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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

2.1.1.1 Pengertian Pembelajaran Matematika 

Matematika adalah ilmu pengetahuan yang memiliki peranan yang sangat 

penting bagi kehidupan masyarakat luas. Matematika sendiri mempunyai 

pengaruh yang sangat besar, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, 

mulai dari yang abstrak sampai yang konkrit untuk pemecahan masalah dalam 

segala bidang. Pembelajaran matematika adalah proses atau usaha guru dalam 

memberi pengetahuan dalam kegiatan belajar kepada peserta didik. Salah satu 

faktor yang menentukan keberhasilan suatu pengajaran yaitu penggunaan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kemampuan siswa, sehingga 

tercapai tujuan pengajaran secara optimal ( Amir, A., 2014:73). Masalah yang 

disajikan dalam pembelajaran matematika dapat berupa soal tidak rutin yang 

meliputi soal cerita, penggambaran suatu penomena atau kejadian,  ilustrasi  

gambar  maupun  teka-teki.  Masalah  yang mengandung konsep matematika 

disebut  masalah   matematika (Lidinillah, D. A. M., 2008:2). 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir dan beragumentasi, memberikan kontribusi dalam 

menyelesaikan masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja sehingga matematika 

sangatlah penting untuk kita pelajari. Dalam pembelajaran matematika di SD, 

diharapkan terjadi reinvention (penemuan kembali). Penemuan kembali adalah 

menemukan suatu cara penyelesaian secara informal dalam pembelajaran di kelas, 

walaupun penemuan itu sederhana dan bukan hal baru bagi orang yang telah 

mengetahui sebelumnya, tetapi bagi siswa SD penemuan tersebut merupakan 

sesuatu hal yang baru. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah 

agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu juga, 

dengan pembelajaran matematika dapat memberikan tekanan penataran nalar 

dalam penerapan matematika (Rahmadani & Anugraheni, 2017:243). 
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Didalam pembelajaran matematika terdapat perpaduan dari dua aktivitas 

mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut aktivitas guru 

dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi didalam proses 

pembelajaran. Jalinan komunikasi ini menjadi indikator suatu aktivitas atau proses 

pengajaran yang berlangsung dengan baik. Untuk mencapai sebuah pembelajaran 

yang baik maka harus tercapainya sebuah tujuan pembelajaran, tujuan 

pembelajaran matematika tergantung pada tuntutan kopentensi yaitu meliputi 

kompetensi dasar maupun kompetensi inti. 

Dibawah ini merupakan pemetaan KI dan KD yang digunakan dalam 

penelitian kelas 4 semester I : 

Tabel 2.1  

KI dan KD PelajaranMatematika tahun ajaran 2018/2019 

    

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 

 

Pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar merupakan salah satu 

kajian yang selalu menarik karena adanya perbedaan karakteristik khususnya 

antara hakikat peserta didik dan hakikat matematika. Untuk itu diperlukan adanya 

jembatan yang menetralisir perbedaan tersebut. Anak usia tingkat sekolah dasar 

sedang mengalami perkembangan pada tingkat berpikirnya. Matematika 

merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol, maka konsep matematika 

harus dipahami terlebih dahulu sebelum memanipulasi simbol-simbol itu. Seorang 

siswa akan lebih mudah mempelajari matematika apabila telah didasari pada apa 

yang telah dipelajari orang itu sebelumnya. Karena untuk mempelajari suatu 

materi matematika yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang itu 
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akan mempengaruhi terjadinya proses belajar matematika tersebut (Amir, A., 

2014:74). 

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas bahwa 

Matematika adalah ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol, oleh karena itu kita 

harus benar-benar memahami konsep matematika karena matematika memberikan 

pengaaruh yang sangat besar, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, 

dari yang abstrak sampai yang konkrit untuk pemecahan masalah dalam segala 

bidang. 

2.1.1.2  Soal Cerita Matematika 

Pengertian soal cerita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu soal 

cerita terdiri dari kata soal dan cerita, soal yang mempunyai arti hal atau masalah 

yang harus dipecahkan dan cerita artinya tuturan yang membentangkan bagaimana 

terjadinya suatu hal yang dipecahkan. Dalam pengajaran Matematika, pemecahan 

masalah sudah umumnya dalam bentuk soal cerita, biasanya soal cerita disajikan 

dalam cerita pendek. Cerita yang diungkapkan merupakan masalah kehidupan 

sehari-hari. Soal cerita adalah soal yang dituangkan dalam bentuk cerita yang 

diambil dari pengalaman kehidupan siswa yang memiliki kaitan dengan konsep 

atau teori matematika . 

Tujuan pembelajaran soal cerita adalah agar siswa 1) dapat berlatih dan 

berpikir secara deduktif, (2) dapat melihat hubungan dan kegunaan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari, (3) dapat menguasai keterampilan matematika dan 

memperkuat penguasaan konsep matematika (Dewi, Suarjana & Sumantri, 

2014:2). 

Kemampuan menyelesaikan soal cerita menuntut cara berpikir tingkat tinggi 

untuk siswa. Kemampuan tersebut antara lain adalah 1) menentukan sesuatu yang 

diketahui, 2) menentukan sesuatu yang ditanyakan, 3) menentukan model 

matematika yang diperlukan, dan 4) melakukan perhitungan sesuai dengan model 

matematikanya. Kemampuan tersebut sangat penting karena bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari, pada saat siswa hidup dalam masyarakat. Masalah yang 

muncul dalam kehidupan sehari-hari tidak berbentuk suatu paket model 

matematika. Masalah biasanya berupa kata-kata atau peristiwa yang 
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penyelesaiannya membutuhkan keterampilan untuk menterjemahkan kedalam 

model matematika yang sesuai. Keterampilan ini perlu diberikan kepada siswa di 

sekolah melalui pembelajaran pemecahan masalah soal cerita (Dewi, Suarjana & 

Sumantri, 2014:2-3). 

Soal cerita matematika adalah modifikasi soal hitungan dalam bentuk verbal 

(cerita) yang diangkat dari kegiatan sehari-hari serta di dalamnya terkandung 

masalah yang berkaitan dengan konsep matematika.( Istiqomah, N., & Rahaju, E. 

B., 2014:146). 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa soal cerita adalah 

soal yang disajikan dalam bentuk cerita dimana didalam cerita tersebut 

mengandung permasalahan yang harus diselesaikan atau dipecahkan secara runtut 

dan sistematis. 

2.2 Model Pembelajaran Problem Based Learning 

2.2.1 Pengertian Problem Based Learning  

Model Pembelajaran Problem Based Learning merupakan model 

pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu pendekatan pembelajaran 

yang digunakan untuk meransang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang 

berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar bagaimana 

belajar (Ibrahim dan Nur dalam Rusman 2010:241). Pendapat lain mengenai 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dikemukakan oleh 

Anugraheni (2018:11) bahwa model pembelajaran Problem Based Learning atau 

model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran serta mengutamakan 

permasalahan nyata baik di lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat sebagai 

dasar untuk memperoleh pengetahuan dan konsep melalui kemampuan berpikir 

kritis dan memecahkan masalah. Problem Based Learning merupakan inovasi 

dalam pembelajaran karena dalam PBM kemampuan berpikir siswa betul – betul 

dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, 

sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan 

kemampuan berfikirnya secara berkesinambungan (Tan dalam Rusman 

2011:229). 
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 Model Pembelajaran Problem Based Learning disebut dengan model 

pembelajaran berbasis masalah yang mana dalam proses pembelajaran siswa 

diberi pancingan masalah agar siswa mampu mencari solusi dari perrmasalahan. 

Model Pembelajaran yang sering diterapkan maupun digunakan di sekolah, karena 

dengan menerapkan model pembelajaran ini siswa dilatih untuk berpikir kritis dan 

mandiri dalam memecahkan permasalahan dalam dunia nyata yang berkaitan 

dengan lingkungan hidupnya dan dengan model pembelajaran PBL kemampuan 

berpikir kritis siswa dapat meningkat. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran 

yang berbasis masalah yang memanfatkan lingkungan, dimana siswa dihadapkan 

permasalahan secara langsung, kemudian siswa bertugas untuk memecahkan atau 

menyelesaikan masalah yang telah dihadapi. Dalam menyelesaikan permasalahan 

siswa dituntut untuk aktif dalam memecahkan suatu masalah dan itu merupakan 

bagian dari proses pembelajaran. 

2.2.2 Tujuan Pembelajaran Model Problem Based Learning 

Melalui problem based learning para siswa akan belajar bagaimana 

menggunakan suatu proses interaktif dalam mengevaluasi apa yang mereka 

ketahui, mengidentifikasi apa yang perlu mereka ketahui, mengumpulkan 

informasi, dan berkolaborasi dalam mengevaluasi suatu hipotesis berdasarkan 

data yang telah mereka kumpulkan (Sadia, 2007:6).  

Sedangkan, Ibrahim dan Nur (dalam Rusman, 2010:242) mengemukakan 

tujuan model Problem Based Learning secara lebih rinci yaitu: (a) membantu 

siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, (b) 

belajar berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam 

pengalaman nyata dan (c) menjadi para siswa yang otonom atau mandiri. 

Sedangkan guru lebih berperan sebagai tutor dan fasilitator dalam menggali dan 

menemukan hipotesis, serta dalam mengambil kesimpulan.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari model 

pembelajaran Problem Bsed Learning tentunya dengan cara guru dapat 

mengkondisikan dan membimbing siswa dalam memecahkan permasalahan yang 
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akan diselesaikan. Dalam proses pembelajaran berlangsung siswa dapat mencari 

fakta – fakta atau informasi – informasi yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk 

penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. 

2.2.3 Langkah - langkah Pembelajaran Model Problem Based Learning  

Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) mempunyai lima 

tahap yaitu; orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, 

membimbing individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Jatmiko (salihin, 2011:10). 

Lebih lanjutnya mengenai lima tahapan dalam Problem Based Learning 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.2  

Langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning 

Sumber : Rusman (2017:  347) 

Fase Langkah-langkah Tingkah Laku Guru 

1.  Orientasi siswa pada masalah  Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang diperlukan, dan memotivasi 

siswa terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah.  

2.  Mengorganisasi siswa untuk belajar Guru membantu siswa dalam 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

tersebut.  

3.  Membimbing pengalaman individual 

atau kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan percobaan 

untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah.  

4.  Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya  

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, 

dan membantu mereka untuk 

berbagai tugas dengan temannya.  

5.  Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 
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proses yang mereka gunakan 

 

2.2.4 Kelebihan dan Kelemahan Model Problem Based Learning  

Model Problem Based Learning (pembelajaran berbasis masalah) ini 

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Di bawah ini 

merupakan uraian mengenai kelebihan dan kekurangan dari model Problem Based 

Learning. 

1. Kelebihan Model Problem Based Learning  

Setiap model pembelajaran pasti mempunyai kelebihan saat model 

pembelajaran tersebut diterapkan. Dengan adanya kelebihan pada setiap model 

pembelajaran, guru dapat memilih sendiri model pembelajaran mana yang cocok 

dan sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa 

yang beraneka ragam.  

Menurut Miswar, Yarmaidi & Sasmita (2016:30), pembelajaran Problem 

Based Learning atau berdasarkan masalah memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan model pembelajaran yang lainnya, di antaranya sebagai 

berikut: 

a. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi 

pelajaran. 

b. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan 

kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 

c. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer 

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

d. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka 

lakukan. 

e. Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap 

mata pelajaran (matematika, IPA, sejarah, dan lain sebagainya), pada dasarnya 

merupakan cara berfikir, dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan 

hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku saja. 
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f. Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. 

Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

g. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa yang 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

h. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus 

menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat diatas bahwa kelebihan dari 

model Problem Based Learning ini ialah siswa lebih aktif dalam mencari 

informasi, menggali siswa dalam mengembangkan pengetahuannya,  mengajak 

siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah, mengajak siswa 

mandiri dalam mengatasi suatu permasalahan.  

2. Kelemahan Model Problem Based Learning  

Menurut Miswar, Yarmaidi & Sasmita (2016:30), sama halnya dengan 

model pengajaran yang lain, model pembelajaran Problem Based Learning juga 

memiliki beberapa kekurangan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut 

diantaranya: 

a. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa 

enggan untuk mencoba. 

b. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui Problem Based Learning 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

c. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah 

yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin 

pelajari. 

Berdasarkan dari pendapat di atas, disimpulkan bahwa kelemahan – 

kelemahan dari model pembelajaran berbasis masalah ini terdiri dari beberapa 

kelemahan didalamnya. Salah satu kelemahan dari model ini ialah model ini tidak 

bisa diterapkan pada semua mata pelajaran. Hal ini perlu diketahui bahwa tidak 

semua mata pelajaran dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan model Problem 
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Based Learning. Mata pelajaran tingkat lanjut cocok diajarkan dengan model 

Problem Based Learning.  

2.2.5 Kerangka Analisis Komponen Model Problem Based Learning 

Berdasararkan pemaparan mengenai rumusan  model pembelajaran menurut  

Bruce Joyce, Marsha Weil dan Emily Calhoum (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. 

a. The model of teaching (model mengajar), yaitu terdiri dari ; 

1. Sintax (langkah-langkah) yaitu langkah-langkah operasional 

pembelajaran. 

2. The social system adalah unsur dari model mengajar, artinya 

adanya hubungan yang harus terjalin antara guru dan peserta didik, 

dan macam norma (prinsip) yang harus dianut dan di kembangkan 

untuk kepentingan pelaksanna model mengajar yang dipilih. 

3. Principles  of reaction, menggambarkan bagaimna seharusnya guru 

memendang, memperlakukan dan merespon peserta didik. 

4. Support system, segala sarana bahan alatatau lingkungan belajar 

yang mendukung.  

5. Instructional and nurturant effect (dampak instruksional dan 

penyerta). 

Maka kerangka analisis Model pemebelajaran PBL adalah sebagai 

berikut 

1) Sintak  

Orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, 

membimbing pengalaman individual atau kelompok, mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

2) Sistem Sosial 

Sistem sosial dari PBL ini bersifat saintific. Artinya, peserta 

didik bekerja sama dengan teman sebuah tim atau kelompok untuk 
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mendiskusikan masalah yang di berikan pada saat pembelajaran. 

Peserta didik dapat mencari gagasan-gagasan dan pemikiran kritis dan 

kreatif dari masing-masing peserta didik sebagai interaksi dalam 

memecahkan masalah. Guru dalam kelas sebagai fasilitator atau 

membimbing siswa alam diskusi kelompok, dan peserta didik 

memiliki peran yang sama yaitu memcahkan masalah, dan interaksi 

dikelas dengan dilandasi kesepakatan kelas terlebih dahulu. 

3) Prinsip-prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi yang berkembang dalam model pembelajaran ini 

guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam proses peserta didik 

melakukan aktivitas pemecahan masalah. 

4) Sistem Penunjang  

Sistem penunjang dalam hal ini adalah masalah-masalah aktual 

dan upayanya siswa mampu memecahkan masalah dan berpikir kritis. 

Artinya penunjang yang secara optimal dapat berdampak positif pada 

model pembelajaran ini adalah pada pemilihan masalah yang hangat 

dan menarik untuk dibahas sesuai dengan kegiatan lingkungan sekitar 

bagi kehidupan siswa.  

5) Dampak Instruksional dan Penyerta 

Salah satu keberhasilan proses pembelajaran adalah peserta didik merasa 

senang dan guru menampakan diri untuk memfasilitasi pemebalajaran yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik. Dalam model PBL ini, pemahaman, transfer 

pengetahuan, keretampilan berfikir kritis, kemampuan memecahkan masalah dan 

kemampuan komunikasi ini merupakan dampak langsung pembelajaran. 

Dampak penyerta peluang peserta didik memperoleh pengetahuan 

meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan 

untuk memperoleh pengetahuan yang relevan, membangun pengetahuan sendiri, 

menumbuhkan motivasi dalam belajar, meningkatkan keterampilan peserta didik 

dalam berfikir, meningkatkan komunikasi atau interkasi dalam bekerja sama 

dalam kelompok untuk memecahkan sebuah permasalahan.  
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Gambar 2.1 

Dampak instruksional dan pengiring model  

    Problem Based Learning (PBL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Penerapan  

Model Problem Based Learning ini bisa diterapkan  pada materi pelajaran 

yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. 

Bukan hanya matematika, sains, sosial tetapi juga bisa diterapkan pada mata 

pelajaran yang lainnya. PBL bermuatan karakter yang dapat di sesuaikan dengan 

mata pelajaran. 

Adapun prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik kelas 4 semester I 

dengan menggunakan Model Problem Based Learning yaitu : 
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Tabel 2.3 

Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Tematik dengan Model Problem           

Based Learning 

Kegiatan Guru Fase Kegiatan Siswa 

1.1 Guru memancing 

siswa untuk berpikir 

apa yang akan siswa 

pelajari pada hari ini. 

1.2  Guru membantu siswa 

untuk berpikir 

menemukan hal yang 

akan mereka pelajari. 

1.3 Guru menyampaikan 

tujuan pelajaran dan 

memberikan motivasi 

kepada siswa agar 

siswa dapat terlibat 

aktif dalam pemecahan 

masalah. 

Tahap 1: Mengorientasikan 

peserta didik pada masalah 

1.1 Siswa mencermati 

penjelasan materi dari 

guru. 

1.2 Siswa secara aktif 

menjawab pertanyaan 

yang telah diberikan 

oleh guru. 

1.3   Siswa mendengarkan 

dan mencermati 

tujuan pelajaran yang 

akan siswa pelajari 

serta siswa secara 

aktif membangun 

semangat untuk 

belajar. 

2.1 Guru menjelaskan 

materi pelajaran yang 

berkaitan dengan 

pemecahan masalah  

2.2 Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan 

tugas belajar yang 

berkaitan dengan 

masalah 

2. Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar. 

2.1  Siswa menyimak 

penjelasan materi 

pelajaran yang telah 

diberikan dari guru  

2.2  Siswa mendefinisikan   

dan 

mengorganisasikan 

tugas-tugasnya yang 

berhubungan dengan 

masalah. 

3.1    Guru mengajak siswa 

untuk berkelompok 

yang terdiri dari 4-5 

orang. 

3.2     Guru memberikan 

3. Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

3.1 Siswa melaksanakan 

intruksi dari guru 

untuk berkelompok 

yang terdiri dari 4-5 
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soal / permasalahan 

untuk siswa dalam 

kelompok 

3.3   Guru mengajak siswa 

untuk berdiskusi dan 

memecahkan 

masalah dalam 

bersama kelompok 

3.4    Guru mengajak siswa 

untuk menyampaikan 

hasil yang telah siswa 

kerjakan 

orang. 

3.2 Siswa berkelompok 

mengerjakan tugas 

yang di berikan oleh 

guru. 

3.3   Siswa mendiskusikan 

dan memecahkan 

permasalahan dalam 

kelompok. 

3.4   Siswamenyampaikan 

hsil yang telah di buat 

bersama kelompok 

4.1 Guru membagi lembar 

kerja siswa yang berisi 

permasalahan. 

4.2  Guru mengajak siswa 

untuk menanggapi 

atau membri 

pertanyaan dari hasil 

karya kelompok lain. 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. 

 

4.1 Siswa mengerjakan 

lember kerja yang 

telah diberikan oleh 

guru. 

4.2   Siswa menanggapi 

atau memberi 

pertanyaan dari 

kelompok lain  

 

5.1 Guru memberi soal 

Evaluasi kepada siswa 

5.2   Guru membantu siswa 

untuk menyimpulkan  

konsep dari  solusi 

pemecahan masalah. 

5.2  Guru mengajak siswa 

untuk melakukan 

refleksi / mengulang 

kembali dari 

pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 

5.1 Siswa mengerjakan 

evaluasi yang telah di 

berikan oleh guru. 

5.2    Siswa menyimpulkan 

konsep dari solusi 

pemecahan masalah 

5.3    Siswa mereflkesi / 

mengulang pelajaran 

yang telah dilakukan.   
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2.3 Kemampuan Berpikir Kritis 

2.4.1 Pengertian Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis siswa perlu di kembangkan didalam 

pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah agar siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan secara langsung melalui proses berpikirnya. Berpikir kritis 

merupakan kemampuan seseorang dalam menemukan informasi dan pemecahan 

dari suatu masalah dengan cara bertanya kepada dirinya sendiri untuk menggali 

informasi tentang masalah yang sedang dihadapi (Christina & Kristin, 2016:222). 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang harus dimiliki dan 

dikembangkan oleh semua orang. Siswa juga perlu memiliki kemampuan berpikir 

kritis ini agar dapat digunakan dalam mengambil keputusan di kehidupan sehari-

hari. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan dapat menelaah 

permasalahan yang dihadapi, mencari dan memilih penyelesaian yang tepat, logis, 

dan bermanfaat. Di dalam lingkungan belajar, siswa harus dibiasakan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan soal sehingga 

kemampuan penyelesaian masalahpun akan berkembang pula ( Kurniasih, A. W., 

2012:113). 

Dalam kaitannya dengan Taksonomi Bloom terdiri dari C1 – C6, 

kemampuan berpikir kritis menempati bagian dimensi analisis (C4), evaluasi 

(C5), dan mencipta (C6). Tampak bahwa dimensi-dimensi ini diambil dari sistem 

taksonomi Bloom yang lama. Jika dicocokkan dengan taksonomi Bloom yang 

telah direvisi atau diperbaharui oleh Anderson & Krathwohl (2010), maka 

kemampuan berpikir kritis berada pada dimensi analisis (C4), dan evaluasi (C5), 

karena pada versi revisi atau pembaharuannya, dimensi sintesis diintegrasikan ke 

dalam dimensi analisis.   

2.4.2 Karakteristik Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah proses berpikir tingkat tinggi seseorang dalam 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan dari penyelesaian masalah yang 

sedang dialami. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Karakteristik 

PBL menurut Rusman (2012:232) adalah sebagai berikut, karakteristik PBL 
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berorientasi pada permasalahan yang menjadi titik awal dalam pembelajaran. 

Permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang ada di lingkungan 

siswa untuk kemudian dipecahkan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman 

siswa yang didukung oleh fakta yang ada. Permasalahan tersebut menantang 

pengetahuan, sikap, dan kompetensi yang dimilki oleh siswa. Bagaimana siswa 

berusaha menyelesaikan masalah berdasarkan ketiga hal yang dimiliki 

masingmasing siswa tersebut untuk kemudian disatukan pemikirannya dan 

dipecahkan secara berkelompok. Dalam prosesnya, pemecahan masalah 

melibatkan berbagai sumber belajar yang nantinya diakhiri dengan evaluasi dari 

informasi yang sudah didapat dari berbagai sumber belajar tersebut agar diperoleh 

solusi pemecahan masalah yang paling tepat. 

Menurut Edward Glaser dalam Fisher (2008: 7) berpendapat  bahwa 

karakteristik dari kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan mengenal 

masalah, mencari solusi dalam pemecahan masalah, mengumpulkan dan 

menyusun informasi yang nyata, memahami dan menggunkan bahasa yang tepat, 

jelas, dan khas, menilai fakta dan mengevaluasi pernyataaan-pernyataan, 

mengenal adanya hubungan yang logis antar masalah, menarik kesamaan-

kesamaan dari kesimpulan-kesimpulan yang seorang ambil, menyusun kembali 

pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih luas, dan yang 

terakhir yaittu membuat penilaian yang tepaat tentang hal-hal dan kualitas-

kualitas tertentu dalam kehidupan sehari – hari.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pendapat diatas yaitu Berpikir 

kritis memiliki karakteristik didalamnya diantaranya ialah siswa mampu 

mengenali masalah dengan cepat, siswa mengajukan pertanyaan, siswa dapat 

membedakan fakta dengan pendapat, siswa mampu menjelaskan, siswa mampu 

menarik kesimpulan, siswa lebih aktif dalam memecahkan atau mencari solusi 

dari pemecah masalah. 

2.4.3 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Wowo (2012:198) menjelaskan berpikir kritis menjadi beberapa indikator 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi fokus masalah, pertanyaan, dan kesimpulan. 
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2. Menganalisis argument. 

3. Bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi atau tantangan. 

4. Mengidentifikasi istilah keputusan dan menangani sesuai alasan. 

5. Mengamati dan menilai laporan observasi. 

6. Menyimpulkan dan menilai keputusan. 

7. Mempertimbangkan alasan tanpa membiarkan ketidaksepakatan atau keraguan 

yang mengganggu pemikiran (berpikir yang disangka benar). 

8. Mengintegrasikan kemampuan lain dan disposisi dalam membuat dan 

mempertahankan keputusan. 

Angelo (dalam Iding, 2017:8) mengidentifikasi lima indikator yang 

sistematis dalam berpikir kritis, yaitu sebagai berikut: 

1. Keterampilan menganalisis 

2. Keterampilan mensintesis 

3. Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah 

4. Keterampilan menyimpulkan 

5. Keterampilan mengevaluasi atau menilai 

Nitko & Brookhart (2011: 236) berpendapat bahwa kemampuan berpikir 

kritis paling baik diukur dan dinilai dalam konteks pembelajaran tertentu, bukan 

secara umum. Untuk itu, guru yang berkepentingan mengukur kemampuan 

berpikir kritis perlu mengejawantahkan indikator-indikator kemampuan berpikir 

kritis ke dalam konteks materi pembelajaran yang bersangkutan. Selain itu, 

penting pula menghubungkan materi pembelajaran tersebut dengan kondisi 

kehidupan keseharian dalam melakukan pengukuran terhadap kemampuan 

berpikir kritis.  

Keterampilan berpikir kritis menurut Nitko & Brookhart (2011:234-236) 

diidentifikasi menjadi lima kategori, yaitu: a) Klarifikasi dasar, b) dukungan 

dasar, c) menyimpulkan, d) klarifikasi tingkat lanjut, e) strategi dan taktik.  
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Tabel 2.4 Aspek Kemampuan Berpikir Kritis 

Nitko & Brookhart (2011: 234-236) 

Kategori Indikator 

Melakukan Klarifikasi dasar 1. Fokus pada pertanyaan 

2. Menganalisis argument 

Menilai dukungan dasar 3. Menilai kredibilitas sumber 

Membuat Kesimpulan 4.Membuat Kesimpulan secara deduktif 

5. Membuat kesimpulan secara induktif 

Melakukan klarifikasi tingkat lanjut 6. Menilai definisi 

7. Mendefinisikan asumsi 

Menerapkan strategi dan taktik dalam 

menyelesaikan masalah 

8. Mengambil keputusan dalam 

tindakan 

 

Berdasarkan indikator berpikir kritis menurut pendapat 3 ahli, digunakan 6 

indikator sebagai fokus penelitian yaitu: 1) Mampu menganalisis argumen, 2) 

Mampu bertanya, 3) Mampu menjawab pertanyaan, 4) Mampu memecahkan 

masalah, 5) Mampu membuat kesimpulan, 6) Mampu mengevaluasi atau menilai. 

2.5 Hasil Belajar 

2.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar tidak hanya 

penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tetapi juga penguasaan kebiasaan, 

persepsi, kesenangan, minat-bakat, penyesuaian sosial, jenis-jenis keterampilan, 

cita-cita, keinginan, dan harapan (Rusman, 2017:129). Hasil belajar berarti hasil 

yang diperoleh seseorang dari aktivitas yang dilakukan dan mengakibatkan 

terjadinya perubahan tingkah laku (Kristin, 2016:78).  

Hasil belajar merupakan suatu pencapaian tujuan pembelajaran dan 

peningkatan kemampuan mental siswa. Setelah selesai mempelajari sejumlah ma-

teri, diadakan evaluasi hasil belajar untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan 

pem-belajaran yang telah ditentukan sebelum-nya, sebelum dilanjutkan pada 

jenjang yang lebih tinggi. Dalam kegiatan pembelajaran tujuan yang ingin dicapai 
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telah ditentukan sebelumnya, anak yang dikatakan berhasil adalah mereka yang 

dapat mencapai tujuan-tujuan pelajaran yang telah ditentutan sebelum proses 

belajar berlangsung (Wahyudi, 2012:2). Hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku siswa setelah mengikuti pelajaran terjadi akibat lingkungan belajar yang 

sengaja dibuat oleh guru melalui model pembelajaran yang dipilih dan digunakan 

dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran akan dikatakan berhasil jika setelah 

mengikuti pelajaran terjadi perubahan dari dalam diri siswa. Namun jika tidak 

terjadi perubahan dalam diri siswa maka pembelajaran tersebut belum berhasil 

(Christina & Kristin, 2016:223).  

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat diatas yaitu hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai setelah melalui proses belajar yang di ukur 

melalui tes dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ketiga ranah 

tersebut menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh seseorang. Dalam kurikulum 2013, ranah kognitif, afektif, dan 

psikomtorik berubah kedudukannya. Maksudnya yaitu dalam kurikulum 2013 

ranaf kognitif berada pada urutan ketiga, jadi ranah afektif dan ranah 

psikomotorik menempati posisi di atas ranah kognitif. 

2.5.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

belajarnya melalui kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, dari informasi tersebut 

guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik 

untuk keseluruhan kelas maupun individu (Rusman, 2017:130). 

Faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar menurut Munadi (2008:24) 

meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu : 

1. Faktor Internal 

a. Faktor Fisiologis 

Secara umum, kondisi fisiologis, seperti kondisi kesehatan yang 

prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacar 
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jasmani, dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat memengaruhi siswa dalam 

menerima materi pelajaran. 

b. Faktor Psikologis 

Setiap individu dalam hal ini siswa pada dasarnya memiliki kondisi 

psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut memengaruhi hasil 

belajarnya. Beberapa faktor psikologis, meliputi inteligensi (IQ), perhatian, 

minat, bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar siswa. 

2. Faktor Eksternal 

a. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan dapat memengaruhi hasil belajar. Faktor 

lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan 

alam misalnya suhu, dan kelembaban. Belajar pada tengah hari di ruang 

yang memiliki ventilasi udara yang kurang tentunya akan berbeda suasana 

belajarnya dengan yang belajar di pagi hari yang udaranya masih segar dan 

di ruang yang cukup mendukung untuk bernapas lega. 

b. Faktor Instrumental 

Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. 

Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah direncanakan. Faktor-faktor 

instrumental ini berupa kurikulum, sarana, dan guru. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Faktor internal meliputi faktor jasmaniah dan faktor psikologis. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor 

eksternal meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat 

(Sugihartono,dkk., 2007:76-77). Dalam perolehan atau pencapaian hasil belajar, 

termasuk hasil belajar matematika dipengaruhi oleh banyak factor seperti 

keteraturan, kedisiplinan, motivasi, konsentrasi, sikap optimis, sebab hasil belajar  

merupakan hasil proses belajar mengajar dan hal - hal yang mempengaruhi dalam 
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proses belajar juga akan berpengaruh pada hasil belajar matematika yang pada 

akhirnya nilai rapor juga terpengaruh ( Sahidin, L., & Jamil, D., 2013:213). 

Berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor internal dan eksternal. Kedua faktor ini memiliki pengaruh terhadap hasil 

belajar yang diperoleh siswa. Dalam perolehan atau pencapaian hasil belajar, 

termasuk hasil belajar matematika dipengaruhi oleh banyak factor seperti 

keteraturan, kedisiplinan, motivasi, konsentrasi, sikap optimis, sebab hasil belajar  

merupakan hasil proses belajar mengajar dan hal - hal yang mempengaruhi dalam 

proses belajar. 

2.6 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Melalui Model Problem Based Learning (PBL)”, oleh Agustin, V. N. dilatar 

belakangi oleh hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 01 Wanarejan tahun 

2010/2011 yang masih rendah karena penyampaian materi didominasi metode 

ceramah, guru kurang mengaitkan penyampaian materi dengan permasalahan 

nyata, siswa kurang aktif dalam belajar. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa kelas IV serta performansi guru 

pada materi pecahan melalui model PBL di SD Negeri 01 Wanarejan 

Pemalang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari empat tahap, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui tes (tes formatif) dan non tes (observasi dan dokumentasi). 

Hasil penelitian pada siklus I, nilai rata-rata mencapai 68,14 dan persentase 

tuntas belajar klasikal 70,59%. Pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 

84,31 dan persentase tuntas belajar klasikal menjadi 92,16%. Rata-rata 

kehadiran siswa pada siklus I 97,39% dan siklus II tetap 97,39%. Keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran siklus I 66,28% (tinggi) dan meningkat pada siklus 

II menjadi 76,50% (sangat tinggi). Nilai performansi guru pada siklus I 82,25 

(AB) dan meningkat pada siklus II menjadi 93,58 (A). Dapat disimpulkan 

bahwa model PBL dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa serta 
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performansi guru dalam pembelajaran matematika materi pecahan di kelas IV 

SD Negeri 01 Wanarejan Pemalang. 

2. Penelitian dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Tentang Perkalian Dan Pembagian 

Pecahan Pada Siswa Kelas V SDN 1 Tamanwinangun Tahun Ajaran 

2016/2017”, oleh Khotimah, K., Suhartono, S., & Salimi, M. bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar Matematika tentang perkalian dan pembagian 

pecahan melalui model PBL. Subjeknya yaitu siswa kelas V. Guru dan siswa 

sebagai sumber data. Pelaksanaan terdiri dari dua siklus dengan empat 

pertemuan. Setiap pertemuan mencakup perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan tes tertulis dan 

non-tes berupa observasi (lembar observasi) dan wawancara (pedoman 

wawancara). Hasil penelitian menunjukkan penerapan model PBL 

meningkatkan hasil belajar Matematika tentang perkalian dan pembagian 

pecahan. 

3. Penelitian dengan judul “Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika 

Melalui Model Problem Based Learning Siswa Kelas V SD Negeri 5 

Kutosari”, oleh Vitasari, R. bertujuan untuk (1) mendeskripsikan langkah-

langkah penerapan model Problem Based Learning, (2) meningkatkan 

keaktifan, dan (3) meningkatkan hasil belajar matematika. Penelitian ini 

menggunakan teknik Penelitian Tindakan Kelas kolaboratif. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas V berjumlah 16 siswa. Prosedur penelitian tindakan 

kelas berupa perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan 

tindakan dilaksanakan dalam dua siklus masing-masing siklus tiga pertemuan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

angket, dan tes. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif dan 

kualitatif, meliputi reduksi data, sajian data, dan verifikasi data. Hasilnya 

menunjukkan bahwa penerapan model Problem Based Leaning dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar.  



30 
 

4. Penelitian yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Melalui Model Problem Based Learning (PBL)”, oleh Vivin Nurul Agustin 

pada tahun 2013. Hasil penelitian pada siklus I, nilai rata-rata mencapai 68,14 

dan persentase tuntas belajar klasikal 70,59%. Pada siklus II nilai ratarata 

meningkat menjadi 84,31 dan persentase tuntas belajar klasikal menjadi 

92,16%. Rata-rata kehadiran siswa pada siklus I 97,39% dan siklus II tetap 

97,39%. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran siklus I 66,28% (tinggi) dan 

meningkat pada siklus II menjadi 76,50% (sangat tinggi). Nilai performansi 

guru pada siklus I 82,25 (AB) dan meningkat pada siklus II menjadi 93,58 (A). 

Dapat disimpulkan bahwa model PBL dapat meningkatkan hasil dan aktivitas 

belajar siswa serta performansi guru dalam pembelajaran matematika materi 

pecahan di kelas IV SD Negeri 01 Wanarejan Pemalang. 

5. Penelitian yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Proses Saintifik dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas 4 SDN Slungkep 02 Tema Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup Menggunakan Model Problem Based Learning”, oleh Rini, Rismaerista. 

(2015),  Penerapan model PBL dapat meningkatkan keterampilan proses 

saintifik dan hasil belajar siswa ditunjukkan pada aktivitas mengajar guru pada 

siklus I mencapai kategori baik (83), dan siklus II dengan kategori baik (90). 

Aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai Kategori cuku baik (79) dan 

siklus II dengan kategori baik sekali (91). 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 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%). 
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6. Penelitian dengan judul “penggunaan Model Problem Based Learning untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa pada subtema Pemanfaatan 

Kekayaan Alam di Indonesia“, oleh Dina Ginawati (2017) dilatarbelakangi oleh 

permasalahan yang ada dilapangan yaitu nilai rata-rata belum memenuhi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Rendahnya keaktifan dan hasil belajar 

siswa tidak lepas dari rendahnya keterlibatan siswa selama proses 

pembelajaran, dari hasil observasi terhadap siswa kelas IV di SD Negeri 1 

Dangdeur dapat diketahui pemahaman siswa pada subtema pemanfaatan 

kekayaan alam di Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan karena 

pembelajaran masih satu arah dan pembelajaran masih menggunakan metode 

ceramah sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, serta 

mempengaruhi aktivitas belajarnya kurang optimal. Desain penelitian ini 

menggunakan model penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 3 siklus. Setiap 

siklusnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, lembar observasi, 

penilaian sikap dan angket. Dari hasil penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan, pada siklus I hasil postes siswa memperoleh skor dengan 

persentase rata-rata 48,88%, pada siklus II meningkat dari hasil sebelumnya 

yaitu memperoleh skor dengan persentase rata-rata 77,77%, dan pada siklus III 

lebih meningkat dari hasil sebelumnya memperoleh skor dengan persentase 

rata-rata 95,55%. Selain itu keaktifan belajar siswa pun mengalami 

peningkatan dengan rentang skala persentase 0-100%. Disiklus I keaktifan 

belajar siswa memperoleh persentase 78,4%, disiklus II mengalami 

peningkatan persentase menjadi 80,8%, dan siklus III hasilnya lebih meningkat 

menjadi 85,15%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan model 

Problem Based Learning dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 

pada subtema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Dengan demikian 

dapat disimpulkan penggunaan model Problem Based Learning dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif pendekatan pembelajaran untuk diterapkan pada 

pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. 
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7. Penelitian dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi 

Pengolahan Data Menggunakan Model Problem Based Learning Siswa Kelas 

VI SDN Kedungrawan I Krembung Sidoarjo”, oleh Himawan, R. bertujuan 

untuk meningkatkan aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran serta untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus, 

dimana satu siklus terdiri dari dua pertemuan. Subjek dalam penelitian ini 

adalah guru dan siswa kelas VI SDN Kedungrawan I Krembung Sidoarjo , 

yang berjumlah 20 orang, terdiri dari 10 siswa laki – laki dan 10 siswa 

perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes hasil 

belajar siswa, dan catatan lapangan. Ketercapaian pembelajaran mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Aktivitas guru pada siklus I sebesar 

57,64% dengan kategori cukup dan pada siklus II sebesar 82,29% dengan 

kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I sebesar 50,625% dengan 

kategori cukup aktif dan pada siklus II sebesar 80,23% dengan kategori sangat 

aktif. Skor hasil belajar siswa secara klasikal meningkat, pada siklus I sebesar 

59,25 dan pada siklus II sebesar 80,15. Sedangkan ketuntasan belajar juga 

mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 20% dan pada siklus II sebesar 

80%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) materi pengolahan 

data dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI di SDN 

Kedungrawan I Krembung Sidoarjo serta memberikan suasana belajar yang 

menyenang dan dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran.  

8. Penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar 

Siswa Dengan Menggunakan Model Problem Based Learning Tentang 

Perkembangan Teknologi Produksi”,  oleh Susilowati (2016) dilatarbelakangi 

oleh hasil temuan dalam kegiatan observasi di kelas IV SDN Gumuruh 02 

Bandung yang menggambarkan keaktifan siswa kelas IV khususnya masih 

rendah dan guru masih mendominasi pembelajaran sedang sidang pasif dengan 

tidak terpenuhinya KKM yang telah ditetapkan sekolah. Berdasarkan hasil 
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penelitian tindakan kelas yang dilakukan, didapat data bahwa dengan 

menggunakan model Problem Based Learning dapat meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar setiap siklusnya. Pada siklus I presentase peningkatan 

keaktifan siswa yang diperoleh sebesar 47%, sedangkan pada siklus II 

presentase peningkatan keaktifan siswa diperoleh 85,25%, terjadi peningkatan 

sebesar 38,25% sehingga termasuk ke dalam kategori baik. Pada siklus I 

presentase peningkatan hasil belajar yang diperoleh sebesar 45,9%, sedangkan 

pada siklus II prsentase peningkatan hasil belajar diperoleh 83,6% , terjadi 

peningkatan sebesar 37,7% sehingga termasuk ke dalam kategori baik. 

Presentase peningkatan keaktifan dan hasil belajar ini menunjukan bahwa 

setiap siklusnya selalu ada perubahan pada siswa yang meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan Problem Based Learning dapat meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa pada pelajaran IPS tentang perkembangan teknologi 

produksi di kelas IV SDN Gumuruh 02 bandung. 

9. Penelitian dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa pada Tema Kayanya 

Negeriku”, oleh Hana Aninda Sabila (2016). Penelitian yang dilaksanakan di 

kelas IV SD Negeri Sukajadi 3 kota Bandung ini dilatar belakangi oleh 

rendahnya keaktifan siswa dan nilai hasil tes siswa terhadap pembelajaran 

tematik, yaitu masih dibawah KKM yang baru mencapai rata-rata 61 

sedangkan target yang diharapkan dengan rata-rata pencapaian 80%. Demikian 

pula cara guru melaksanakan pembelajaran masih menggunakan metode 

ceramah dan belum melaksanakan model pembelajaran Problem Based 

Learning, sehingga keterlibatan siswa dalam pembelajaran sangat minim. 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang mengadaptasi dari Hopkins dengan 3 siklus, pada 

setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, analisis, dan 

refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, dalam setiap siklusnya 

menerapkan model Problem Based Learning. Teknik evaluasi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah teknik tes untuk mengetahui hasil belajar siswa dan 
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teknik non tes untuk mengetahui keaktifan siswa. Pada siklus I perencanaan 

mencapai 72%, pelaksanaan 75%, dan evaluasi 45%. Pada siklus II mengalami 

peningkatan pada perencanaan 82 %, pelaksanaan 82%, dan evaluasi 75% 

dapat dikategorikan baik. Pada siklus III perencanaan 94%, pelaksanaan 93%, 

dan evaluasi 92% dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan model Problem Based Learning dapat meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa pada tema Kayanya negeriku subtema Pemanfaatan Sumber 

Daya Alam di Indonesia di kelas IV SD Negeri Sukajadi 3 kota Bandung. 

10. Penelitian dengan judul “Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa 

Melalui Model Problem Based Learning pada Subtema Kebersamaan Dalam 

Keberagaman”, oleh Ade Rohman Sudarwan (2017). Penelitian tindakan kelas 

di kelas IV SDN Cisurupan 01 Kabupaten Garut ini dilatar belakangi dengan 

keadaan siswa yang memiliki keaktifan dan hasil belajar yang rendah. Ketika 

peroses pembelajaran berlangsung keterlibatan siswa sangat minim karena 

siswa hanya melakukan kegiatan duduk, diam, mendengar, mencatat, dan 

menghafal sehingga siswa kurang aktif saat proses pembelajaran berlangsung. 

Terkait dengan proses pembelajaran, guru hanya menggunakan metode 

ceramah saja sehingga penyampaian materi pembelajaran kurang maksimal. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian tindakan 

kelas dengan desain Arikunto. Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus setiap 

siklus terdiri dari 2 pembelajaran dan sesuai dengan langkah-langkah model 

problem based learning. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

peneliti adalah lembar tes, lembar observasi rencana pelaksanaan 

pembelajaran, lembar pelaksanaan pembelajaran, dan lembar keaktifan siswa 

serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan penerapan 

model problem based learning dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari: pertama, adanya peningkatan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (sikluas I mencapai nilai 3.13 atau 78%, 

siklus II mencapai nilai 3.39 atau 84.5%, dan siklus III mencapai nilai 3.65 

atau 91.5%). kedua, adanya peningkatan pelaksanaan pembelajaran (siklus I 

mencapai nilai 3.01 atau 75%, siklus II mencapai nilai 3.33 atau 83%, dan 
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siklus III mencapai nilai 3.59 atau 89.5%). ketiga, adanya peningkatan hasil 

belajar siswa (siklus I mencapai 45%, siklus II mencapai 69%, dan siklus III 

mencapai 84%), dan keempat, adanya peningkatan keaktifan belajar siswa 

(siklus I mencapai rata-rata 2.16, siklus II mencapai 2.44, dan siklus III 

mencapai 3.01). Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa 

penerapan model problem based learning mampu meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa pada subtema kebersamaan dalam keberagaman di kelas IV 

SDN Cisurupan 01. 

11. Penelitian dengan judul “Peningkatan Keterampilan Proses dan Hasil Belajar 

Menggunakan Model Problem Based Learning Pada Sub Tema Merawat 

Tubuhku Siswa Kelas I SD Negeri 1 Gosono-Monosegoro”, oleh Mustamilah 

(2014:70). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Problem Based 

Learning dapat meningkatkan keterampilan proses pemecahan masalah terlihat 

melalui presentase kenaikan keterampilan pemecahan masalah sebesar 9,09% 

siklus 1, 1,36% siklus 2, 13,63% siklus 3 meningkatkan presentase jumlah 

siswa yang mencapai KKM pada Bahasa Indonesia sebesar 22,7% (5 siswa), 

pada siklus 1 presentase meningkat 40,9% (9 siswa), pada siklus 2 presentase 

meningkat 59,09% (13 siswa), pada siklus 3 presentase meningkat 72,72% (16 

siswa). Sedangkan Matematika pada KKM sebesar 36,36% (8 siswa), pada 

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

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

meningkat menjadi 72,27% (17 siswa). Namun yang membedakan penelitian 

penulis hanya terbatas pada Hasil Belajar Matematika. 

12. Penelitian dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning Untuk 

Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Pringapus 2 Kecamatan 

Dongko Kabupaten Trenggalek”, oleh Linda Rachmawati (2015:1). Penelitian 

yang dilakukan berhasil terlihat peningkatan dari siklus I ke siklus II yang 

terjadi dalam penelitian ini sebesar 16,64. Rata-rata untuk semua komponen 

aktivitas siswa meningkat sebesar 12,8 dari siklus I ke siklus II. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya perolehan skor rata-rata hasil evaluasi siswa yang 

meningkat, dari rata-rata pratindakan 49,24 menjadi 63,4 pada siklus I dengan  
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presentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 48,48% dan meningkat menjadi 

80,94 pada siklus II dengan presentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 

87,8%. Namun yang membedakan penelitian tersebut dengan penulis hanya 

terbatas Hasil Belajar Matematika. 

13. Penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas IV SD”, oleh Riana 

Rahmasari (2016:1). Setelah diberikan tindakan dengan menerapkan model 

pembelajaran PBL pada mata pelajaran IPA, terdapat peningkatan nilai rata-

rata menjadi 78,58. Sebanyak 23 orang atau 95,83% mempunyai nilai lebih 

besar atau sama dengan 65 (telah memenuhi KKM) dan hanya 1 orang atau 

4,17% siswa mempunyai nilai lebih kecil dari 65 (belum memenuhi KKM). 

Namun yang membedakan penelitian penulis hanya terbatas pada Hasil Belajar 

Matematika. 

14. Penelitian dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning untuk 

Meningkatkan Tanggung Jawab dan Hasil Belajar Siswa Kelas 2 SD”, oleh 

Arista Khoirul Mungzilina (2018:195).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hasil belajar siswa pada kondisi awal pada muatan Bahasa Indonesia siswa 

tuntas 50% dengan nilai rata-rata 72,1, siklus I meningkat menjadi 55,3% yang 

tuntas dengan nilai rata-rata 74,5, lalu meningkat lagi pada siklus II siswa yang 

tuntas 100% dengan nilai rata-rata 81,1. Kemudian pada muatan PPKn kondisi 

awal siswa yang tuntas 47,4% dengan rata-rata 70,7, pada siklus I siswa yang 

tuntas mengalami peningkatan menjadi 52,6% dengan rata-rata 80,3, kemudian 

pada siklus II siswa yang tuntas mengalami peningkatan kembali menjadi 

100% dengan rata-rata 90,1. Sedangkan matematika pra siklus muatan 

Matematika pra siklus 39,5% dengan rata-rata 69,2, siklus I ketuntasan siswa 

mengalami peningkatan menjadi 47,4% dengan rata-rata 72, kemudian siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 100% dengan rata-rata 81,6. Penelitian 

penulis dengan diatas hanya terbatas Tanggung Jawab dan Hasil Belajar 

tematik. 

15. Penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Pada Siswa Kelas V SD Negeri Dukuh 
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03 Semester II Tahun Pembelajaran 2015/2016”, oleh Heri Sanoto (2016). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Problem Based 

Learning dapat mencapai yang diharapkan penulis. Hal ini terbukti pada hasil 

penelitian pada pra siklus, siswa yang tuntas belajar sebanyak 6 siswa (43%) 

dari 14 siswa, dengan nilai rata-rata 58,00. Setelah dilakukan perbaikan 

pembelajaran pada siklus 1, jumlah siswa yang tuntas belajar menjadi 11 siswa 

(78%) dengan nilai rata-rata 66,25 pada siklus II, diketahui bahwa semua siswa 

berhasil tuntas dalam belajarnya, dengan perolehan nilai rata-rata 88,45. 

Namun yang membedakan penelitian tersebut dengan penulis hanya terbatas 

hasil belajar Matematika. 

2.7 Kerangka Pikir 

Matematika   sangat   diperlukan   dalam   proses   pembelajaran   karena 

mampu     untuk     membantu     seseorang     menyelesaikan     berbagai     

persoalan. Pembelajaran  matematika  mempunyai  objek  yang  bersifat  abstrak.  

Sifat  abstrak ini   menyebabkan   banyak   siswa   mengalami   kesulitan   dalam   

mengaplikasikan matematika kedalam situasi kehidupan nyata. Hal lain yang 

menyebabkan sulitnya matematika  bagi  siswa  adalah  karena  pembelajaran  

matematika  yang  kurang bermakna. Pembelajaran di kelas menggunakan model 

pembelajaran yang konvensional sehingga siswa merasa bosan ketika mengikuti 

pembelajaran. Siswa yang merasa bosan cenderung akan malas untuk berpikir, hal 

tersebut dapat menyebabkan kemampuan berpikir kritis siswa menjadi rendah. 

Kemampuan berpikir kritis yang rendah akan mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang menjadikan hasil belajar siswa menjadi rendah pula. 

Salah  satu  model  pembelajaran  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan 

berpikir kritis dan hasil belajar sehingga  kesulitan  siswa  dalam  pemecahan  

masalah matematika  dapat  diatasi  yakni  melalui  model  Problem  Based  

Learning.  Model Problem Based Learning ini merupakan model pembelajaran 

yang menghadapkan siswa kepada situasi masalah yang autentik dan bermakna. 

Keuntungan adanya  model Problem  Based  Learning adalah  memberi  semangat  

kepada  siswa untuk  berinisiatif,  aktif,  kreatif  dan  kritis  karena menurut    

model Problem  Based Learning,  pengetahuan  tidak  dapat  dipindahkan  begitu  
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saja  dari  pikiran  guru kepikiran  siswa.  Berarti  bahwa  siswa  harus  aktif  

secara  mental  membangun pengetahuannya   berdasarkan   kematangan   

kognitifnya.   Pemecahan   masalah soal cerita merupakan konteks untuk 

mengajarkan topik pelajaran  yang diberikan pada awal pembelajaran  kemudian  

siswa  berusaha  mencari  strategi  penyelesaian  masalah lebih   bervariasi   

berdasarkan   pengetahuannya   sendiri.   Konsep   matematika ditemukan  siswa  

dengan  bimbingan  guru,  kemampuan  ini  dipengaruhi  oleh aktivitas  

pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  guru  yang  menggunakan  model Problem 

Based Learning. 

Dalam penerapan model ini menggunakan jenis penelitian kelas yang sering 

disebut Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang akan dilakukan ini terdapat 2 siklus. Siklus I terdiri dari perencanaan 

I, pelaksanaan tindakan I, pengamatan I dan refleksi I. Kemudian selanjutnya pada 

siklus II terdapat beberapa proses, yaitu  perencanaan II, pelaksanaan tindakan II, 

pengamatan II dan refleksi II.  
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Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan seperti bagan dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Bagan Kerangka Pikir Model Pembelajaran Problem Based Learning 
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2.8 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah dijelaskan di atas, 

maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:  

1. Melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dengan 

langkah-langkah yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa 

untuk belajar, membimbing pengalaman individual/ kelompok, 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita kelas 4 

SDN Lodoyong 03. 

2. Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan soal cerita kelas 4 SDN 

Lodoyong 03. 

3. Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita kelas 4 SDN Lodoyong 03. 

 


