 10 siswa (26,7%). Pada siklus I siswa tuntas belajar adalah 

22 siswa (73,3%) lebih rendah dari indikator keberhasilan yang ditentukan 

yaitu 80% siswa tuntas belajar. Jadi pada siklus I hasil belajar siswa belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan, berdasarkan hasil refleksi 

pada saat pembelajaran siklus I hal ini dapat disebabkan karena guru belum 

mengelola waktu pembelajaran dengan baik terutama pada kegiatan diskusi 

kelompok. Pada siklus I saat diskusi kelompok, kerjasama dalam kelompok 

kurang terjalin dengan baik karena masih terdapat anggota kelompok yang 

pasif dan ada pula anak yang cenderung bekerja sendiri. 

Pembelajaran siklus I belum mencapai indikator keberhasilan sehingga 

diberikan tindakan pada siklus II yang menunjukkan peningkatan hasil belajar 

pada siklus I siswa yang mendapat nilai di atas Kategori Ketuntasan Minimal 

(KKM 65) atau dikatakan tuntas adalah 22 siswa (73,3%) kemudian 

meningkat pada siklus II sebesar 5 siswa (16,7%) sehingga menjadi 27 siswa 

(90%). Pada siklus I diketahui siswa yang mendapat nilai di bawah Kategori 

Ketuntasan Minimal (KKM 70) atau dikatakan tidak tuntas adalah 10 siswa 

(33,3%) kemudian menurun pada siklus II sebesar 10 siswa sehingga dapat 
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dikatakan bahwa semua siswa telah tuntas mendapat nilai diatas KKM. Pada 

siklus II siswa tuntas belajar adalah 30 siswa (100%) lebih tinggi dari 

indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu 90% siswa tuntas belajar. Jadi 

pada siklus II hasil belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditentukan yang berarti melalui penerapan metode Problem Based Learning 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Setelah melakukan wawancara 

dengan guru kelas dan pengamatan ketika pembelajaran maka dapat diketahui 

bahwa ketiga siswa tersebut dalam pembelajaran sehari-hari memang 

memiliki kemampuan yang rendah dalam menyerap materi dibandingkan 

dengan teman-temannya, Fajar Setyawan dan Lisa adalah siswa yang 

pendiam dan pasif di kelas 5 sedangkan Arofah adalah siswa yang belum 

lancar dalam membaca. Mengetahui dengan adanya ketiga siswa yang 

membutuhkan bimbingan atau masih memiliki kendala dalam proses 

pembelajaran, maka peneliti bersama dengan guru melakukan upaya untuk 

meningkatkan tingkat kemampuan mereka yaitu dilakukan bimbingan khusus 

dan penambahan jam belajar pada ketiga siswa tersebut agar siswa tersebut 

lebih termotivasi, dan lebih giat lagi disaat proses belajar mengajar 

berlangsung, kegiatan tersebut dilakukan ketika setelah selesai sekolah. 

Setelah diadakan tindak lanjut terhadap ketiga siswa tersebut kaektifan dan 

hasil belajar pada ketiga siswa tersebut terbukti mengalami peningkatan dari 

yang pada mulanya pendiam dan pasif pada Siklus I siswa tersebut sudah 

mulai berani mengemukakan pendapatnya dan berani menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru saat pembelajaran menggunakan metode Problem 

Based Learning (PBL) , selain itu peningkatan juga terlihat kepada Arofah, 

Arofah yang pada mulanya kurang lancar membaca setelah diadakanya 

bimbingan dan tambahan belajar tingkat kemampuan arofah pun meningkat 

pada Siklus I saat pembelajaran menggunakan metode Problem Based 

Learning (PBL). Karena pada Siklus I peneliti dan guru merasa ketiga siswa 

tersebut belum bisa mencapai target yang telah ditentukan maka peneliti dan 

guru bersama – sama melakukan tindak lanjut terhadap permasalahn tersebut 

yaitu dengan cara disaat proses pembelajaran siswa – siswi yang tergolong 
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dalam kategori rendah tersebut diberikan umpan balik yang bersangkutan 

dangan materi pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru, selain itu 

pemanfaatan alat peraga dioptimalkan semaksimal mungkin guna 

merangsang keaktifan siswa, respon siswa dan juga siswa bisa lebih 

termotivasi lagi dalam pembelajaran. Kegiatan ini terbukti berhasil 

dikarenakan pada Siklus II saat pembelajaran dengan metode Problem Based 

Learning (PBL) ketiga siswa tersebut sudah bisa mengikuti pembelajaran 

dengan baik, mereka sudah aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari 

guru, kerjasama dalam kelompok dapat terjalin dengan baik tanpa ada siswa 

yang mendominasi dalam kelompok tersebut. Hasil belajar ketiga siswa 

tersebut juga meningkat ini dikarenakan strategi yang telah direncanakan oleh 

peneliti beserta guru pengajar, yaitu untuk ketiga siswa tersebeut biberikan 

soal yang kebanyakan berbentuk angka dan gambar, sedangkan bagi siswa 

yang memiliki tingkat normal diberikan soal yang berbentuk soal cerita dan 

angka, meskipun soal yang diberikan berbeda namun tingkat kesukaran dalam 

tiap – tiap soal tersebut dibuat sama. 

Pada siklus II keaktifan belajar telah mencapai indikator keberhasilan 

yang ditentukan, artinya melalui penerapan metode Problem Based Learning 

dapat meningkatkan keaktifan belajar dengan dicapainya 75,56% keaktifan 

siswa kategori baik. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Isjoni (2012:16) bahwa dalam proses pembelajaran Problem Based Learning, 

siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran. Sharan (2012:215) juga 

menyatakan bahwa individu saling berbagi dalam kelompok, ketika siswa 

sudah merasa jelas bahwa mereka memiliki tanggung jawab dengan adanya 

pemanggilan nomor secara acak dalam kelompok, hal ini meningkatkan 

kemungkinan bahwa mereka akan bersedia mendengarkan dan berpartisipasi 

sehingga siswa mau tidak mau harus aktif dalam kelompok. Kelebihan 

tersebut terealisasi dari antusiame siswa yang besar saat siswa diminta 

berfikir bersama, menjawab hasil diskusi setelah guru menyebutkan salah 

satu nomor secara acak dan respon siswa dalam menanggapi jawaban 

temannya. Selain itu keaktifan siswa tampak pada saat siswa saling 
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berinteraksi dengan guru ataupun dengan siswa lainnya dalam kegiatan 

diskusi sebagai upaya agar mereka menjadi siap semua untuk menjawab 

pertanyaan. Karena kelebihan tersebut terealisasikan dalam kegiatan 

pembelajaran maka keaktifan siswa meningkat dan ketuntasan keaktifan 

siswa tercapai. 

Hasil keaktifan belajar kategori baik 92% yang dicapai pada siklus II 

tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

Puspitaningrum (2012), yang menyatakan bahwa dalam penelitian yang 

dilakukan terjadi peningkatan keaktifan belajar Pada Siswa Kelas VI SD 

Negeri 1 Pleret Bantul. Hasil penelitian Dewi Puspitaningrum menunjukkan 

bahwa keaktifan belajar pada siklus I hanya mencapai 79% belum mencapai 

indikator keberhasilan ≥80%. Namun pada siklus II sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu 99%. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi Puspitaningrum mencapai hasil yang 

berbeda yaitu dalam penelitian ini keaktifan belajar kategori tinggi mencapai 

92% sedangkan pada Yuni Winarti adalah 99%. Perbedaan tersebut dapat 

disebabkan karena setiap SD mempunyai karakteristik siswa yang berbeda-

beda sehingga hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Dewi Puspitaningrum, tetapi pada dasarnya hasil penelitian yang 

diperoleh adalah sama yaitu dengan penerapan Problem Based Learning 

dapat meningkatkan keaktifan belajar. 

Pada siklus II hasil belajar siswa telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan dengan tercapainya 30 siswa tuntas (1000%), 

artinya melalui penerapan metode Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan hasil belajar Matematika siswa. Hal tersebut sejalan dengan 

teori yang dikemukakan oleh Arends (2008:6) bahwa pembelajaran 

kooperatif mendukung perkembangan intelegensi interpersonal, interaksi 

siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan  akademik. 

Kelebihan tersebut terealisasi dari siswa yang berinteraksi dengan guru 

ataupun dengan siswa lainnya dalam kegiatan diskusi, pada saat pelaksanaan 

tindakan semakin terlihat siswa saling mengajari satu sama lain karena setiap 
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siswa merasa harus siap menguasai materi dengan adanya pemanggilan 

nomor secara acak. 

Hasil belajar siklus II siswa yang tuntas adalah 27 siswa (90%), hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Theresia T. W (2011) 

yang menyatakan bahwa penerapan pembelajaran Problem Based Learnign 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika kelas VI SD N Tuguran 

Gamping Semester 2 Tahun Ajaran 2010/2011. Dalam penelitian yang 

dilakukan Theresia T. W diperoleh hasil bahwa ada peningkatan ketuntasan 

belajar, yakni dari 65,6% sebelum siklus, meningkat menjadi 75 % pada 

siklus I dan 100% pada siklus II. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Theresia T. W mencapai hasil yang 

sama yaitu dalam penelitian ini siswa yang tuntas adalah 100% dan pada 

dasarnya hasil penelitian yang diperoleh sama yaitu dengan penerapan 

Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar Matematika. 

 

4.7 Pembahasan Proses Pembelajaran dengan Problem Based Learning (PBL) 

 

pada saat proses pembelajaran menggunakan metode Problem Based 

Learnig (PBL) pada siklus I pertemuan pertama guru masih belum bisa 

mengaplikasikan kegiatn belajar mengajar seperti yang ada di dalam metode 

Problem Based Learning (PBL), guru masih mendominasi dalam proses 

pembelajaran. selain itu pada saat diskusi kelompok guru kurang memberikan 

ruang bagi siswa untuk menanggapi atau mengungkapkan gagasanya terhadap 

hasil dari presentasi dari kelompok lain. Untuk  mengatasi hal itu maka 

peneliti melakukan tindak lanjut sebagai upaya untuk mengantisipasi hal yang 

sama terjadi pada pertemuan berikutnya yaitu dengan ikut terjun langsung 

saat proses pembelajaran berlangsung bukan sebagai pengajar namun sebagai 

fasilitator atau pembantu guru agar apa yang diharapkan  bisa tercapai dengan 

maksimal. Selain dari guru metode ini juga belum bisa berjalan sesuai dengan 

apa yang ada didalam problem based learning (PBL), yaitu siswa yang 

tergolong dalam kategori kelompok tinggi masih mendominasi jalanya 

pembelajaran, untuk mengatasi hal tersebut peneliti melakukan tindak lanjut 
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bersama – sama dengan guru yaitu dengan cara membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari kelompok normal, 

sedang, dan tinggi. Permasalahan belum selesai sampai disitu, setelah 

diadakan pembentukan kelompok terbukti siswa dengan kategori tinggi masih 

mendominasi dalam kelompok tersebut sehingga siswa yang termasuk dalam 

kategori normal dan sedang menjadi pasif dan hanya mengikuti apa yang 

telah dilakukan oleh siswa dengan kategori tinggi. untuk menanggulangi 

permasalah tersebut peneliti mengambil tindakan agar setiap siswa dalam 

kelompok bisa terlibat aktif saat proses pembelajaran yaitu dengan cara 

memberikan pembagian – pembagian tugas dalam setiap kelompok tersebut, 

sehingga setiap siswa memiliki tugas masing -  masing di dalam 

kelompoknya dan memiliki tanggung jawab dengan adanya pemanggilan 

nomor secara acak dalam kelompok ini terbukti berhasil, karena pada siklus 1 

pertemuan ke 3 dan seterusnya sampai siklus ke 2 pertemuan ke 3 semua 

siswa terlihat aktif dan tidak ada lagi siswa yang mendominasi dalam setiap 

kelompoknya, kerjasama dalam kelompokpun terjalin dengan baik. siswa 

dalam setiap kelompok mulai saling bertukar pikiran dan pendapatnya 

mengenai materi yang diajarkan guru. Selain itu keaktifan siswa tampak pada 

saat siswa saling berinteraksi dengan guru ataupun dengan siswa lainnya 

dalam kegiatan diskusi sebagai upaya agar mereka menjadi siap semua untuk 

menjawab pertanyaan. Apabila ada anggota yang mengalami kesulitan, siswa 

yang pandai mengajari siswa yang kurang pandai sehingga setiap siswa dapat 

lebih memahami materi. Kelebihan tersebut terealisasikan dalam kegiatan 

pembelajaran yang menyebabkan siswa dapat lebih memahami materi 

sehingga hasil belajar siswa meningkat dan ketuntasan belajar siswa tercapai 

 

 

 

 


