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Pendahuluan 

Matematika merupakan ilmu dasar yang menjadi alat untuk mempelajari 

ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu penguasaan terhadap matematika mutlak 

diperlukan dan konsep-konsep harus dipahami dengan benar sejak dini. Hal ini 

dikarenakan konsep-konsep dalam matematika merupakan suatu rangkaian sebab 

akibat. Dimana suatu konsep disusun berdasarkan konsep-konsep sebelumnya, 

dan akan menjadi dasar bagi konsep selanjutnya. Dengan demikian pemahaman 

konsep yang salah akan berakibat pada kesalahan terhadap pemahaman konsep 

selanjutnya (Cahya Prihandoko, 2006). 

Berdasarkan kenyataan di atas, maka pembelajaran matematika yang 

benar sangat diperlukan dalam menanamkan konsep-konsep matematika di 

Sekolah Dasar. Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di jenjang 

pendidikan dasar yang tertulis dalam Badan Standart Nasional Pendidikan 2006 

yaitu mempersiapkan siswa untuk menghadapi perubahan keadaan dalam 

kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas 

dasar kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Di samping itu, siswa diharapkan dapat menggunakan 

matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang penekanannya pada penataan nalar 

dan pembentukan sikap siswa serta keterampilan dalam penerapan matematika.  

Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, aktivitas pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru tidak sesuai dengan tujuan di atas. Materi yang disampaikan 

hanya berupa informasi yang lebih mengaktifkan guru, sedangkan siswa pasif 

mendengarkan dan menyalin dalam buku catatan. Hal ini disebabkan oleh 

tuntutan kurikulum yang lebih menekankan pada pencapaian target. Artinya, 

semua bahan harus selesai diajarkan dan bukan pemahaman siswa terhadap 

konsep-konsep matematika. Akhirnya terjadilah proses penghafalan konsep atau 

prosedur. Pemahaman konsep matematika rendah, dan tidak dapat digunakan 

untuk permasalahan kompleks yang melibatkan tingkat pemahaman dan logika 

berpikir yang lebih tinggi.  

Hal ini mengakibatkan anak tidak terbiasa untuk berpikir kritis, bagaimana 
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mencari bahkan menyelesaikan persoalan dalam pelajaran secara tepat, teliti dan 

teratur sesuai dengan aturan logika yang sesuai dengan pemikiran atau realitas. 

Kebiasaan inilah yang membuat siswa mempunyai daya nalar yang rendah dan 

logika matematika yang sangat rendah yang menyebabkan hasil belajar 

matematika siswa rendah sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal-soal dalam bentuk soal cerita. Keadaan inilah yang membentuk 

pemahaman siswa bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sangat 

sulit, membosankan, menyeramkan, bahkan menakutkan.  

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diusahakan perbaikan 

pembelajaran yang sudah ada dengan mengubah paradigma mengajar menjadi 

paradigma belajar. Pembelajaran yang lebih memfokuskan pada proses 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa untuk menemukan kembali (reinvent) 

konsep-konsep, melakukan refleksi, abstraksi, formalisasi, dan aplikasi. Hal ini 

bisa dilakukan dengan pembelajaran  matematika berbasis masalah/Problem-based 

learning (PBL).  

Problem-based learning (PBL) adalah metode pembelajaran yang 

memusatkan pada kegiatan identifikasi, analisa, dan diskusi permasalahan dalam 

kelompok kecil dengan sebuah masalah sebagai stimulus dalam pembelajaran. 

Pembelajaran ini akan merangsang siswa untuk mengidentifikasi, untuk 

mendiskusikan dan untuk meneliti permasalahan yang diberikan dalam 

pembelajaran. Metode ini  sesuai dengan bagaimana seharusnya siswa belajar 

matematika, dimana siswa menggunakan pengalaman-pengalamannya untuk 

mengkonstruksi pengalaman baru melalui proses penyelidikan dan pemecahan 

masalah. Guru hanya bertugas untuk memotivasi siswa dengan memberikan 

persoalan-persoalan yang menarik perhatian dan membuat siswa termotivasi 

untuk mencari solusinya.  

Problem-Based Learning 

1.  Pengertian 

Dalam penelitian ini, ada beberapa definisi berikut yang digunakan peneliti 

untuk memformulasikan problem-based learning pada pembelajaran matematika. 

Dalam hubungannya dengan definisi dan pemahaman problem-based learning 
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banyak teori yang membicarakan. Definisi berikut ini yang gunakan peneliti 

dalam memformulasikan problem-based learning pada pembelajaran matematika 

adalah: 

 “Problem-based learning (PBL) is a method of learning in which learners first 

encounter a problem followed by a systematic, learner-centered inquiry and reflection 

process” (Teacher & Educational Development, 2002: 2). Artinya: problem-based 

learning (PBL) adalah suatu metode pembelajaran di mana pembelajar bertemu 

dengan suatu masalah yang tersusun sistematis; penemuan terpusat pada 

pembelajar dan proses refleksi (Teacher & Educational Development, 2002: 2) 

Dari permasalahan yang diberikan, peserta didik mengidentifikasi pokok 

bahasan (issue) untuk mengembangkan pemahaman tentang berbagai konsep 

yang mendasari masalah tadi serta prinsip pengetahuan lainnya yang relevan. 

Fokus bahasan biasanya berupa masalah (tertulis) mencakup beragam fenomena 

yang membutuhkan penjelasan. Problem-based learning (PBL) bertujuan agar 

peserta didik memperoleh dan membentuk pengetahuannya secara efisien dan 

terintegrasi. Kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru 

melalui pembahasan masalah tadi dikenal sebagai “problem first learning” 

(Harsono, 2004: 2-3).        

In problem-based learning students learn to be self-directed, independent and 
interdependent learners motivated to solve a problem. In a PBL course student meet 
together in small group with a tutor to discuss a set problem. Initially the student explore 
the problem and formulate hypotheses that might explain the problem. They use this 
information to determine the further information they require to understand and solve the 
problem. Student then independently research and gather information that 
confirms/disconfirms their hypotheses and generates new understandings. These new 
understandings are presented to the group, which then considers all the information 
brought in by its members (Kiley, Mulins, & Peterson, 1969:1) 

Artinya: Dalam  problem-based learning (PBL) Siswa/siswa belajar dengan 

terpusat pada  dirinya sendiri, bebas dan para siswa saling tergantung yang 

termotivasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dalam sebuah pembelajaran 

PBL siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dengan seorang tutor untuk 

mendiskusikan seperangkat masalah. Pada awalnya siswa menyelidiki masalah 

dan merumuskan hipotesis untuk menjelaskan masalah. Mereka menggunakan 

informasi ini untuk menentukan informasi lebih lanjut yang mereka perlukan 
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untuk memahami dan memecahkan masalah. Siswa lalu dengan bebas 

mengadakan penyelidikan dan menguji hipotesis mereka dan menghasilkan 

pemahaman-pemahaman baru. pemahaman-pemahaman baru ini lalu diutarakan 

kepada kelompok, yang kemudian dipertimbangkan dengan semua informasi 

yang diberikan oleh para anggota nya (Kiley, Mulins, & Peterson, 1969:1). 

Walker & Leary (Purdue University Press: 2009. Vol. 3 pg. 12). The 

Interdiciplinary Journal of Problem-based Learning (IJPBL). Diambil tanggal 10 

Mei 2009 diungkapkan: “…asked to work in small groups, and most importantly acquire 

new knowledge only as a necessary step in solving authentic, ill-structured, and cross-

disciplinary problems representative of professional practice. Artinya; PBL dilakukan 

dalam kelompok kecil, untuk memperoleh pengetahuan baru yang merupakan 

langkah untuk menyelesaikan masalah secara sempurna untuk mengatasi 

masalah dan memperbaiki kebiasaan yang tidak baik.  

Dalam artikel: Wood (Leeds LS2 9JT 30 April 2004). Diambil tanggal 20 

oktober 2008, diungkapkan: “Some of the members of the group may have knowledge 

that can help in formulating or partially solving the problem”. Artinya beberapa dari 

anggota kelompok mungkin mempunyai pengetahuan yang dapat membantu 

merumuskan pemecahan masalah. Dikatakan pula “PBL embraces the principles of 

good learning and teaching. It is student-directed (which encourages selt-sufficiency and is 

a preparation for life-laong learning), and promotes active and deep learning. PBL 

menganut prinsip-prinsip belajar dan mengajar yang baik . PBL berpusat pada 

siswa ( mengarahkan/mendorong siswa untuk mengembangkan diri dan 

mempersipkan siswa belajar sepanjang hayat), mengembangkan  keaktifan dan 

belajar yang mendalam. 

Strobel & Van Barneveld (Purdue University Press: 2009. Vol. 3 pg. 46). The 

Interdiciplinary Journal of Problem-based Learning (IJPBL). Diambil tanggal 10 

Mei 2009 diungkapkan: “In contrast to PBL, we considered traditional learning 

approaches to be large-class, instructor-driven, lecture-based deliveries within a 

curriculum, which compartmentalized the content”. Maksudnya berbeda dengan PBL , 

kita mempertimbangkan pembelajaran tradisional dilakukan dalam kelas besar, 
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terpusat pada pengajar, diberikan dengan cara ceramah dengan sebuah 

kurikulum yang mengutamakan isi. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, penulis mengambil sebuah 

pemahaman bahwa problem-based learning (PBL) dapat diartikan sebagai suatu 

metode pembelajaran dimana peserta didik dihadapkan pada suatu masalah 

sebagai stimulus pembelajaran yang mendorong siswa menggunakan 

pengetahuannya untuk merumuskan sebuah hipotesis, kemudian diikuti oleh 

proses pencarian informasi yang bersifat student-centered melalui diskusi dalam 

sebuah kelompok kecil untuk mendapatkan solusi masalah yang diberikan. Atau 

dengan kata lain problem-based learning metode pembelajaran yang dipusatkan 

pada peserta didik dan sebuah masalah mengawali proses pembelajaran (problem 

first learning). Masalah pokok dijadikan sebagai stimulus dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Dengan demikian masalah utama tersebut dapat menggali segenap 

potensi siswa untuk dapat mengarahkan kemampuannya dengan memanfaatkan 

sumber daya belajar yang ada guna menyelesaikan masalah. Rancangan masalah 

harus berasal dari permasalahan dilematis dan kompleks yang lazim dialami 

mereka di dunia nyata. Sehingga akan memotivasi para siswa untuk meneliti dan 

menemukan solusi terbaik. 

Strategi pembelajaran ini dikenalkan pertama kali oleh sekolah medis Mc 

Master USA tahun 1969 dan dikembangkan oleh Barrows pada tahun 1970 hingga 

sekarang. Kebanyakan problem based learning digunakan di bidang medis 

(kedokteran, farmasi, dan sejenisnya). Akan tetapi PBL dapat diaplikasikan pada 

berbagai jenis disiplin ilmu, seperti: ekonomi, teknik, matematika, hukum, sosial, 

ilmu alam, ilmu pendidikan, dan lainnya (Harsono, 2004: 1, 14).   

 

2. Alasan peneliti menerapkan problem- based learning 

Penerapan metode problem based learning tidak hanya meningkatkan hasil 

belajar tapi juga membekali peserta didik dengan pengalaman belajar 

menyelesaikan masalah sesuai materi pelajaran secara mandiri. Maka peneliti 

merumuskan tujuan penerapan problem based learning sebagai berikut:  
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a. Untuk mendekatkan para siswa pada pembelajaran matematika dengan 

perkembangan situasi dunia nyata.  

b. Dapat membantu para siswa mengembangkan pemikiran dan ketrampilan 

berpikir secara  kritis agar memperoleh kecakapan hidup (life skill). 

c. Menempatkan siswa sebagai subyek dan obyek pembelajaran. 

  Selain pertimbangan di atas, Problem based learning dirancang untuk 

mengembangkan: 

a. Kemampuan mengintegrasikan (penyatuan) pengetahuan yang dimiliki, 

kemudian  mendasarkan pada konteks pengetahuan khusus  

b. Kemampuan mengambil keputusan sekaligus mengembangkan sikap dan 

pemikiran kritis 

c. Kemampuan belajar mandiri dan membangkitkan semangat untuk belajar 

sepanjang hayat 

d. Kecakapan interpersonal, kolaborasi, dan komunikasi 

e. Konstruksi struktur kognitifnya sendiri dan terampil mengevaluasi  

f. Perilaku dan etika yang professional 

g. (Teacher & Educational Development, University of New Mexico School of 

Medicine, 2002: 2-3).  

3. Penerapan Problem-Based Learning 

Karaktersitik umum dari problem based learning yakni masalah sebagai awal 

pembelajaran. Rancangan masalah yang menjadi issue berasal dari masalah 

dilematis lingkungan sekitar untuk menarik minat peserta didik. Masalah harus 

disesuaikan dengan kompetensi dasar, materi, dan hasil belajar yang ingin 

dicapai. 

Menurut Duch (1997) dan Weiss (2003) permasalahan yang baik dapat 

mensukseskan pembelajaran. Rancangan permasalahan yang baik adalah: 

a. Beberapa fakta yang terjadi di dunia nyata di kemas dalam bentuk peta 

masalah yang dapat menarik minat siswa. 

b. Memilih salah satu fakta yang banyak dibahas oleh mass media menjadi 

pokok masalah pada bahasan suatu pembelajaran. 
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c. Dapat memotivasi para siswa dalam menyusun argumen kuat berdasarkan 

beberapa informasi maupun referensi yang mereka peroleh.  

d. Dapat memunculkan sikap saling kerjasama antara siswa untuk membahas 

maupun menyelesaikan masalah tersebut.  

e. Pertanyaan awal yang disajikan pada masalah dapat menjadi petunjuk 

semua siswa untuk mengambil peran dalam diskusi. Pertanyaan ini harus: 

(a) bersifat terbuka terhadap berbagai bidang pengetahuan maupun 

tanggapan; (b) dapat dihubungkan dengan pengetahuan dasar sebelumnya 

maupun semua nilai-nilai berbagai aspek sebagai bentuk kontribusi 

pengembangan masalah atau solusi; (c) dipusatkan pada isu-isu yang dapat 

mengundang perdebatan atau belum terpecahkan secara tuntas. 

f. Dapat memotivasi para siswa untuk terlibat dalam proses berpikir yang 

kritis dan analitis. 

g. Setiap unit-unit spesifik dari pengembangan pokok masalah harus dapat 

disatukan kembali menjadi bentuk pemahaman suatu materi pembelajaran.  

Peserta didik sebelumnya telah memiliki dasar pengetahuan, kecakapan, 

kepercayaan, dan konsep-konsep. Ketika peserta didik dihadapkan pada 

permasalahan nyata yang dilematis maka mereka akan memperhatikan, 

mengorganisir, menginterpretasi, dan mendapatkan informasi maupun 

pengetahuan baru. Penerapan problem based learning dalam pendidikan membantu 

pembelajar menghubungkan hal-hal apa yang mereka ketahui, mereka perlukan 

untuk mencapai tingkat pemikiran yang lebih baik (better thinking). (Teacher & 

Educational Development, University of New Mexico School of Medicine, 2002: 3-

4).  

Awal kegiatan penerapan problem based learning yakni membuat persiapan 

problem based learning dalam pembelajaran matematika. Hal-hal yang perlu 

dipersiapan dalam penerapan problem based learning adalah:   

1. Menentukan topik atau materi pokok pembelajaran. 

2. Menentukan isu-isu permasalahan didunia nyata  

3. Menyusun daftar keinginan peserta didik agar belajar dengan nyaman  

4. Merancang penyajian masalah untuk dapat memandu peserta didik  



9 
 

5. Menentukan alokasi waktu dan jadwal pertemuan pembelajaran 

6. Mengorganisir kelompok belajar 

7. Merancang sumber daya belajar  

8. Merancang lingkungan belajar yang nyaman untuk mengembangkan 

“Keterampilan Memproses” peserta didik.    

9. Merancang format penilaian proses dan hasil belajar 

 

Peran tutor dalam proses problem based learning adalah: 

1. Pengendali proses 

a. Bertindak selaku penjaga pintu dan penjaga waktu. 

b. Sebagai petugas tanpa menjatuhkan sanksi kepada peserta didik. 

c. Campur tangan apabila ada konflik di kalangan peserta didik. 

d. Mendorong terjadinya situasi yang nyaman untuk terlaksananya dinamika 

kelompok. 

2. Pengamat perilaku kelompok 

a. Mendorong terjadinya interaksi kelompok, keberanian, dan persetujuan. 

b. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan kualitas individual. 

c. Membantu peserta didik untuk menghayati kemampuan dan menyadari 

kelemahan mereka.  

d. Mendorong peserta didik sebagai agen perubahan di dalam kelompok 

e. Bertindak sebagai role model.  

3. Pemecah masalah     

a. Mendorong terjadinya partisipasi aktif, konsentrasi perhatian, dan diskusi 

lebih hidup. 

b. Memeriksa kembali seluruh hasil diskusi, mengembalikan pertanyaan 

peserta didik untuk dijawab sendiri oleh mereka, memberi komentar dan 

saran, serta merangsang untuk berpikir misalnya mencoba untuk 

mengembangkan hipotesis. 

c. Mendorong peserta didik untuk membahas dan mendefinisikan kembali 

penjelasan yang ada, membuat hubungan atau kaitan konsep, proses dan 

sebagainya. 
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d. Mendorong peserta didik untuk menganalisis, membuat sintesis dan 

evaluasi tentang masalah atau data, serta meringkas hasil diskusi. 

e. Membantu peserta didik dalam hal identifikasi sumber dan materi belajar.  

(Harsono, 2004: 31-32) 

Aktivitas Siswa dan Guru dalam tutorial sebagai berikut: 

1. Aktivitas Siswa  

a. Mengidentifikasi pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.  

b. Mengidentifikasi masalah dan menggali sumber informasi yang relevan. 

c. Menyelidiki dan menginterpretasi informasi yang terkumpul. 

d. Belajar secara mandiri (self-directed learning) (Harsono, 2004: 35-42)  

e. Memprioritaskan beberapa alternatif solusi masalah.  

f. Mengintegrasikan, pendapat untuk menyeleksi solusi masalah. 

g. Refleksi diri (Teacher & Education Development, University of New Mexico 

School of Medicine, 2002: 26 & 29). 

Aktivitas Siswa (a, b, c, e, dan f) mengacu pada “steps for better thinking: a 

developmental problem solving process” dari. Lynch, Wolcott, & Huber, 2002:1-

4; Departemen of Educational Development and Reseach, Rijksuniversiteit 

Limburg ,1984: 22-32; Advisory & Dairy , 2000:1-3). 

2.  Aktivitas Guru sebagai Tutor  

a. Menjadikan pembelajaran terpusat pada peserta didik. 

b. Merancang lingkungan yang memotivasi peserta didik untuk belajar. 

c. Mengatur waktu dan proses tutorial. 

d. Menggunakan pertanyaan efektif. 

e. Mengatur dinamika kelompok. 

f. Menyediakan umpan balik yang bersifat membangun. 

 (Teacher & Education Development, University of New Mexico School of 

Medicine, 2002: 1-35) 

g. Evaluasi hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif. 
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Matematika dan Pembelajaran Matematika 

a.   Pengertian Matematika  

Istilah Matematika berasal dari bahasa Yunani, mathein atau  manthenien yang 

artinya mempelajari. Kata matematika diduga erat hubungannya dengan kata 

Sangsekerta, medha atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau 

intelegensia (Sri Subariah, 2006:1). Menurut Ruseffendi (1993), matematika adalah 

terjemahan dari Mathematics. Namun arti atau definisi yang tepat tidak dapat 

diterapkan secara eksak (pasti) dan singkat karena cabang-cabang matematika 

makin lama makin bertambah dan makin bercampur satu sama lainnya. Menurut 

Rusefendi (1993: 27-28) matematika itu terorganisasikan dari unsur-unsur yang 

tidak didefinisikan, definesi-definisi, aksioma-aksioma dan dalil-dalil yang 

dibuktikan kebenarannya, sehingga matematika  disebut ilmu deduktif. 

Ruseffendi juga mengutip beberapa definisi matematika menurut pendapat 

beberapa ahli, yaitu:  

1) Menurut James & James matematika adalah ilmu tentang logika mengenai 

bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang saling berhubungan 

satu sama lainnya dengan jumlah yang banyaknya terbagi ke dalam tiga 

bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri. 

2) Menurut Johnson & Rising matematika merupakan pola pikir, pola 

mengorganisasikan pembuktian logik, pengetahuan struktur yang 

terorganisasi memuat: sifat-sifat, teori-teori dibuat secara deduktif 

berdasarkan unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang 

telah dibuktikan kebenarannya (Reseffendi, 1993: 28). 

3) Menurut Reys matematika merupakan telaah tentang pola dan hubungan, 

suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat 

(Reseffendi, 1993: 28) 

4) Menurut Kline matematika bukan pengetahuan tersendiri yang dapat 

sempurna karena dirinya sendiri, tetapi keberadaanya karena untuk 

membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, 

ekonomi dan alam (Reseffendi, 1993: 28) 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang 

ada di dalamnya. Ini berarti bahwa belajar matematika pada hakekatnya adalah 

belajar konsep, struktur konsep dan mencari hubungan antar konsep dan 

strukturnya. Ciri khas matematika yang deduktif aksiomatis ini harus diketahui 

oleh guru sehingga mereka dapat mempelajari matematika dengan tepat, mulai 

dari konsep-konsep sederhana sampai yang komplek 

 

b.  Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika 

khususnya di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit.  Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Untuk itu diperlukan 

pemahaman yang mendasar tentang fungsi dan tujuan pembelajaran matematika 

khususnya di Sekolah Dasar yang akan mendasari perkembangan pemahaman 

anak terhadap matematika selanjutnya. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) mata pelajaran 

Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar. 

Hal ini dimaksudkan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

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

Selain itu dimaksudkan pula untuk mengembangkan kemampuan menggunakan 

matematika dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan ide atau 

gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain. Hal senada 

juga disampaikan oleh Muijs & Reynolds (2008) bahwa matematika merupakan 
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“kendaraan” utama untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan 

ketrampilan kognitif yang lebih tinggi pada anak-anak.   

Menurut Badan Standart Nasional Pendidikan (2006) menyatakan bahwa 

tujuan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) adalah untuk:  

a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah  

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika 

c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 

d) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e) 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. 

Mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan SD/MI akan membahas 

materi yang meliputi aspek-aspek tentang; bilangan, geometri dan pengukuran, 

pengolahan data. Untuk Standart Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

dapat dilihat pada lampiran 28. 

 

Soal Cerita Matematika dan Penyelesaiannya 

Menurut Alexander (dalam http://forum.apakabar.ws) soal cerita adalah bentuk 

problem matematika dimana informasi dalam problem tersebut disajikan dalam 

kata-kata. Soal cerita ini harus dipahami  diterjemahkan dulu ke dalam bentuk 

operasi matematika untuk bisa diselesaikan. 

Penyelesaian masalah dalam istilah asing sering disebut dengan problem 

solving. Menurut Paul (dalam Sheikh, dalam http://www.britishcouncil.com) problem 

solving is a mental process where by an individual utilizes his/her previous knowledge and 
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experience to respond to the requirements of an familiar situation, the respond should seek 

out the conflict or ambiguity of the situation. Penyelesaian masalah adalah sebuah 

proses mental dimana seseorang menggunakan pengetahuan yang sudah 

dimilikinya dan pengalamannya untuk merespon suatu keadaan berupa konflik 

atau situasi yang membingungkan. 

Masalah didefinisikan oleh Fehr dan Philips (1967: 375), sebagai sebuah 

keadaan yang membawa masalah untuk seseorang, mungkin latihan untuk orang 

lain atau justru membawa rasa frustasi untuk orang lain, tergantung dari 

pengalaman, pengetahuan, kemampuan dan sikap dalam menghadapi keadaan. 

Dengan demikian, suatu masalah jika dihadapkan kepada seseorang akan berbeda 

tanggapan jika hal tersebut dihadapkan pada orang lain. Menyelesaikan masalah 

selalu berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam hal menanggapi 

masalah tersebut. Penyelesaian masalah tak selalu sama, antara satu orang dengan 

yang lainnya. 

Dalam penyelesaian masalah ada beberapa proses yang terjadi. Proses ini 

saling berkelanjutan dan berkaitan satu sama lain. Menurut Krulik dan Rudnik 

(1995: 10) proses tersebut meliputi (1) read and think, (2) explore and plan, (3) select a 

strategy, (4) find and answer, (5) reflect and extend.  

Pada fase read an think, masalah sedang dianalisis, dan menggunakan 

kemampuan berpikir kritis untuk menganalisanya. Selanjutnya, proses 

pengumpulan fakta-fakta dan informasi dilakukan untuk bisa memahami masalah 

tersebut serta merencanakan langkah pemecahan masalah. Pada tahap ini telah 

masuk pada tahap explore and plan. Dalam tahap ini pula data diorganisasikan 

pada tabel, gambar dan model. Tahap ketiga adalah, select a strategy. Krulik dan 

Rudnick (1995) menyebutkan ada 8 strategi dalam problem solving, (1) pola 

pengakuan, (2) bekerja memutar kembali, (3) memperkirakan dan tes, (4) 

bereksperimen atau simulasi, (5) pengurangan atau pengembangan, (6) 

mengorganisasi daftar dengan penyelidikan yang mendalam, (7) pengambilan 

kesimpulan secara logis, (8) memisahkan dan menaklukkan. Selanjutnya adalah 

find answer, menemukan jawaban. Setelah menemukan jawaban, maka fase 

terakhir adalah reflect and extend, merefleksi dan menyampaikan analisa.  
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Soal cerita bukanlah soal yang mudah bagi Siswa/siswa. Soal cerita bagi 

sebagian besar Siswa/siswa merupakan soal yang sulit untuk diselesaikan. 

Siswa/siswa akan lebih mudah atau cepat dalam menyelesaikan soal yang 

langsung sebagai operasi matematika daripada soal yang berbentuk soal cerita. 

Menurut May (1970: 266), hal ini terjadi karena dalam menyelesaikan masalah 

dalam soal cerita Siswa/siswa harus menganalisa dengan tepat, serta membuat 

langkah-langkah penyelesaian agar sukses dalam menyelesaikan masalah. 

Menurut May (1970: 266) menyelesaikan soal cerita harus dimulai dengan 

mengajari Siswa/siswa mengamati hal yang penting dalam soal. Ini menjadi 

penting, karena ketika mengerjakan soal cerita Siswa/siswa harus tahu secara 

detil apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Dengan demikian, siswa 

akan mampu memilih langkah yang harus dipilih dalam menyelesaikan soal 

tersebut. 

Ada beberapa proses yang yang harus dilalui dalam penyelesaian soal cerita. 

Proses penyelesaian masalah pada soal cerita matematika (skripsi Maliku, 2002:20) 

meliputi : 

1. Siswa/siswa memahami soal, yaitu mampu mengidentifikasi fakta dan 

kondisi, menyebutkan tujuan yang ingin dicapai, serta mentransfer situasi 

masalah menjadi situasi matematika. 

2. Siswa/siswa menyusun strategi penyelesaian, yaitu siswa mampu 

menggunakan fakta dan kondisi yang tersedia, serta adanya estimasi jawaban 

atau penyelesaian. 

3. Siswa/siswa melaksanakan strategi, yaitu siswa mampu memilih strategi 

penyelesaian seperti membuat tabel atau bentuk lain hingga diperoleh 

jawaban atau penyelesaian. 

4. Siswa/siswa melaksanakan pengujian jawaban, siswa melaksanakan proses 

interpretasi dan evaluasi jawaban yang diperoleh.  

 

Lebih spesifik lagi apa yang diungkapkan oleh Yuan (2004:21), penyelesaian 

masalah soal cerita matematika meliputi; 
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1. Memahami soal; yaitu dengan memahami dengan mengidentifikasi apa fakta 

atau informasi yang telah diberikan. 

2. Memilih pendekatan atau strategi pemecahan; yaitu menggambarkan masalah 

dalam bentuk diagram atau tabel, memilih dan menggunakan pengetahuan 

untuk megetahui konsep yang relevan. 

3. Menyelesaikan model; melakukan operasi hitung secara benar dalam 

menerapkan strategi untuk mendapatkan solusi masalah. 

4. Menafsirkan solusi; memperkirakan dan memeriksa kebenaran jawaban, 

masuk akalnya jawaban dan memberikan pemecahan terhadap masalah. 

Seorang pakar matematika George Polya mengemukakan bahwa dalam 

menyelesaikan soal cerita, siswa harus mengikuti langkah-langkah yang runtut. 

Langkah tersebut adalah memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

melaksanakan rencana dan memeriksa kembali (dalam www.pontianakpos.com). 

Langkah tersebut harus dilakukan secara urut, tidak bisa dengan meloncati bagian 

satu ke bagian yang lain. Siswa perlu memahami dahulu apa yang dimaksudkan 

dalam soal. Setelahnya merencanakan, melaksanakan rencana dan selanjutnya 

diperiksa kembali apakah telah dilakukan langkah yang tepat. Langkah-langkah 

ini dijadikan pedoman bagi penulis dalam menilai penyelesaian soal cerita yang 

dilakukan Siswa/siswa. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research) 

dengan mengacu pada pedoman tesis dan disertasi program pascasarjana 

Universitas Negeri Yogyakarta. Pendekatan tindakan difokuskan pada penerapan 

problem-based learning dalam pembelajaran matematika di SD Kristen 3 Salatiga. 

Tujuan utama dalam penelitian tindakan kelas adalah meningkatkan atau 

memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oleh 

karena itu tujuan penelitian ini adalah meningkatkan (perbaikan) proses 

pembelajaran matematika melalui penerapan problem-based learning. Melalui 

penerapan problem-based learning diharapkan proses pembelajaran lebih 
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mengaktifkan siswa untuk belajar memecahkan masalah dalam kelompok. 

Dengan keterlibatan siswa secara langsung dalam proses pemecahan masalah 

maka siswa akan terbiasa dengan berpikir secara kristis dan bisa bekerja sama 

dengan teman sehingga siswa lebih menikmati proses pembelajaran. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah model Siklus yaitu tindakan 

pembelajarannya dilakukan secara berdaur-ulang dan berkelanjutan (siklus 

spiral). Dengan adanya  pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara siklus 

tersebut diharapkan semakin lama akan semakin dapat meningkatkan perubahan 

dan perolehan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SD Kristen 3 

Salatiga dengan subjek penelitian siswa kelas V yang berjumlah 26 siswa. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, 

catatan lapangan, dan tes. Observasi digunakan untuk menggali data mengenai 

proses pelaksanaan pembelajaran dengan metode problem-based learning di dalam 

kelas. Catatan lapangan digunakan untuk mendapatkan temuan lain selama 

proses tindakan yang tidak tercatat dalam lembar observasi. Hasil tes digunakan 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya 

pembelajaran dengan metode problem-based learning.   Data yang diperoleh dalam 

setiap siklus penelitian  dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan 

menggunakan analisis statistik deskriptif. Kegiatan analisis ini dimaksudkan 

untuk mengolah data pada masing-masing  siklus apakah terdapat peningkatan 

hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 

problem-based learning. Cara yang ditempuh untuk menganalisis peningkatan hasil 

belajar siswa adalah dengan melihat dan membandingkan skor hasil tes soal cerita 

pada masing-masing siklus. Hasil belajar dikatakan berkualitas dilihat dari 

peningkatan prestasi siswa dalam belajar yaitu sekurang-kurangnya 80% 

mempunyai daya serap terhadap materi pelajaran sekurang-kurangnya 75 % 

setelah dilaksanakan pembelajaran dengan metode problem-based learning. Apabila 

prestasi belajar siswa sesuai dengan standar minimal yaitu sekurang-kurangnya 

80 % siswa mampu menyelesaikan soal cerita dengan cara dan hasil yang benar, 

maka tindakan dinyatakan berhasil. 
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Hasil-hasil Pembahasan 

Penerapan problem based learning pada penelitian ini dilaksanakan dalam 3 

siklus. Masing-masing siklus mencakup seluruh materi pokok dengan satu atau 

dua kompetensi dasar. Aktivitas belajar siswa dalam menyelesaikan masalah 

(problem) utama terbagi dalam tujuh langkah/tahap kegiatan yaitu; 1) identifikasi 

pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki (lowest cognitive complexity), 2) 

identifikasi masalah dan menggali sumber informasi yang relevan untuk 

mengungkap keraguan pada masalah (low cognitive complexity), 3) pengumpulan 

hasil belajar mandiri (self-directed learning), 4) penyelidikan dan interpretasi data-

data informasi (medium cognitive complexity), 5) memprioritaskan beberapa 

alternatif solusi masalah dan mengambil kesimpulan (high cognitive complexity), 6) 

mengintegrasikan, mengontrol, dan menyeleksi solusi penyelesaian masalah. 

(highest cognitive complexity), 7) refleksi diri.   

Masing-masing siklus dilaksanakan dalam beberapa pertemuan. Siklus I 

dibagi dalam 4 kali pertemuan (7 x 35 menit), siklus II dibagi menjadi 3 kali 

pertemuan (6 x 35 menit) dan siklus III dibagi dalam 3 kali pertemuan (6 x 35 

menit). Setiap siklus dibagi dalam dua kegiatan besar yang sifatnya individu dan 

kerja kelompok. Dalam kegiatan kerja mandiri masing-masing siswa diharuskan 

menggunakan pengetahuannya sendiri untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan. Untuk kegiatan kerja 

kelompok semua diharuskan untuk mendiskusikan dan mencari solusi masalah 

yang diberikan dengan ketentuan yang telah diberikan.  

Untuk lebih jelasnya kegiatan dan pelaksanaan serta hasil penelitian yang 

dilakukan akan dibahas masing-masing siklus seperti uraian di bawah ini: 

1.   Pembahasan Siklus I 

Dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pembelajaran 

dengan metode problem-based learning dalam pembelajaran matematika pada siklus 

I, hasil observasi aktivitas belajar siswa pada tahap pendahuluan guru sudah 

berusaha menarik perhatian siswa untuk belajar yaitu dengan apersepsi diawal 

pembelajaran dengan tanya jawab dan tampilan power point tentang operasi 

bilangan yang diakhiri dengan masalah untuk operasi pecahan. Setelah membuka 
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dan melakukan apersepsi, kegiatan inti pada pembelajaran diawali penjelasan 

tujuan pembelajaran yang dilanjutkan dengan menampilkan power point yang 

berisi tentang  pokok masalah pada siklus I. 

Dari gambar masalah utama yang diberikan, masing-masing siswa diminta 

untuk mengindentifikasikan pengetahuan yang dimiliki (lowest cognitive 

complexity) tentang pengertian pecahan, contoh pecahan, persen, desimal, operasi 

pecahan dan penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari Kegiatan 

dilanjutkan dengan mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah dan 

menggali sumber informasi yang relevan (low cognitive complexity) dan diakhiri 

dengan guru memperjelas masalah yang muncul dan apa yang harus dilakukan 

siswa sebagai kegiatan tugas mandiri. Dalam menjelaskan tugas mandiri guru 

menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengisi 

format kerja mandiri. Pertemuan berikutnya siswa dibagi dalam kelompok untuk 

berdiskusi dan mencari solusi masalah yang tepat sesuai dengan prosedur dan 

lembar kerja yang telah disediakan. 

Hasil refleksi siklus I dinyatakan belum berhasilnya tindakan disebabkan 

kurang oftimalnya rancangan dan penerapannya dalam pembelajaran, dan para 

siswa masih mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran dengan metode 

problem-based learning. Refleksi dan analisis  tindakan terhadap aktivitas siswa 

pada siklus I nampaknya indikator keberhasilan siswa masih belum terpenuhi. 

Pada siklus I, belum adanya perubahan yang berarti pada diri siswa. Pada siklus I 

penerapan pembelajaran dengan metode problem-based learning dalam 

pembelajaran matematika belum terlaksana dengan baik, guru masih kesulitan 

dalam memandu siswa untuk mengadakan diskusi dan masih belum terbiasa 

mengembangkan strategi pembelajaran. Selain hal–hal tersebut di atas siswa juga 

masih kesulitan membiasakan diri bertanya, memberikan tanggapan serta saran 

dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran matematika saat berdiskusi.  

Berdasarkan hasil tes akhir (post test) tindakan siklus I dan uraian di atas, tujuan 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika dengan penerapan problem-

based learning pada siklus I, belum sesuai dengan kriteria keberhasilan tindakan 

yang ditetapkan. Dari hasil penyelesaian soal cerita, pada siklus I semua siswa 
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(100%) sudah memahami soal selengkapnya (mengetahui apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan ). Tujuh (7) siswa (28,46%) yang membuat rencana strategi 

penyelesaian yang benar dan mengarah pada jawaban yang benar. Empat (4) 

siswa (15,39%) melaksanakan prosedur yang benar dan mendapat hasil yang 

benar. 

Perolehan nilai pada siklus I meningkat jika dibandingkan dengan hasil 

sebelum tindakan. Pada Siklus I, mean yang dicapai 70,38 ( siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak 7 orang atau 26,92%), dan mean sebelum tindakan 

62,20 (siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak 8 orang atau 30,77%). Pada 

siklus I terjadi peningkatan hasil belajar dari tes awal sebesar 8,18%, dan daya 

serap keberhasilan tindakan sebanyak 26,92%.  

2.  Pembahasan Siklus II 

Dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pembelajaran 

dengan metode problem-based learning dalam pembelajaran matematika pada siklus 

II, tahap pendahuluan guru sudah berusaha menarik perhatian siswa untuk 

belajar yaitu dengan apersepsi di awal pembelajaran. Setelah membuka dan 

melakukan apersepsi, kegiatan inti pada pembelajaran adalah mengarahkan 

kembali siswa dengan pokok masalah utama untuk siklus II dan dilanjutkan 

dengan kerja mandiri dengan pemberian hand out kepada siswa dan pemberian 

soal cerita dengan power point dengan didampingi guru secara optimal. Setelah 

siswa selesai mengerjakan semua tugas mandiri, kegiatan diakhiri dengan 

pemberian PR untuk siswa. Pada pertemuan selanjutnya siswa dibagi dalam 

kelompok untuk melakukan diskusi bersama. Dalam kegiatan diskusi bersama 

guru menyisipkan beberapa penjelasan materi pembelajaran yang sudah 

dirancang pada pertemuan yang bersangkutan dengan bantuan power point dan 

animasi flash yang sudah disiapkan. Sedangkan pada saat diskusi antar siswa 

dalam kelompok, guru berusaha untuk berputar mendampingi kelompok yang 

mengalami kesulitan. Dari hasil refleksi dan analisis terhadap aktivitas siswa pada 

siklus II, siswa sudah mulai terbiasa dengan kegiatan yang diberikan. Mereka 

mulai menikmati kerja kelompok bahkan ada beberapa kelompok yang 

memberikan beberapa alternatif  jawaban. Begitu juga saat mereka 
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mempersentasikan hasil jawaban kelompoknya, siswa sangat atusias dan sudah 

membagi tugas masing-masing. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas dalam 

pembelajaran dengan penerapan problem-based learning semakin meningkat. 

Berdasarkan hasil tes akhir (post test) perolehan nilai pada siklus II meningkat jika 

dibandingkan dengan hasil sebelum tindakan. Dari hasil penyelesaian soal cerita, 

pada siklus II semua siswa (100%) sudah memahami soal selengkapnya 

(mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ). Enam Belas (16) 

siswa (61,54%) membuat rencana strategi penyelesaian yang benar dan mengarah 

pada jawaban yang benar dan Sepuluh (10) siswa (38,46%) melaksanakan 

prosedur yang benar dan mendapat hasil yang benar. 

Pada Siklus II, mean yang dicapai 81,61 ( siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 

sebanyak 20 orang atau 79,92%), dan mean sebelum tindakan 62,20 (siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak 8 orang atau 30,77%). Pada siklus II terjadi 

peningkatan hasil belajar dari tes awal sebesar 19,51%, dengan daya serap 79,92%. 

Berdasarkan kriteria keberhasilan tindakan yang ditetapkan, pada siklus II belum 

mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian kegiatan pembelajaran 

dengan metode problem-based learning perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya 

dengan merancang dan mengkaji lebih baik lagi persiapan pembelajaran dan 

menerapkan sesuai dengan waktu, mengacu pada permasalahan pada siklus II. 

 

3.  Pembahasan Siklus III 

Dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan metode problem-

based learning dalam pembelajaran matematika pada siklus III, tahap pendahuluan 

guru sudah berusaha menarik perhatian siswa untuk belajar yaitu dengan 

apersepsi diawal pembelajaran. Setelah membuka dan melakukan apersepsi, 

kegiatan inti yang dilakukan sama dengan kegiatan pada siklus I dan siklus II. 

Yang lain hanya terletak pada pendampingan yang lebih optimal pada saat siswa 

melaksanakan tugas mandiri dan diskusi dalam kelompok. Kegiatan kerja mendiri 

dibuat dengan meminta siswa untuk mempelajari hand out dan materi yang ada 

dalam buku untuk mencari informasi yang relevan dengan pokok masalah yang 

diberikan. Dari keadaan ini ternyata siswa lebih antusias untuk mencari dan 
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mengerjakan tugas mandiri yang diberikan, bahkan banyak yang menemukan 

materi yang sesuai dengan masalah yang diberikan dengan memberi tanda pada 

materi yang diberikan. 

Berdasarkan hasil tes akhir (postest) tindakan siklus III dan uraian di atas, 

tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika dengan penerapan 

metode  problem-based learning sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan tindakan 

yang ditetapkan. Kemampuan siswa dalam menyelesaiakan soal cerita mengalami 

peningkatan. Sebagian besar siswa sudah mampu menggunakan 

logika/penalarannya dalam memahami soal, membuat rencana penyelesaian, dan 

melaksanakan penyelesaikan dengan cara dan langkah yang tepat sehingga 

didapatkan hasil yang benar. Hal dapat dilihat dari keadaan, semua siswa (100%) 

sudah memahami soal dengan baik. Siswa yang membuat rencana strategi 

penyelesaian yang benar dan mengarah pada jawaban yang benar ada 21 siswa 

(80,77%) dan siswa yang melaksanakan penyelesaian yang benar dengan hasil 

yang benar sebanyak 21 siswa (80,77%). Dari total nilai yang diperoleh, mean yang 

dicapai 88,34 dan siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak 25 siswa (96,62%). 

 

4. Pembahasan Proses Penyelesaian Soal dan Pembelajaran Dengan Penerapan 

Problem-based Learning 

Peningkatan hasil tes yang diperoleh oleh siswa bukan semata-mata siswa 

mampu memberikan jawaban yang benar, tetapi bagaimana proses siswa 

menemukan jawaban mereka. Jawaban masing-masing siswa menunjukkan 

proses mereka menyelesaikan soal yang diberikan. Pada kondisi awal banyak 

siswa yang menjawab hanya dengan mengalikan, membagi, mengurangkan tanpa 

tahu alasannya. Hal ini yang menyebabkan hasil tes siswa pada kondisi awal 

masih kurang baik. Selama proses pembelajaran matematika dengan metode 

problem-based learning membiasakan siswa untuk bekerja secara sistematis 

menggunakan aturan dan langkah-langkah yang terstruktur sehingga membentuk 

pola pikir siswa yang tidak asal-asalan.  

Siswa diajar untuk memahami soal apa yang sebenarnya dihadapi, baru 

mencari informasi yang relevan dengan masalah baik secara pribadi maupun 
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dalam kelompok untuk menentukan hipotesis. Setelah hipotesis mereka tentukan 

baru dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk menyampaikan solusi masalah. 

Masing-masing anak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat sebagai 

solusi masalah. Masing-masing kelompok berhak secara penuh untuk 

menentukan dan memilih solusi masalah yang tepat. Masing-masing kelompok 

kemudian menyeleksi solusi yang diberikan anggotanya lalu dipilih alternatif 

solusi masalah yang paling tepat.  

Setelah semua kelompok memilih solusi pemecahan masalah yang tepat, 

masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk mempersentasikan hasilnya 

dan kelompok lain memberikan tanggapan untuk menguji kebenarannya. Hal 

yang menarik di sini, setiap kelompok memberikan tanggapan dari hasil 

kelompok yang lain. Kelompok yang maju berusaha untuk mempertahankan. 

Dari jawaban yang diberikan bahkan ada kelompok yang mencoba menghitung 

kembali hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jawaban masing-masing 

kelompok beralasan dan tidak asal-asalan. 

Dari semua hasil yang disampaikan guru menjembatani untuk membahas 

hasil masing-masing solusi dari masing-masing kelompok. Dari hasil diskusi 

bersama didapatkan beberapa solusi masalah dengan bermacam-macam cara. 

Dari hasil tersebut ada beberapa kelompok yang jawabannya cukup panjang, 

untuk itu perlu dipilih beberapa solusi mana yang paling mudah dipahami dan 

bisa dipakai. 

Dengan kegiatan ini akan membiasakan siswa untuk berpikir secara logis 

dan tidak asal-asalan. Ada sebuah aturan dan cara yang harus dipenuhi agar 

jawaban mereka sistematis. Dimana dalam menyelesaikan masalah diawali 

dengan pemahaman terhadap masalah tersebut, kemudian mencari informasi dan 

menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk menentukan langkah 

penyelesaian atau solusi masalah, baru menjalankan proses penyelesaian untuk 

mendapatkan solusi masalah dan jawaban yang tepat dan benar.  

Dari hasil ini menunjukkan bahwa siswa memiliki potensi yang cukup tinggi 

dalam menyelesaikan masalah yang diberikan asal mereka diberi kesempatan dan 

fasilitas serta pendampingan yang tepat. Siswa berperan sebagai subjek yang aktif 
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mencari, mengidentifikasi, memilih, serta memutuskan solusi yang tepat. 

Kesempatan siswa untuk berpendapat membuat mereka lebih berani dan mau 

mencoba. Bekerja sama membuat mereka semakin menghargai hasil karya orang 

lain dan saling melengkapi untuk mendapatkan hasil solusi masalah yang tepat. 

Kesempatan berpendapat yang diberikan membuat siswa terbiasa menggunakan 

logika/penalarannya dalam menyelesaikan sesuatu karena setiap solusi yang 

ditawarkan akan didiskusikan dengan teman satu kelompok dan ditanyakan dari 

mana asalnya, mengapa bisa seperti itu, dan pada akhirnya mereka 

membandingkan, lalu memilih solusi yang paling mudah dan tepat.  

Dengan kegiatan pembelajaran yang terpusat kepada siswa dengan memberi 

kesempatan kepada siswa membuat siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran. 

Dengan kerja kelompok membuat mereka saling bekerja sama dan saling 

mengajari, melengkapi dan menguatkan sehingga teman yang belum bisa menjadi 

bisa. Dan pada akhirnya masing-masing siswa lebih antusias dalam pembelajaran, 

mengerjakan tugas yang diberikan, bahkan ada siswa yang mau mencari, bertanya 

bahkan membeli buku untuk dapat mengerjakan tugas mandiri yang diberikan. 

Dari hasil observasi dan catatan lapangan didapatkan hampir semua siswa dalam 

kelompok memberikan pendapat untuk menyelesaikan masalah.  

Dari hasil tes awal, siklus I, siklus II, dan siklus III, menunjukkan perubahan 

pada diri siswa dalam hal ini adalah bagaimana mereka mengerjakan soal cerita. 

Mereka sudah menggunakan aturan-aturan yang benar dan mereka mulai 

menggunakan kemampuan logika/penalarannya dalam menyelesaikan soal. 

Sehingga pada akhir siklus ketiga sudah memenuhi kriteria keberhasilan karena ≥ 

80% siswa sudah memahami soal, membuat perencanaan dengan benar, dan 

menyelesaian soal dan mendapat jawaban yang benar sehingga ≥ 80% siswa 

mempunyai daya serap ≥ 75%. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran dengan metode problem-based learning dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dengan materi pecahan untuk 

mata pelajaran matematika kelas di SD Kristen 3 Salatiga sehingga hasil belajar 

siswa juga meningkat. 
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Tabel 1 
Peningkatan Aktifitas Siswa pada Siklus I, II, dan III 

 
 

N
o 

Aktivitas Peserta Didik 
Siklus I Siklus II Siklus III 

f % f % f % 

1 

Mengidentifikasi 
pengetahuan atau kecakapan 
yang dimiliki (lowest cognitive 
complexity) 

22 84.62 23 88.46 26 100.00 

Peningkatan pada akhir siklus III = 15,38% 

2 

Mengidentifikasi masalah 
dan menggali sumber 
informasi yang relevan 
(low cognitive complexity) 

16 61.54 24 92.31 23 88.46 

Peningkatan pada akhir siklus III = 26,92% 

3 Pengumpulan hasil belajar 
mandiri (self-directed learning) 20 76.92 26 100.0

0 23 88.46 

Peningkatan pada akhir siklus III = 11,54% 

4 

Menyelidiki & 
menginterpretasi informasi 
yang terkumpul 
(medium cognitive complexity) 

23 88.46 24 92.31 25 96.15 

Peningkatan pada akhir siklus III = 7,69% 

5 
Memprioritaskan beberapa 
alternatif solusi masalah 
(high cognitive complexity) 

23 88.46 24 92.31 24 92.31 

Peningkatan pada akhir siklus III = 3,85% 

6 

Mengintegrasikan pendapat 
atau data informasi untuk 
menyeleksi solusi masalah 
(highest cognitive complexity) 

19 73.08 23 88.46 25 96.15 

Peningkatan pada akhir siklus III = 23,07% 

7 Refleksi diri 18 69.23 26 100.0
0 26 100.00 

Peningkatan pada akhir siklus III = 30,77% 
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Tabel 2 
Peningkatan Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita 

Kriteria 
Kondisi 

Awal 
Siklus I Siklus II Siklus III 

Pemahaman Soal f % f % f % f % 

a. Salah menginterpretasikan 
soal/salah sama sekali 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

b. Tidak mengindahkan 
soal/interpretasi kurang tepat 
(hanya mengetahui apa yang 
diketahui atau apa yang 
ditanyakan) 

5 19,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

c. Memahami soal selengkapnya 
(mengetahui apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan) 

21 80,77 26 100 26 100 26 100 

Kriteria Kondisi 
Awal 

Siklus 1 Siklus II Siklus III 

Merencanakan Penyelesaian f % f % f % f % 

a. Tidak ada rencana 
penyelesaian 

0 0,00 1 2,31 0 0,00 0 0,00 

b. Membuat rencana strategi 
yang tidak relevan 

1 3,85 1 2,31 0 0.00 0 0.00 

c. Membuat rencana strategi 
penyelesaian yang kurang 
relevan sehingga tidak dapat 
dilaksanakan 

11 42,31 5 20,00 2 7,69 2 7,69 

d.Membuat rencana strategi 
yang benar tetapi tidak 
lengkap 

9 34,62 12 46,92 8 30,77 3 11,54 

e. Membuat rencana strategi 
penyelesaian yang benar dan 
mengarah pada jawaban yang 
benar 

5 19,23 7 28,46 16 61,54 21 80,77 

Kriteria 
Kondisi 

Awal 
Siklus 1 Siklus II Siklus III 

Melaksanakan Penyelesaian f % f % f % f % 

a. Tidak ada penyelesaian 12 46,15 10 38,46 8 30,77 3 11,54 

b. Melaksanakan prosedur yang 
mengarah pada jawaban 
benar tetapi salah 
perhitungan/penyelesaian 
tidak lengkap 

10 38,46 12 46,15 8 30,77 2 7,69 

c. Melaksanakan prosedur yang 
benar dan mendapat hasil 
yang benar 

4 15,39 4 15,39 10 38,46 21 80,77 
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Tabel 3 
Hasil Tes Siswa Siklus I, II, dan III 

 

No NAMA Siklus I Siklus II Siklus III 

1 AF 65,00 87,50 81,25 
2 AN 60,00 75,00 73,44 
3 AP 72,50 100,00 92,19 
4 AA 100,00 100,00 98,44 
5 AH 72,50 75,00 85,94 
6 BA 65,00 75,00 81,25 
7 BL 70,00 81,25 92,19 
8 DR 65,00 71,88 79,69 
9 EP 72,50 71,88 92,19 

10 FS 62,50 84,38 90,63 
11 HS 92,50 93,75 85,94 
12 JS 55,00 81,25 82,81 
13 JA 62,50 71,88 75,00 
14 KM 67,50 93,75 100,00 
15 LY. 67,50 90,63 90,63 
16 LD 62,50 59,38 87,50 
17 LA 65,00 78,13 96,88 
18 PE 87,50 90,63 95,31 
18 RK 72,50 62,50 90,63 
20 SR 92,50 96,88 96,88 
21 SA 75,00 84,38 92,19 
22 VS 67,50 78,13 90,63 
23 AN 75,00 78,13 85,94 
24 YC 77,50 84,38 93,75 
25 YO 47,50 71,88 76,56 
26 DG 57,50 84,38 89,06 

Rata-rata 70,38 81,61 88,34 
Nilai ≥ 75 7 20 25 
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Tabel 4 
Peningkatan Nilai Tes Awal (Pretes) dengan Nilai Tes Akhir  

(Postes) pada Siklus I Siklus II, dan Siklus III 
 

Kondisi 

Jumlah 
Siswa 

Mendapat 
Nilai ≥ 75 

Mean Daya 
Serap Keterangan 

SIKLUS I 7 siswa 70,38 26,92% 

Daya serap pada siklus I 
belum memenuhi standar 
keberhasilan tindakan, oleh 
karena itu tindakan perlu 
dilanjutkan pada siklus II 

SIKLUS II 20 siswa 81,61 79,92% 

Daya serap pada siklus II 
belum memenuhi standar 
keberhasilan tindakan, oleh 
karena itu; tindakan perlu 
dilanjutkan pada siklus III. 

SIKLUS III 25 siswa 88,34 96,62% 

Pada siklus III, daya serap 
yang dicapai memenuhi 
standar keberhasilan 
tindakan, oleh karena itu 
penerapan  problem-based 
learning dalam pembelajaran 
matematika pada siswa kelas 
V SD Kristen 3 Salatiga perlu 
dipertahankan dan 
dilanjutkan dalam 
pembelajaran matematika 
selanjutnya. 

  
Daya Serap = Nilai  ≥ 75 (sama atau di atas tujuh lima) : Jumlah Siswa x 100 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik 

kesimpulan: 

Penerapan problem-based learning dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Dari total nilai yang didapat, siswa dengan nilai ≥ 75 

pada kondisi awal ada 8 siswa (30,77%) dengan mean 62,20 meningkat menjadi 25 

siswa (96,62%) dengan mean 88,34 dan daya serap 96,62%. Peningkatan hasil 
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belajar siswa tersebut karena adanya perubahan pada aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran dengan penerapan problem-based learning. Siswa mampu 

mengidentifikasi masalah yang diberikan, mencari informasi yang relevan yang 

digunakan untuk menentukan hipotesis, merencancakan penyelesaian atau solusi 

masalah, memilih alternatif solusi masalah yang paling tepat melalui proses 

diskusi, dan akhirnya siswa mampu menyampaikan hasil solusi masalah kepada 

kelompok yang lain. Dengan kemampuan ini siswa semakin terbiasa 

menggunakan logika/penalarannya dalam menyelesaikan soal cerita. Siswa 

mampu menganalisa soal dengan baik, membuat perencanaan penyelesaian 

dengan tepat, menyelesaikan soal dengan baik.  
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