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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1  Hakikat Matematika 

 Matematika merupakan ilmu umum yang mendasari perkembangan teknologi 

modern jaman sekarang, mata pelajaran matematika ini sangat berperan penting baik 

di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai kedisplinan dan cara berpikir 

manusia. Dengan berkembangnya teknologi di zaman modern ini dilandasi oleh 

perkembangan mata pelajaran matematika baik di bidang aljabar, bilangan, analisis, 

teori peluang maupun matematika diskrit. Untuk dapat menguasai dan mencipta suatu 

teknologi di masa depan diperlukan penguasaan dan pemahaman konsep matematika 

yang kuat sejak dini di sekolah dasar maupun di perguruan tinggi (BSNP, 2006). 

 Mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran dasar, di sekolah dasar 

ataupun sekolah menengah. Mempelajari matematika adalah penting karena dalam 

kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh mengelak dari aplikasi matematika bukan itu 

saja matematika juga mampu mengembangkan kesadaran tentang nilai-nilai yang 

secara esensial. Sesuai dengan pendapat Sanjaya (2008 : 215), “Pembelajaran 

merupakan istilah lain dari mengajar. Dalam kegiatan pembelajaran siswa harus 

dijadikan sebagai pusat dari kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk watak, 

peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik” 

Menurut Dienes (dalam Ruseffendi 2006: 156) pembelajaran matematika dibuat 

untuk meningkatkan pengajaran matematika yang lebih mengutamakan kepada 

pengertian, sehingga matematika itu lebih mudah dipelajari dan lebih menarik. Sejalan 

dengan itu pendapat yang sama dikemukakan oleh Wahyudi (2012:10), Matematika 

berkenaan dengan ide (gagasan- gagasan), aturan-aturan hubungan-hubungan, yang 

diatur secara logis sehingga matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. 

Matematika merupakan pengetahuan yang disusun secara deduktif dan dapat 

digunakan untuk mendidik dan melatih untuk berpikir secara logik”. 
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Pendapat lain yang dikemukan oleh  Fathani (2008:75) Matematika merupakan 

salah satu ilmu dasar yang harus dikuasai setiap orang, terutama oleh siswa-siswi yang 

masih duduk di bangku sekolah. Sebab mata pelajaran Matematika tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Matematika selalu berbanding lurus dengan 

sains dan teknologi. Disebut sebagai imu dasar, tentu setiap orang harus harus mampu 

memahami dan menguasainya, terutama siswa yang masih sekolah. Dalam usia 

sekolah, siswa lebih mudah dan mampu untuk menyerap banyak ilmu. Penguasaan 

Matematika bukan hanya sebagai tuntutan sekolah akan tetapi bisa lebih sekedar 

tuntutan sebuah keharusan. Matematika selalu berkembang dan kemajuan yang sejalan 

dengan sains dan teknologi. Jika tidak dapat menguasai Matematika maka akan 

tertinggal dengan sains dan teknologi. Oleh sebab itu dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa matematika adalah pembelajaran yang memfokuskan pada hal-hal yang dapat 

ditemui oleh siswa dalam kehidupan nyata siswa sehingga watak, perilaku dan cara 

belajar siswa akan berubah.  

2.1.2   Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 

  Pembelajaran Matematika di SD bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 1) Memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

akurat, dan tepat, dalam pemecahan masalah, 2) Menggunakan penalaran pada pola 

dan sifat, melakukan manipulasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika, 3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, 4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 

tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau suatu permasalahan, 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki 

rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Mendasarkan pada tujuan mata pelajaran 

matematika diatas, matematika lebih menekankan pada bagaimana manusia mampu 

mengaitkan konsep dan mengaplikasikan konsep tersebut dalam pemecahan suatu 
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masalah kemudian mengunakan konsep tersebut menjadi gagasan dan pernyataan 

dalam pelajaran matematika juga mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media yang dapat memperjelas keadaan atau suatu masalah sehingga 

manusia diharapkan terampil untuk berfikir tinggi seperti terampil menganalisis, 

mengevaluasi, sampai pada mencipta sebuah solusi dalam pemecahan masalah yang 

dihadapinya sehari-hari baik di sekolah maupun diluar sekolah. Pencapaian tujuan 

Mata pelajaran Matematika ini tergantung pada tuntutan kompetensi, baik standar 

kompetensi maupun kompetensi dasar. Adapun perilaku yang akan diukur meliputi 

perilaku kognitif, afektif dan psikomotor. Berikut ini merupakan silabus materi  

pelajaran matematika semester I  

Tabel 2.1 

Silabus  Pembelajaran Matematika 

 

3.6.Menjelaskan dan 

menentukan faktor persekutuan, faktor 

persekutuan terbesar (FPB), kelipatan 

persekutuan, dan kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK) dari dua bilangan 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari  

4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan faktor persekutuan, 

faktor persekutuan terbesar (FPB), 

kelipatan persekutuan, dan kelipatan 

persekutuan terkecil (KPK) dari dua 

bilangan berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari 

 

 

 Mengidentifikasi 

kelipatan dari bilangan yang 

ditentukan sekurangnya dua bilangan 

 Mencari KPK dari 

bilangan yang ditentukan 

sekurangnya dua bilangan dengan 

menggunakan himpunan kelipatan 

persekutuan, pohon faktor dan tabel 

 Sumber : model Silabus Matematika sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah 

(SD/MI) kementrian pendidikan dan kebudayaan jakarta 2017  

 

2.2    Kreativitas Belajar 

 2.2.1   Pengertian Kreativitas   

Kreativitas adalah kemampuan untuk melihat atau memikirkan hal-hal yang luar 

biasa, tidak lazim, memadukan informasi yang tampaknya tidak berhubungan dan 
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mencetuskan solusi- solusi baru atau gagasan-gagasan  baru  yang menunjukan 

kefasihan, keluwesan,  dan orisinalitas dalam berpikir. Kreativitas sebagai kemampuan 

untuk melihat kemungkinan-kemungkinan untuk memecahkan suatu masalah, 

merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian 

dalam pendidikan formal. Siswa lebih dituntut untuk berpikir linier, logis, penalaran, 

ingatan atau pengetahuan yang menuntut jawaban paling tepat terhadap permasalahan 

yang diberikan. Kreativitas yang menuntut sikap kreativ dari individu itu sendiri perlu 

dipupuk untuk melatih anak berpikir luwes (flexibility), lancar (fluency), asli 

(originality), menguraikan (elaboration) dan dirumuskan kembali (redefinition) yang 

merupakan ciri berpikir kreativ yang dikemukakan oleh Guilford (dalam Munandar, 

2009).  Pendapat lain mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk 

memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa serta melahirkan suatu 

solusi yang unik terhadap masalahmasalah yang dihadapi Menurut Santrock dalam 

Sujiono (2010: 38).  

 Slameto (2010) menjelaskan bahwa kreativitas berhubungan dengan penemuan 

sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan 

sesuatu yang telah ada. Sesuatu yang baru ini dapat berupa perbuatan atau tingkah laku, 

bangunan, dan lain-lain. Kreativitas mengandung pengertian, yaitu: menciptakan 

sesuatu yang asalnya tidak ada, hasil kerja sama masa kini untuk memperbaiki masa 

lalu dengan cara yang baru, dan menghilangkan sesuatu untuk menciptakan sesuatu 

yang lebih sederhana dan lebih baik. Berpikir kreativ adalah sebuah kebiasaan dari 

pikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, 

mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang 

menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. 

Berpikir kreativ, yang membutuhkan ketekunan, disiplin diri, dan perhatian 

penuh, meliputi aktivitas mental seperti: 1) mengajukan pertanyaan; 2) 

mempertimbangkan informasi baru dan ide yang tidak lazim dengan pikiran terbuka; 

3) membangun keterkaitan, khususnya di antara hal-hal yang berbeda; 4) menghubung-

hubungkan berbagai hal dengan bebas; 5) menerapkan imajinasi pada setiap situasi 
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untuk menghasilkan hal baru dan berbeda; 6) mendengarkan intuisi. (Elaine B. 

Johnson, 2007)  Hal ini diperkuat juga dengan pendapat Moreno dalam Slameto (2010: 

146) bahwa, yang penting dalam kreativitas itu bukanlah penemuan sesuatu yang 

belum pernah diketahui orang sebelumnya, melainkan bahwa produk kreativitas itu 

merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak. Pendapat lain dikemukan oleh 

Harris dalam Saepul Hamdani (2009: 21) mengemukakan bahwa kreativitas adalah 

suatu kemampuan, yaitu kemampuan membayangkan atau menciptakan sesuatu yang 

baru, kemampuan untuk membangun ide-ide baru dengan mengombinasikan, 

mengubah, menerapkan ulang ide-ide yang sudah ada; suatu sikap, yaitu kemauan 

untuk menerima perubahan dan pembaharuan, bermain dengan ide dan memiliki 

fleksibilitas dalam pandangan; suatu proses, yaitu proses bekerja keras dan terus 

menerus sedikit demi sedikit untuk membuat perubahan dan perbaikan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan.  

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kreativitas  

merupakan ekpresi dalam bentuk tindakan, perkataan yang dikeluarkan oleh seseorang 

dengan tujuan membuat perubahan yanyang ada disekitar siswa dari yang belum 

pernah ada menjadi sesuatu yang baru. 

2.2.1 Karakteristik Kreativitas 

Karakteristik kreativitas adalah, adalah  memiliki dorongan (drive) yang tinggi, 

memiliki keterlibatan yang tinggi, memiliki rasa ingin tahu yang besar, memiliki 

ketekunan yang tinggi, cenderung tidak puas terhadap kemapanan, penuh percaya diri, 

memiliki kemandirian yang tinggi, bebas dalam mengambil keputusan, menerima diri 

sendiri, senang humor, memiliki intuisi yang tinggi, cenderung tertarik kepada hal-hal 

yang kompleks, toleran terhadap ambiguitas, bersifat sensitif. (dalam Muhammad Ali, 

2006). Ciri-ciri individu kreativ  meliputi: 1) hasrat keingintahuan yang cukup besar. 

2) bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. 3) panjang akal. 4) keinginan untuk 

menemukan dan meneliti. 5) cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit. 6) 

cenderung mencapai jawaban yang luas dan memuaskan. 7) memiliki dedikasi 

bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas. 8) berfikir fleksibel. 9) menanggapi 
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pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban yang lebih banyak. 10) 

kemampuan membuat analisis dan sitesis. 11) memiliki semangat bertanya serta 

meneliti. 12) memiliki daya abstraksi yang cukup baik. 13) memiliki latar belakang 

membaca yang cukup luas (Sund dalam Slameto, 2003). 

2.2.2 Pengukuran Kreativitas 

Pengukuran kreativitas dapat dibedakan atas pendekatan-pendekatan yang 

digunakan untuk mengukurnya. Ada lima pendekatan yang lazim digunakan untuk 

mengukur kreativitas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah, tes kreativitas, tes 

ini digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif yang ditunjukkan oleh 

kemampuannya dalam berpikir kreatif. Terdapat beberapa tes kreativitas, yaitu: 

alternate uses, test of divergent thinking, creativity test for children, Torrance test of 

creative thinking, creativity assessment packet, tes kreativitas verbal 

(Munandar,2009). Salah satu tes kreativitas yaitu Torrance test of creative thinking 

untuk dapat melakukan penelitian. Pemikiran kreatif menurut Torrance, Torrance 

menggambarkan empat komponen kreativitas yang dapat diakses yaitu: a) Kelancaran, 

merupakan kemampuan untuk menghasilkan sejumlah ide. b) Keluwesan atau 

fleksibilitas, merupakan kemampuan menghasilkan ide-ide beragam. c) Kerincian atau 

elaborasi, merupakan mengembangkan, membumbui, atau mengeluarkan sebuah ide. 

d) Orisialitas, merupakan kemampuan menghasilkan ide yang tidak biasa di antara 

kebanyakan atau jarang. Pengukuran kreativitaas juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan angket penilaian diri. Angket penilaian diri dapat digunakan untuk 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan menilai dan mengkritisi proses 

dan hasil pencapaian tujuan pembelajaran, membantu siswa menentukan kriteria untuk 

menilai hasil belajarnya, dan sebagai syarat yang diperlukan dalam sebuah proses 

pembelajaran untuk memutuskan ketercapaian indikator kompetensi.   

2.3    Model  PBL  

PBL merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

memecahkan masalah nyata dan PBL merupakan model pembelajaran yang inovatif. 
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model PBL juga menjadi wadah bagi siswa untuk dapat mengembangkan cara berpikir 

kritis dan keterampilan berpikir yang lebih tinggi. PBL merupakan salah satu bentuk 

perubahan pola pikir dari teacher centered menuju students centered.  Menurut Kuo 

Shu Huang dalam Sari, S. M., & Indrawati, I. (2017 : 104) PBL adalah desain yang di 

identifikasi untuk siswa tidak sebagai penerima pasif pengetahuan tetapi sebagai 

pemecah masalah yang bisa mengembangkan pengetahuan. Dalam model PBL, siswa 

tidak hanya harus memahami konsep yang relevan dengan masalah yang menjadi pusat 

perhatian tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan dengan 

keterampilan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan masalah dan 

menumbuhkan pola berpikir kritis.  Model PBL merupakan pembelajaran 

yangdirancang untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam 

melalui pengalaman belajar praktik empirik dan juga berfokus pada siswa untuk  

menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada dilingkungan sekitar. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukan oleh Astuti, D. R. (2016 : 10)  PBL adalah model 

pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada siswa dan masalah 

tersebut dialami atau merupakan pengalaman sehari-hari siswa. selanjutnya siswa 

menyelesaikan masalah tersebut untuk menemukan pengetahuan baru. Pendapat ini 

diperjelas oleh Andreas (2016 : 11)  PBL adalah suatu model yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan yang esensial 

dari mata pelajaran. PBL memiliki gagasan bahwa pembelajaran dapat dicapai jika 

kegiatan pendidikan dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang autentik, 

relevan dan dipresentasikan dalam suatu konteks. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model PBL adalah 

pembelajarannya berbasis pada masalah autentik yang dipecahkan oleh siswa sendiri.  

2.3.1   Karakteristik Model PBL 

  Model PBL memiliki tiga karakteristik, yang digambarkan (dalam pelajaran 

Scott dan Laura dalam Eggen & Kauchak (2012:307). Dimana model pembelajaran 

PBL berfokus pada memecahkan masalah, Tanggung jawab untuk memecahkan 
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masalah bertumpu pada siswa, dan guru mendukung proses saat siswa mengerjakan 

masalah. Sejalan juga dengan pendapat  yang dikemukana oleh Tan (Amir, 2010:22) 

mengemukakan bahwa karakteristik yang tercakup dalam proses Problem Based 

Learning: 1) Masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran, 2) Biasanya, 

masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara 

mengambang (ill structured), 3) Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk 

(multiple Perspective), 4) Masalah membuat pemelajar tertantang untuk mendapatkan 

pembelajaran diranah pembelajaran yang baru, 5) Sangat mengutamakan belajar 

mandiri (self directed learning),6) Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, 

tidak dari satu sumber saja. Pencarian, evaluasi serta penggunaan ini menjadi kunci 

penting, 7) Pembelajarannya kolaboratif, komunikatif dan kooperatif.  

Berdasarkan pendapat ahli diatas tentang karakteristik PBL dapat disimpulkan 

bahwa karakteristik PBL adalah pembelajaran yang lebih memfokuskan pada 

penyelesaian yang ada didunia nyata dan permasalahan yang biasa dijumpai oleh siswa 

 2.3.2   Kelebihan dan Kelemahan PBL 

Sanjaya ( 2009: 220 – 221) dalam Wulandari, E. (2012 : 1) menyebutkan 

keunggulan PBL antara lain: 1) PBL merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami pelajaran; 2) PBL dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan 

kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa; 3) PBL dapat meningkatkan 

aktivitas pembelajaran; 4) PBL dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa; 5) 

PBL dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis; 6) PBL dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki 

dalam dunia nyata; 7) PBL dapat mengembangkan minat siswa untuk belajar secara 

terus-menerus sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.  

Kelemahan model PBL menurut  Sanjaya (2009: 221)  dalam Wulandari, E. 

(2012 : 1 ) antara lain: 1) Siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan 

merasa enggan untuk mencoba; 2) Keberhasilan model pembelajaran melalui PBL 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan; 3). Tanpa pemahaman mengapa mereka 
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berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan 

belajar apa yang ingin mereka pelajari. 

2.3.3    Analisis Komponen Model PBL 

 Bruce Joyce, Marsha Weil, dan Emily Calhoun (2009:104), mengemukakan 

bahwa setiap model pembelajaran memiliki unsur-unsur berupa 1. Sintaks; 2) 

Prinsip Reaksi; 3) Sistem Sosial; 4) Sistem Pendukung 5) Dampak Instruksional dan 

dampak pengiring. Berikut akan diuraikan analisis komponen model pembelajaran 

PBL berdasarkan teori Bruce Joyce di atas. 

1. Sintaks 

Sintaks adalah suatu urutan atau langkah pengajaran yang terdiri pada 

fase-fase atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru jika menggunakan 

suatu model tertentu. Model PBL menurut Rusmono (2012:81) sebagai berikut 

: a) Mengorganisasikan siswa kepada masalah pada tahap ini, guru 

menginformasikan tujuan-tujuan pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan-

kebutuhan logistik penting, dan memotivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan 

pemecahan masalah. b) Mengorgasisasikan siswa untuk belajar pada tahap ini, 

guru membantu siswa menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah, c) Membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok pada tahap ini, guru mendorong siswa mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, mencari penjelasan dan solusi, d) 

Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya pada tahap ini, guru 

membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang sesuai 

seperti laporan, rekaman video dan model, serta membantu mereka berbagi 

karya mereka, d) Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

pada tahap ini, guru membantu siswa melakukan refleksi atas penyelidikan dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

Pannen (2001) dalam Parwati, N. N. (2015) menyebutkan langkah-

langkah pelaksanaan model  PBL, memiliki 5 proses tahapan, yaitu : Tahap 

pertama, merupakan orientasi siswa kepada masalah. Guru  memaparkan  tujuan 
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pembelajaran yang akan dicapai, menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan, 

memotivasi keterlibatan siswa alam aktivitas pemecahan masalah yang 

dipilihnya. Tahap kedua,  yaitu guru mengorganisasi siswa dalam belajar dan  

juga membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap ketiga  adalah 

membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Membimbing siswa 

untuk mengumpulkan informasi sesuai yang diperlukan, melaksanakan 

eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan 

pameran. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, 

hasil karya, dokumentasi, atau model dan juga membantu mereka untuk berbagi 

tugas dengan temannya Tahap kelima,  guru harus mampu dalam analisis dan 

evaluasi proses pemecahan masalah. Membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelesaian atas apa yang telah dilakukan.  

Langkah-langkah model pembelajaran PBL yang hampir sama juga 

dikemukakan oleh Arends (2008:57) Virgiana, A., & Wasitohadi, W. (2016 : 

104), terdapat lima tahapan dalam model PBL diantaranya: (1) Memberikan 

orientasi tentang permasalahannya kepada siswa, (2) Mengorganisasikan siswa 

untuk meneliti, (3) Membantu menyelidiki secara mandiri atau kelompok, (4) 

Mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerja, (5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses mengatasi masalah.  

Langkah-langkah dari model pembelajaran PBL dijelaskan juga oleh  

menurut  Hosnan ( 2014: 302) adalah (1). Mengorientasikan peserta didik 

terhadap masalah. Guru memberi penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan 

mengarahkan peserta didik terhadap masalah yang telah ditentukan. Guru 

memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah 

nyata yang dipilih atau ditentukan. (2). Mengorganisasi peserta didik untuk 

belajar. Guru dapat membantu peserta didik untuk mengorganisasi tugas belajar, 

tentang kegiatan yang akan dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang 
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sudah diorientasikan pada tahap sebelumnya. (3). Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok. Guru membimbing peserta didik untuk 

mengumpulkan berbagai informasi yang sesuai dengan masalah dan 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah. (4). Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Guru membantu peserta didik untuk berbagi tugas dan merencanakan atau 

menyiapkan hasil karya yang sesuai dengan kegiatan pemecahan masalah dalam 

bentuk laporan, video atau model. (5). Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang telah dilakukan.  

Langkah-langkah model pembelajaran PBL yang di jelaskan diatas dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Mengorientasikan siswa pada permasalahan. 

2. Mengorganisir siswa pada pembelajaran 

3. Membimbing siswa melakukan penyelidikan secara kelompok 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah  

2)  Prinsip Reaksi 

  Prinsip reaksi merupakan kegiatan yang mengambarkan cara guru 

yang seharusnya dalam memperlakukan peserta didik. Prinsip ini 

menggambarkan cara guru saat memberikan respon kepada peserta didik. 

Prinsip ini pula memberikan arahan kepada guru saat menggunakan model 

pembelajaran yang digunakan. Arahan ini dilakukan harus sesuai 

permasalahan yang ada dalam suatu model pembelajaran atau langkah suatu 

model. Dalam menggunakan model PBL guru mempunyai peran yaitu  

sebagai fasilitator bagi peserta didik ketika proses belajar mengajar 

berlangsung, membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan 

keterampilan mencari tahu terhadap masalah yang dihadapi, serta membantu 

peserta didik dalam bekerjasama dalam tim atau kelompok. Guru juga 
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berperan penting untuk dapat mendorong peserta didik didalam kelompok 

maupun tim memiliki tanggung jawab masing-masing untuk dapat 

memecahkan masalah, maka diharapkan masing-masing dari kelompok 

tersebut dapat berkontribusi antara satu dengan yang lain 

 3) Sistem Sosial 

 Sistem Sosial dalam pembelajaran menggunakan model PBL ini 

adalah hubungan yang terjadi antara guru dengan siswa dan siswa dengan 

siswa. Interaksi yang terjadi antara guru dan siswa dapat terlihat ketika guru 

membimbing siswa dalam kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan, 

menjawab pertanyaan dari siswa ketika siswa menemukan kesulitan dalam 

mengerjakan serta mengatur berlangsungnya proses pembelajaran agar sesuai 

rencana. Sistem sosial yang terjadi antara siswa dengan siswa dapat terjalin 

ketika siswa dapat bekerjasama dalam suatu tim atau kelompok. Didalam 

model pembelajaran berbasis masalah ini siswa dalam satu kelompok harus 

dapat saling bekerjasama antara satu dengan yang lain dan juga dapat 

memecahkan suau masalah yang diberikan guru karena kerjasama dalam 

kelompok menentukan keberhasilan atas pemecahan masalah yang dihadapi. 

4) Sistem Pendukung 

 Untuk terlaksananya suatu proses pembelajaran sesuai tujuan 

dibutuhkan suatu Sistem pendukung atau komponen Pendukung. Dalam 

model PBL. Sistem pendukung yang diperlukan adalah guru mempersiapkan 

rancangan pembelajaran berupa RPP, lembar kerja siswa, dan lembar 

evaluasi. Selain Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) diperlukan 

juga sarana yang mendukung seperti alat tulis, meja dan juga kursi karena 

hal tersebut sangat penting untuk pelaksanaan proses pembelajaran dan 

kelancaran dalam belajar siswa maupun guru. Hal ini juga yang dapat 

mengukur keberhasilan siswa dalam materi yang akan disampaikan melalui 

model PBL 

     5) Dampak Instruksional dan Dampak Penyerta 
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 Dampak intruksional pada pembelajaran matematika menggunakan 

model PBL bertujuan tercapainya pembelajaran yang telah dirancang 

melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran . Sedangkan dampak pengiring 

yang siswa peroleh dalam pembelajaran matematika menggunakan model 

PBL adalah meningkatkan pola berpikir kreativ dan bagaimana cara untuk 

berpikir kritis dalam penyelesaian permasalahan yang diberikan dalam 

kelompok kelompok, disisi lain hal lain yang harus dilihat adalah cara untuk 

pemecahan masalah  berdasarkan langkah-langkah yang diberikan serta 

kerja sama dalam setiap kelompok. Dampak instruksional dapat dilihat pada 

gambar 2.3 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mampu mengidentifikasi 

permasalahan yang diberikan 

 Bekerjasama 

Berpikir kritis 

 

Berpikir 

kreatif 
Mampu dalam memecahkan 

permasalahan yang diberikan 

Mampu dalam mengkomunikasi 

pengetahuan yang didapatkan 

 

P

B

L  

Pola berpikir 

sistematis  

Keterangan :  

Dampak instruksional  

Dampak pengiring  

 

Mampu untuk menguraikan 

pengetahuan dalam kehidupan 

sehari-hari 

Gambar 2.3 

Dampak instruksional dan pengiring model PBL 

 

 



19 

 

2.3.4 Prosedur Model  PBL 

Pada penerapan model PBL mata pelajaran Matematika. Prosedur dapat dilihat 

pada tabel 2.2 berikut ini :  

Tabel 2.2 

Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Matematika dengan Model PBL 

Kegiatan Guru          Fase Kegiatan Siswa 

1.1 Guru menjelaskan 

kepada siswa tujuan 

pembelajaran hari ini.  

1.2 Guru memberikan 

apersepsi kepada siswa. 

1.3Guru menayangkan video 

pembelajaran tentang  jenis-

jenis pekerjaan orang tua 

1.4.Guru mengajak siswa 

untuk mengamati dan 

memberikan umpan balik 

dari video yang ditayangkan 

1.5.Guru mengajak siswa 

untuk merumuskan masalah 

yang didapat dari video 

tersebut.  

1.6 Guru  memberikan 

motivasi kepada siswa agar 

siswa dapat terlibat aktif 

dalam pemecahan masalah 

tersebut 

Mengorientasikan 

peserta didik pada 

masalah 

1.1 Siswa memahami tujuan 

pembelajaran hari ini 

1.2 siswa melakukan 

apersepsi 

1.3 siswa melihat video 

pembelajaran yang 

ditayangkan. 

1.4 siswa memberikan umpan 

balik dari video tersebut. 

1.5 siswa merumuskan 

permasalahan yang di dapat 

dari video tersebut 

1.6 siswa termotivasi untuk 

terlibat dalam pemecahan 

masalah tersebut. 

2.1.Guru memberikan 

penjelasan kepada siswa 

tentang KPK  

2.2.Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas 

belajar yang berkaitan 

dengan masalah yang 

didapat  

 

Mengorganisasika

n peserta didik 

untuk belajar. 

2.1 Siswa mendengar     

penjelasan dari guru  

2.2. Siswa 

mendefinisikan   

danmengorganisasikan 

tugas-tugasnya yang 

berhubungan dengan 

masalah. 

  3.1 Guru mendorong siswa 

untuk mengumpulkan 

informasi yang di siswa 

miliki dalam kehidupan 

sehari-hari 

 3.2 Guru mengajak  siswa 

untuk saling bekerja sama 

dalam mengumpulkan 

informasi yang didapatkan  

 

.Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

3.1 Siswa  terdorong untuk 

mengumpulkan informasi 

yang di siswa miliki dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.2 Siswa bekerja sama dalam 

mengumpulkan informasi 

yang didapatkan. 
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4.1 Guru membantu 

merencanakan hasil 

pengumpulan informasi yang 

didapatkan  

4.2 Guru memberikan 

bimbingan kepada siswa jika 

ada yang belum dipahami.  

4.3 Guru memberikan 

kesempatan kepada setiap 

kelompok untuk menyajikan 

hasil karya yang telah dibuat.  

4.4  Guru mengajak setiap 

siswa untuk bisa menghargai 

jika ada kelompok yang 

mempresentasikan hasil 

karyanya.  

 Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya. 

4.1   Siswa menyusun informasi 

yang didapatkan. 

4.2   siswa bertanya kepada guru 

jika ada beberapa hal yang belum 

dipahami 

4.3   setiap kelompok menyajikan 

hasil karya di depan  kelas  

4.4   Setiap siswa diharuskan 

untuk menghargai setiap 

kelompok yang maju, 

 

 

5.1. Guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada 

siswa tentang pencapaian yang 

sudah di lakukan. 

5.2 Guru memberikan kepada 

siswa soal cerita yang berkaitan 

dengan permasalahan masalah 

pada awal pertemuan dan setiap 

siswa mengerjakan secara 

individu 

5.3 Guru merefleksi 

pembelajaran pada hari ini  

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

5.1. Siswa menjawab pertanyaan 

yangg diberikan oleh ibu 

berkaitan dengan apa yang telah 

dilakukan. 

5.2     siswa mengerjakan soal 

cerita secara individu. 

5.3.  siswa melakukan refleksi 

pada pembelajaran yang telah 

dilakukan.  

 

 

2.4   Kajian Hasil  Penelitian Yang Relevan 

1. Rismaerista Rini, Mawardi (2015) Peningkatan Keterampilan 

Proses Saintifik Dan  Hasil Belajar Siswa Kelas 4 Sdn Slungkep 02 Tema 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup Menggunakan Model Problem Based 

Learning. Peningkatan keterampilan proses saintifik siklus I dengan kategori 

tinggi (71,6%) dan siklus II berada pada kategori sangat tinggi 

(83%)Peningkatan keterampilan proses saintifik siklus I dengan kategori tinggi 

(71,6%) dan siklus II berada pada kategori sangat tinggi (83%) Hasil belajar 

muatan Bahasa Indonesia meningkat menjadi 78 pada siklus I dan 84 pada 

siklus II dengan ketuntasan belajar pada kategori tinggi (74%) dan sangat tinggi 

(83%). Hasil belajar muatan Matematika meningkat pada siklus I menjadi 77 

dan ketuntasan belajar pada kategori tinggi (74%).  Pada  siklus  II  hasil  belajar  
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menjadi  79  dengan  ketuntasan  belajar  pada kategori  tinggi  (78%).  Hasil  

belajar  IPA  pada  siklus  I  meningkat  menjadi  77 dengan  ketuntasan  belajar  

pada  kategori  tinggi  (70%)  dan  siklus II  sebesar  86 dengan ketuntasan 

belajar pada kategori sangat tinggi (87%).  

2. Umi Faizah (2015) Penerapan Pendekatan Saintifik  Melalui 

Model Project Based Learning Untuk Meningkatkan Ketrampilan Proses Dan 

Hasil Belajar Siswa Kelas Iv Sd Negeri Seworan, Wonosegoro. Hasil penelitian 

menunjukkan temuan:  1)  model  pembelajaran PJBL dilakukan  dengan  

langkah-langkah;  a) penentuan pertanyaan mendasar, b) mendesain 

perencanaan proyek, c) Menyusun jadwal, d) Memonitor peserta didik dan 

kemajuan proyek, e) Menilai hasil proyek, f)  Mengevaluasi  pengalaman.  

Temuan  lain  adalah  bahwa  model  pembelajaran PBJL terbukti meningkatkan 

ketrampilan proses sub tema macam-macam sumber energi.  Persentase  

peningkatan  ketrampilan  proses  sub  tema  macam-macam sumber  energi  

sebesar  26%  pada  siklus  1  dan  30,67%  untuk  siklus 2. b) meningkatkan  

persentase  jumlah  siswa  yang  mencapai  ketuntasan  belajar minimal(KKM) 

berikut : kondisi awal, persentase pencapaian kriteria ketuntasan 

minimal(KKM)  untuk  muatan  Bahasa Indonesia  sebesar  40%(6  siswa),  

pada siklus 1 persentase meningkat menjadi 60%(9 siswa) dan pada siklus 2 

persentase jumlah  siswa  yang  mencapai  KKM  meningkat  menjadi  

73,33%(11  siswa). Sedangkan  untuk  muatan  IPA  kondisi  awal  persentase    

pencapaian kriteria ketuntasan  minimal(KKM)  sebesar  46,67%,(7  siswa)  

pada  siklus  1 persentase meningkat  menjadi 60%(9 siswa) dan pada siklus 2 

persentase jumlah siswa yang mencapai KKM meningkat menjadi 80%(12 

siswa). 

3. Mustamilah (2015) Peningkatan Keterampilan Proses Dan Hasil 

Belajar Menggunakan Model Problem Based Learning Pada Sub Tema 

Merawat Tubuhku Siswa Kelas 1  Sd Negeri 1 Gosono-Wonosegoro. Hasil 

penelitian menunjukkan  bahwa  model  PBL  dapat  :  a)  meningkatkan  
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keterampilan  proses pemecahan masalah Tema 1 Sub Tema 3 tentang merawat 

tubuh siswa kelas 1 SD NEGERI  1  GOSONO.  Presentase  kenaikan  

keterampilan  pemecahan  masalah sebesar 9,09% untuk siklus 1, 11,36% untuk 

siklus 2, 13,63% untuk siklus 3. b) meningkatkan presentase jumlah siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar minimal (KKM)  pada  Bahasa  Indonesia  sebagai  

berikut  :  pada  kondisi  awal presentase pencapaian KKM sebesar 22,7% (5 

siswa), pada siklus 1 presentase meningkat menjadi 40,9%(9 siswa), pada siklus 

2 presentase meningkat  menjadi 59,09%(13 siswa),  pada  siklus  3    presentase  

meningkat  menjadi  72,72%(16  siswa). Sedangkan  untuk  Matematika  pada  

kondisi  awal  presentase  pencapaian  KKM sebesar 36,36% (8 siswa), pada 

siklus 1 presentase meningkat menjadi 36,36% (8 siswa), pada siklus 2 

presentase meningkat menjadi 63,63%(14 siswa), pada siklus 3 presentase 

meningkat menjadi 77,27%(17 siswa). 

4. Sri Giarti (2014) Peningkatan Keterampilan Proses Pemecahan 

Masalah Dan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Model Pbl Terintegrasi 

penilaian Autentik Pada Siswa Kelas VI Sdn 2 Bengle, Wonosegoro. Hasil 

penelitian menunjukkan temuan bahwa model PBL terintegrasi penilaian 

autentik dapat: a) meningkakan keterampilan proses pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VI SD Negeri 2 Bengle, Wonosegoro-Boyolali. 

Persentase kenaikan keterampilan pemecahan masalah matematika sebesar 

28,54% untuk siklus 1 dan 35,46 %  untuk  siklus  2.  b) Meningkatkan  

persentase  jumlah  siswa  yang  mencapai ketuntasan  belajar  minimal  (KKM) 

berikut: pada  kondisi  awal,  persentase pencapaian KKM sebesar 30,77% 

(4siswa), pada siklus 1  persentase meningkat menjadi  53,84%  (7  siswa),  dan  

pada  siklus  2 persentase  jumlah  siswa  yang mencapai KKM meningkat 

menjadi 84,61% (11 siswa). 

5. Ni Made Putri Andriaswari , I Gst. A. Oka Negara , Wyn Wiarta 

(2016) Penerapan Model Problem Based Learning (Pbl) Berbantuan Media 

Konkret Dapat Meningkatkan Penguasaan Kompetensi Pengetahuan 
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Matematika Siswa Kelas Vb Sd Negeri 10 Pemecutan. Setelah dilakukan 

analisis data, hasilnya menunjukkan bahwa persentase keberhasilan kompetensi 

pengetahuan matematika mengalami peningkatan sebesar 58,96% yaitu pada 

siklus I persentase keberhasilan penguasaan kompetensi pengetahuan 25,65% 

atau 10 siswa dari 39 siswa mendapat nilai ≥ 3,18 (B+) dan pada siklus II 

mencapai 84,61% atau 33 siswa dari 39 siswa mendapat nilai ≥ 3,18 (B+). 

Sehingga kriteria keberhasilan dapat dicapai. Jadi, dapat disimpulkan 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan 

media konkret dapat meningkatkan penguasaan kompetensi pengetahuan 

matematka siswa kelas VB SD Negeri 10 Pemecutan Kecamatan Denpasar 

Barat. 

6. Desi Indarwati, Wahyudi, Novisita Ratu (2014) Peningkatan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Penerapan Problem 

Based Learning Untuk Siswa Kelas V SD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah operasi hitung bilangan pecahan.Terjadi peningkatan nilai 

rata-rata kelas dari 62,87 pada pra siklus menjadi 74,96 pada siklus 1 dan 84,43 

pada siklus 2. Jumlah siswa yang tuntas belajar meningkat dari 9 siswa (39%) 

pada pra siklus menjadi17 siswa (74%) pada siklus 1 dan 20 siswa (87%) siswa 

tuntas pada siklus 2. Penelitian ini berhasil karena sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu 85 persen siswa tuntas belajar dengan KKM≥ 65. 

7. Hadist Awalia Fauzia (2018) Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika SD. 

Berdasarkan hasil analisis dari 10 hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan model Problem based learning (PBL) dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. Peningkatan hasil belajar 

dari yang terendah 5 % sampai yang tertinggi 40%, dengan rata-rata 22,9 %. 

8. Marda Novellia , Stefanus C. Relmasira , Agustina Tyas Asri 

Hardini (2018) Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
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Untuk Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Hasil Belajar Siswa 

Dalam Pembelajaran Tematik. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 

dapat ditunjukkan pra siklus presentase kemampuan berpikir kreatif siswa 

71,06% kemudian meningkat pada siklus I dengan presentase 86,84% kembali 

meningkat pada siklus II dengan presentase 89,47%. Sedangkan hasil belajar 

siswa pada pra siklus dengan presentase 55,26% meningkat pada siklus I 

dengan presentase 78,94% dan pada siklus II kembali meningkat dengan 

presentase 86,84%. Jadi, dengan penerapan model Problem Based Learning 

(PBL) terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil 

belajar siswa Kelas IV SD Negeri Mangunsari 03 Salatiga pada Tema 7 

Subtema 2 dan 3. 

9. Dede Dewantara (2016) Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar 

Siswa Pada Pelajaran Ipa (Studi Pada Siswa Kelas V Sdn Pengambangan 6 

Banjarmasin). Hasil penelitian menunjukkan 1) keaktifan siswa selalu 

meningkat hingga mencapai kriteria aktif, 2) hasil belajar siswa terus meningkat 

hingga mencapai indikator keberhasilan. 

10. Johana Ermina Setyaningtyas, Firosalia Kristin, Indri 

Anugraheni (2018) Peningkatan Kreativitas Dan Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Ipa Menggunakan Model Pembelajaran Quantum Teaching Pada Siswa Kelas 

2. Hasil penelitian dengan menggunkakn model pembelajaran Quantum 

Teaching dikatakan berhasil hal ini dapat dilihat adanya peningkatan presentase 

hasil belajar siswa yang mengacu dalam Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang sudah ditentukan yaitu 70. Nilai ketuntasan belajar siswa mengalami 

peningkatan, ketuntasan awal pra siklus 9 siswa (30%), meningkat di siklus I 

sebesar meningkat 20 siswa (67%), meningkat pada siklus II menjadi 25 siswa 

(84%). Hasil kreativitas siswa pada pra siklus dengan kategori kreatif 0%, pada 

siklus I dengan kategori meningkat menjadi 3 siswa (10%), pada siklus II 

dengan kategori kreatif menjadi 4 siswa (13,33%). Pra siklus dalam ketgori 
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cukup kreatif 11 siswa (36,66%), pada siklus I dengan kategori cukup kreatif 

10 siswa (33,33%), pada siklus II dengan kategori cukup kreatif 13 siswa 

(43,33%). Pra siklus dengan kategori tidak kreatif awalnya 19 siswa (63,33%), 

pada siklus I dengan kategori tidak kreatif menurun menjadi 16 siswa (53,33%), 

pada siklus II dengan kategori tidak kreatif menurun menjadi 10 siswa 

(33,33%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan kreativitas siswa 

dan hasil belajar siswa kelas 2 SDN Banyubiru 03 Kabupaten Semarang. 

11. Anastasia Nandhita Asriningtyas, Firosalia Kristin, Indri 

Anugrahen (2018) Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas 4 Sd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar dalam menyelesaikan soal cerita 

pada mata pelajaran matematika di kelas 4 SD Negeri Suruh 01. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dari meningkatnya kemampuan berpikir kritis siswa dari 

kondisi awal (pra siklus) yaitu 60,82 (tidak kritis) menjadi 74,21 (cukup kritis) 

pada kondisi akhir siklus II. Peningkatan juga terjadi pada hasil belajar siswa 

dari nilai ratarata hasil belajar pada kondisi awal 61,85 meningkat pada siklus 

I menjadi 69 dan pada siklus II menjadi 80. Persentase jumlah siswa yang 

mencapai KKM meningkat dari kondisi awal 44,84%, meningkat menjadi 

69,44% pada evaluasi siklus I dan menjadi 88,89% pada evaluasi siklus II. 

12. Arista Khoirul Mungzilina, Firosalia Kristin, Indri Anugraheni 

(2018) Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk 

Meningkatkan Tanggung Jawab Dan Hasil Belajar Siswa Kelas 2 Sd. Hasil 

penelitian menunjukkan tanggung jawab siswa pada kondisi awal tidak ada 

siswa yang termasuk kriteria Sangat Bertanggung Jawab, 15 siswa (39,5%) 

termasuk Bertanggung Jawab, 18 siswa (47,4%) termasuk Cukup Bertanggung 

Jawab, 5 siswa (13,1%) termasuk Tidak Bertanggung Jawab, dan tidak ada 
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siswa yang termasuk kriteria Sangat Tidak Bertanggung Jawab. Sehingga siswa 

yang minimal cukup bertanggung jawab ada 33 siswa dengan presentase 

86,8%, kemudian terjadi peningkatan pada kondisi akhir yaitu hanya ada siswa 

yang berada pada kriteria Sangat Bertanggung Jawab 16 siswa (42,1%), dan 

kriteria Bertanggung Jawab 22 siswa (57,9%). Sehingga siswa yang minimal 

cukup bertanggung jawab meningkat menjadi 38 siswa dengan presentase 

100%. Hasil belajar kondisi awal muatan Bahasa Indonesia yang tuntas 50% 

dengan nilai rata-rata 72,1, siklus I meningkat menjadi 55,3% dengan rata-rata 

74,5, siklus II meningkat lagi menjadi 100% dengan rata-rata 81,1. Kemudian 

pada muatan PPKn kondisi awal yang tuntas 47,4% degan rata-rata 70,7, pada 

siklus I meningkat menjadi 52,6% dengan rata-rata 80,3, kemudian siklus II 

meningkat kembali menjadi 100% dengan rata-rata 90,1. Sedangkan muatan 

Matematika kondisi awal yang tuntas 39,5% dengan nilai rata-rata 69,2, siklus 

I meningkat menjadi 47,4% dengan rata-rata 72, kemudian siklus II meningkat 

kembali menjadi 100% dengan rata-rata 81,6. 

13. Yesi Murti Fatmasari (2016) Peningkatan Kreativitas Belajar 

berbantuan Model Mind Map Hasil  penelitian  dianalisis  menggunakan  

deskriptif  kuantitatif  dan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  

kreativitas  belajar  IPS  siswa  kelas  V  SD  Jeruksari  dapat  ditingkatkan 

melalui metode mind map. Presentase jumlah siswa yang berhasil mencapai 

indikator keberhasilan  pada siklus I pertemuan  1  sebesar 10%, siklus I 

pertemuan 2 menjadi 45%. Siklus II pertemuan  1 meningkat menjadi 70%, 

kemudian siklus II pertemuan 2 meningkat menjadi 100%. 

14. Sherly Medianita Manobe, Krisma Widi Wardani (2018) 

Peningkatan Kreativitas Belajar Ipa Menggunakan Model Problem Based 

Learning Pada Siswa Kelas 3 SD. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I 

untuk persentase kreativitas siswa berdasarkan kategori cukup kreatif, kreatif, 

dan sangat kreatif mencapai 70,37% dari keseluruhan siswa 27 orang dan pada 

siklus II persentase kreativitas mencapai 88,89%. Dilihat dari rerata skor 
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kreativitas siswa pada siklus I mencapai 70,07, siklus II mencapai 81,93, maka 

terjadi peningkatan kreativitas belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 

11,86. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa melalui model Problem 

Based Learning dalam Pembelajaran IPA dapat meningkatkan kreativitas 

belajar siswa. 

15. Desi Ariani , Mawardi , Suhandi Astuti (2018) Penerapan Model 

Problem Based Learning Berbantu Kartu Domino Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 4 SD. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar Matematika siswa kelas 4 

SDN 05 Putatsari Kabupaten Grobogan. Hal ini terbukti berdasarkan data hasil 

evaluasi yang menunjukkan bahwa siswa yang tuntas sebelum tindakan adalah 

14 siswa (32%). Setelah diberikan tindakan pada siklus I terjadi peningkatan 

jumlah ketuntasan siswa menjadi 29 siswa (66%). Setelah diberikan tindakan 

pada siklus II, terjadi lagi peningkatan jumlah ketuntasan menjadi 36 siswa 

(82%). Siswa yang belum tuntas sebelum diberikan tindakan adalah 30 siswa 

(68%). Setelah diberikan tindakan pada siklus I, berkurang menjadi 15 siswa 

(34%). Setelah diberikan lagi tindakan pada siklus II, menjadi 8 siswa (18%) 

yang belum tuntas 

2.5   Kerangka Berpikir 

 Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang berpusat pada guru 

dan pembelajaran yang dilakukan selalu dengan pemberian tugas. Siswa pasif 

dalam belajar. Metode pembelajaran guru sering menggunakan metode ceramah 

atau penjelasan yang kemudian diberi contoh. Guru yang lebih aktif (teacher 

centered) dalam pembelajaran dan semua pembelajaran ada di tangan guru. 

Pembelajaran konvensional tidak dapat mencapai hasil belajar  dan juga tingkat 

kreativitas berpikir siswa yang optimal oleh karena itu perlu perbaikan cara belajar 

untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa. oleh sebab itu penggunaan model 

PBL sangat baik digunakan dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa pada 

pembelajaran matematika. Pembelajaran didesain melalui model PBL untuk 
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meningkatkan kreativitas  belajar dalam pembelajaran matematika. Model  PBL 

adalah model yang pembelajarannya berbasis pada masalah autentik yang 

dipecahkan oleh siswa sendiri, pembelajaran matematika bab 2 tentang KPK  

melalui langkah-langkah pembelajaran  PBL akan berdampak positif terhadap 

peningkatan kreativitas dan juga penyelesaian masalah matematika yang dihadapi. 

 

2. 6    Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut Peningkatan kreativitas siswa diduga dapat di upayakan melalui model 

PBL  siswa  kelas 4 SD Negeri Delik 02 Kecamatan Tuntang  semester I  tahun 

pelajaran 2018/2019 

 

 

 

 


