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Pendahuluan 

Matematika merupakan ilmu dasar yang menjadi alat untuk mempelajari ilmu-

ilmu yang lain. Oleh karena itu penguasaan terhadap matematika diperlukan dan konsep-

konsep harus dipahami dengan benar sejak dini. Konsep-konsep dalam matematika 

merupakan suatu rangkaian sebab akibat. 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. Tujuan 

pembelajaran matematika di jenjang pendidikan dasar yang tertulis menurut Badan Standar 
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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  yang penekanannya pada penataan nalar dan pembentukan sikap serta 

keterampilan dalam penerapan matematika.  

Tetapi kenyataannya, aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak 

sesuai dengan tujuan di atas. Materi yang disampaikan hanya berupa informasi yang  

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. Maka terjadilah proses penghafalan konsep 

atau prosedur. Pemahaman konsep matematika rendah, dan tidak dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan kompleks yang melibatkan tingkat pemahaman dan logika 

berpikir yang lebih tinggi.  

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 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 learninf (PBL) adalah metode pembelajaran yang memusatkan 

pada kegiatan identifikasi, analisa, dan diskusi permasalahan dalam kelompok kecil dengan 

sebuah masalah sebagai stimulus. Pembelajaran ini akan merangsang siswa untuk 

mengidentifikasi, untuk mendiskusikan dan untuk meneliti permasalahan yang diberikan. 

Berpikir Logis 

Sesuai dengan harapan BSNP Pembelajaran matematika harus membiasakan anak 

menggunakan kemampuan berpikir secara kritis serta logis dalam setiap melakukan 

kegiatan belajar. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk karakter anak 

bagaimana berpikir, bagaimana berbuat, dan bagaimana bertindak sebagai perwujudan 

aplikasi pemahaman untuk menjawab segala bentuk kebutuhan dan persoalan yang 

dihadapinya. Untuk dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kepada siswa perlu 
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ditanamkan pola pikir yang benar kepada siswa. Pola pikir yang benar akan membuat 

siswa memandang secara benar segala sesuatu.  

Maxwell (2003:3) menyatakan bahwa perubahan pemikiran yang benar akan 

memberi sebuah perubahan yang berarti di dalam hidup siswa. Menurut Chambers 

(2008:115-116) pemikiran yang benar terhadap matematika anak akan memiliki motivasi 

belajar matematika. Motivasi itu akan menumbuhkan sikap positif siswa terhadap 

matematika. Untuk menumbuhkan pemikiran yang benar dan minat siswa untuk belajar 

dibutuhkan seorang guru yang benar. 

Oleh karena itu, kepada guru diharapkan secara dini dapat melakukan proses 

pembelajaran yang dapat mengubah pola pikir anak kedalam pemikiran yang benar. 

Dengan dibiasakannya anak berpikir secara benar, maka anak akan semakin kritis dalam 

menghadapi maupun menyelesaikan sesuatu dengan penuh pertimbangan, dan cara yang 

benar serta metode dan aturan-aturan yang benar (logis).  

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan berpikir logis, kita harus memahami 

terlebih dulu pengertian berpikir. Berpikir adalah berbicara dengan dirinya sendiri dalam 

batin yang merupakan kegiatan akal yang khas dan terarah, untuk mempertimbangkan, 

merenungkan, menganalisis, membuktikan sesuatu, menunjukkan alasan-alasan, menarik 

kesimpulan, meneliti sesuatu jalan pikiran, dan mencari bagaimana berbagai hal itu 

berhubungan satu sama lain (Mukhayat, 2004:3; Poepoprodjo & Gilarso, 1989:4).  

Menurut Dewey (Bolton, 1972: 8) “thinking is a directed activity which inevitably 

involves some form of experimentation, however rudimentary”. Artinya berpikir adalah 

aktivitas terarah yang tidak terlepas dari beberapa bentuk percobaan, walaupun yang paling 

sederhana. Diungkapkan juga “thinking is therefore essentially a matter of judging and 

evaluating objects and events: we judge some things as related to one another, others as 

contradictory one event as implying another, and so on”. Artinya berpikir sebenarnya 

merupakan penilaian dan evaluasi objek-objek dan kejadian-kejadian: kita menilai 

beberapa hal yang saling berhubungan satu sama lain, peristiwa lain yang berlawanan yang 

menggambarkan kondisi yang lainnya, dan sebagainya". Berdasarkan ungkapan ini dapat 

diambil sebuah generalisasi tentang berpikir. Berpikir adalah berbicara dalam batin dengan 

akal dan nalar yang khas yang melibatkan kemampuan menganalisa, membandingkan, 

mencari bukti-bukti, dan mengambil kesimpulan sebagai bentuk penilaian/evaluasi terhadap 

sesuatu, hubungan tentang sesuatu dan keberbedaan dari sesuatu demi terwujudnya sebuah 

karya pikir. 
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Kata logis sering digunakan seseorang ketika pendapat orang lain tidak sesuai 

dengan pengambilan keputusan (tidak masuk akal) dari suatu persoalan. Hal ini berarti 

bahwa dalam kata logis tersebut termuat suatu aturan tertentu yang harus dipenuhi. Kata 

logis mengandung makna besar atau tepat berdasarkan aturan-aturan berpikir dan kaidah-

kaidah atau patokan-patokan umum yang digunakan untuk dapat berpikir tepat (Mukhayat, 

2004:3; Poepoprodjo & Gilarso, 1989:4). 

Kata logis dalam matematika erat kaitannya dengan penggunaan aturan logika. 

Logika berasal dari kata Yunani, yaitu Logos yang berarti ucapan, kata, dan pengertian. 

Logika sering juga disebut penalaran. Dalam logika dibutuhkan aturan-aturan atau 

patokan-patokan yang harus diperhatikan untuk dapat berpikir dengan tepat, teliti, dan 

teratur sehingga diperoleh kebenaran rasional (Jan Hendrik Rapar, 1996:9).  

Albrecht (2009) dalam audiblox (Logical Thinking: A Learned Mental Process) 

menyatakan bahwa; “logical thinking is the process in which one uses reasoning 

consistently to come to a conclusion. Problems or situations that involve logical thinking 

call for structure, for relationships between facts, and for chains of reasoning that “make 

sense.”   Artinya berpikir logis adalah sebuah proses di mana seseorang menggunakan 

penalaran secara konsisten untuk mengambil sebuah kesimpulan. Permasalahan atau situasi 

yang melibatkan pemikiran logis mengharapkan struktur, hubungan antara fakta-fakta, dan 

menghubungkan penalaran yang "masuk akal".   

Uraian di atasmenunjukkan bahwa berpikir logis tidak terlepas dari dasar realitas, 

sebab yang dipikirkan adalah realitas, yaitu hukum realitas yang selaras dengan aturan 

berpikir. Dari dasar realitas yang jelas dan dengan menggunakan hukum-hukum berpikir 

akhirnya akan dihasilkan putusan yang dilakukan. Agar seseorang sampai pada berpikir 

logis, dia harus memahami dalil logika yang merupakan peta verbal yang terdiri dari tiga 

bagian dan menunjukkan gagasan progresif, yaitu: (1) dasar pemikiran atau realitas tempat 

berpijak, (2) argumentasi atau cara menempatkan dasar pemikiran bersama, dan (3) 

simpulan atau hasil yang dicapai dengan menerapkan argumentasi pada dasar pemikiran 

(Sahat Saragih, 2007). Berpikir logis lebih mengacu pada pemahaman pengertian (dapat 

mengerti), kemampuan aplikasi, kemampuan analisis, kemampuan sintesis, bahkan 

kemampuan evaluasi untuk membentuk kecakapan (suatu proses). 
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Sikap 

Eloy Zalukhu (2008) menyatakan bahwa sikap adalah apa yang terjadi dalam diri 

seseorang, pikiran - pikiran dan perasaan - perasaan; tentang diri sendiri, orang lain, 

keadaan dan kehidupan secara umum. Sikap merupakan suatu kencendrungan untuk 

bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui 

cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta 

menerima informasi verbal.  

Azwar (2000 : 6) mengatakan bahwa sikap adalah evaluasi umum yang dibuat 

manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, obyek atau isue. Menurut Azwar contoh sikap 

peserta didik terhadap objek misalnya  sikap terhadap sekolah atau terhadap mata 

pelajaran. Sikap peserta didik terhadap mata pelajaran harus lebih positif setelah peserta 

didik mengikuti pembelajaran dibanding sebelum mengikuti pembelajaran. Perubahan ini 

merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran.  Untuk itu pendidik harus membuat rencana pembelajaran termasuk 

pengalaman belajar peserta didik yang membuat sikap peserta didik terhadap mata 

pelajaran menjadi lebih positif. 

Artikel yang ditulis dalam Wikipedia, the free encyclopedia diungkapkan “an 

attitude is a hypothetical construct that represents an individual's degree of like or dislike 

for an item. Attitudes are generally positive or negative views of a person, place, thing, or 

event this is often referred to as the attitude object”. Artinya sikap adalah sebuah 

konstruksi hipotetis yang menggambarkan derajat kesukaan atau ketidaksukaan seseorang 

terhadap sesuatu. Sikap secara umum merupakan pandangan positif atau negatif terhadap 

seseorang, tempat, hal, atau peristiwa yang sering dikenal sebagai obyek sikap. 

Diungkapkan juga bahwa, “Attitudes are judgments. … Most attitudes are the result of 

either direct experience or observational learning from the environment”.  Artinya sikap 

adalah sebuah penilaian.....Umumnya sikap merupakan hasil dari pengalaman langsung 

atau pembelajaran yang berasal dari pengamatan terhadap lingkungan 

Fishbein dan Ajzen (Djemari Mardapi, 2008:105) sikap adalah predisposisi yang 

dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu obyek, situasi, konsep, 

atau orang.  

Dari semua pengertian yang di ungkapan di atas dapat diambil sebuah pengertian 

tentang sikap, yaitu penilaian seseorang terhadap suatu objek, situasi, konsep, orang lain 

maupun dirinya sendiri akibat hasil dari proses belajar maupun pengalaman di lapangan 
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yang menyatakan rasa suka (respon positif) dan rasa tidak suka (respon negatif).  Sikap 

merupakan salah satu tipe karakteristik afektif yang sangat menentukan keberhasilan 

seseorang dalam proses pembelajaran. Ranah ini penting untuk ditingkatkan (Popham, 

1995:179-180) karena sikap siswa akan menentukan seberapa jauh siswa mau belajar 

tentang sesuatu misalkan belajar matematika.  

Komponen Sikap 

Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang yaitu (Azwar S., 

2000 : 23-27): 

1) Komponen kognitif  

Merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen 

kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu 

dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau 

problem yang kontroversial. 

2) Komponen afektif  

Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah 

yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek 

yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah 

sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki 

seseorang terhadap sesuatu. 

3) Komponen konatif  

Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang 

dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak / 

bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek 

yang dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah 

dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku. 

Cara Pengukuran Sikap 

Pengukuran dan pemahaman terhadap sikap, idealnya harus mencakup lima 

dimensi sikap yaitu arah, intensitas, keluasan, konsistensi, dan spontanitas. Untuk 

melakukan pengukuran kelima dimensi sikap tersebut sangatlah sulit karena belum ada 

instrumen pengukuran sikap yang dapat mengungkap kelima dimensi tersebut. Dari sekian 

banyak skala pengukuran sikap yang digunakan dalam pengukuran sikap hanya dapat 

mengungkapkan dimensi arah dan intensitas sikap saja, yaitu hanya menunjukkan 

kecenderungan sikap positif atau negatif dan memberikan tafsiran mengenai derajat 
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kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap respon individu (Azwar, 2005:85-87) 

Pengukuran sikap siswa dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti 

observasi perilaku, penanyaan langsung, pengungkapan langsung, dan menggunakan skala 

sikap. Observasi perilaku dilakukan dengan cara mengamati perilaku seseorang yang 

sifatnya konsisten (berulang). Dari perilaku yang berulang-ulang tersebut, dapat 

disimpulkan bagaimana sikap seseorang terhadap sesuatu. Pengukuran sikap dengan 

penanyaan langsung  dilakukan dengan cara menanyakan langsung terhadap orang yang 

bersangkutan.  

Hal ini dilakukan dari asumsi bahwa individu yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. Dengan demikian dengan melakukan penanyaan langsung terhadap seseorang 

dapat diketahui tentang sikapnya terhadap sesuatu. Prosedur pengungkapan langsung 

dilakukan dengan aitem tunggal sangat sederhana. Responden diminta menjawab langsung 

suatu pertanyaan sikap tertulis dengan memberi tanda setujua atau tidak setuju. Penyajian 

dan pemberian responnya dilakukan secara tertulis memungkinkan individu untuk 

menyatakan sikap secara jujur bila tidak perlu menuliskan nama dan identitasnya.  

Metode yang terakhir yaitu menggunakan skala sikap. Metode ini dianggap 

sebagai metode yang paling andal jika dibanding dengan metode yang lain. Skala sikap 

berupa kumpulan pernyataan-pernyataan mengenai suatu objek sikap. Hasil respon subjek 

pada setiap pernyataan itu kemudian dapat disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap 

seseorang. Selain itu dengan skala sikap dapat juga diungkapkan mengenai keluasan serta 

konsistensi sikap seseorang (Azwar, 2005:87-93). Penelitian ini menggunakan metode 

pengukuran dengan skala sikap dan observasi perilaku selama pembelajaran berlangsung. 

Hasil pengukuran sikap ini dapat dilihat bagaimana sikap siswa terhadap matematika, 

sehingga dapat dilihat peningkatan sikap positif siswa terhadap matematika setelah 

penerapan problem-based learning.   

Sikap Positip Siswa terhadap Matematika 

Seperti telah diuraikan di atas, tujuan pendidikan matematika antara lain adalah 

penekanan pada pembentukan sikap siswa. Sikap merupakan suatu kecenderungan 

seseorang untuk menerima atau menolak sesuatu, konsep, kumpulan ide, atau kelompok 

individu. Matematika dapat diartikan sebagai suatu konsep atau ide abstrak yang 

penalarannya dilakukan dengan cara deduktif aksiomatik. Hal ini dapat disikapi oleh siswa 

secara berbeda-beda, mungkin menerima dengan baik atau sebaliknya. Dengan demikian, 

sikap siswa terhadap matematika adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak 



 8

matematika. 

Agar siswa dapat menerima pelajaran matematika atau memberikan respon positif 

setelah mengikuti pelajaran matematika perlu ditanamkan sikap positif siswa terhadap 

matematika. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran matematika perlu diperhatikan 

sikap positif siswa terhadap matematika. Artinya setelah siswa belajar matematika, sikap 

siswa lebih positif terhadap matematika (mempunyai respon positif atau lebih menyukai 

matematika. Sikap positif siswa terhadap pelajaran menjadi hal yang sangat penting untuk 

meningkatkan kepercayaan dirinya untuk meningkatkan prestasi dalam belajar. Hal senada 

juga diungkapkan oleh  Baso Intang Sappaile (2003) bahwa sikap siswa terhadap 

matematika berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Sikap positif tersebut seperti 

yang diungkapkan oleh  Proctor (2001) berikut ini.  

A positive mental attitude is the belief that one can increase achievement through 

optimistic thought processes. A positive attitude comes from observational learning 

in the environment and is partially achieved when a vision of good natured change 

in the mind is applied toward people, circumstances, events, or behaviors.  

Artinya sikap mental positif adalah sebuah kepercayaan yang dapat meningkatkan 

prestasi melalui proses-proses pemikiran yang optimis. Sikap positif datang dari 

pembelajaran yang berasal dari pengamatan  lingkungan dan secara parsial dicapai ketika 

suatu visi perubahan yang baik di dalam pikiran itu diterapkan terhadap orang-orang, 

keadaan, kejadian, atau perilaku-perilaku.  

Hasil wawancara terhadap beberapa siswa didapatkan bahwa mereka menyenangi 

matematika hanya pada permulaan mereka berkenalan dengan matematika yang sederhana. 

Makin tinggi tingkatan sekolahnya dan makin sukar matematika yang dipelajarinya akan 

semakin berkurang minatnya. Siswa yang memiliki sikap positif terhadap matematika 

memiliki ciri antara lain terlihat sungguh-sungguh dalam belajar matematika, 

menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam diskusi, 

mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah dengan tuntas, dan selesai pada waktunya. 

Dengan demikian, untuk menumbuhkan sikap positif terhadap matematika, perlu 

diperhatikan agar penyampaian matematika dapat menyenangkan, mudah dipahami, tidak 

menakutkan, dan tunjukkan bahwa matematika banyak kegunaannya. Oleh karena itu, 

materi harus dipilih dan disesuaikan dengan lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari (kontekstual) dan tingkat kognitif siswa, dimulai dengan cara-cara informal 

melalui pemodelan sebelum dengan cara formal. Dari pengalaman ini diharapkan siswa 
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mempunyai pengalaman yang baik terhadap pelajaran matematika sehingga mengalami 

perubahan berpikir tentang matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan. 

Problem-Based Learning 

“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). 

 Berawal 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).        

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 

penting untuk menyelesaikan masalah yang otentik, strukturnya tidak sempurna dan 

berasal dari berbagai disiplin ilmu yang merupakan penggambaran dari praktek 

profesional..  

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 atau memecahkan 

sebagian 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-long learning), and promotes active and deep learning. PBL menganut prinsip-prinsip 
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belajar dan mengajar yang baik. PBL berpusat pada siswa                                                                    

( mengarahkan/mendorong siswa untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan siswa 

untuk belajar sepanjang hayat), mengembangkan belajar yang aktif dan mendalam. 

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).  

 

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:  

1. Siswa memperoleh pengetahuan dasar (basic sciences) yang berguna untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dijumpainya, 

2. Student-centered: siswa belajar secara aktif dan mandiri (sebagai adult learner) 

dengan sajian materi terintegrasi (horisonal dan vertikal) dan relevan dengan real 

setting (profesionalism) 

3. Siswa mampu berpikir kritis, mengembangkan inisiatif 

4. Terjadi perubahan paradigma pengajar sebagai fasilitator 

5. Pembelajaran berfokus pada kebermaknaan, bukan fakta (bukan sekedar menghafal 

tetapi menggunakan informasi untuk memecahkan masalah sehingga informasi 

tersebut lebih bermakna) 

6. Meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif (karena ada kesempatan untuk 

belajar mandiri dan kerja kelompok dan diskusi) 

7. Mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan siswa baik dalam mencari informasi 

maupun ketrampilan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuannya 

untuk mengkonstruksi pengatahuan yang baru. 
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8. Pengembangan keterampilan interpersonal maupun dinamika kelompok melalui 

diskusi kelompok dan kerja sama kelompok 

9. Peningkatan jenjang pencapaian jenjang pembelajaran dengan adanya ketrampilan 

dan pengetahuan lain yang diperoleh selain pada pencapaian pemahaman materi 

seperti; kerja sama, kemandirian, ketrampilan berpendapat dan rasa percaya diri. 

 

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 ini adalah adalah meningkatkan (perbaikan) proses pembelajaran matematika 

melalui penerapan problem-based learning agar  pembelajaran lebih 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 kemampuan berpikir logis 

siswa semakin meningkat dan sikap siswa semakin positif terhadap matematika serta 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, angket, tes, wawancara bebas, dan angket 

terbuka. 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 kemampuan 

berpikir logis siswa dalam mengerjakan soal cerita setelah diterapkannya pembelajaran 

dengan metode problem-based learning.   Wawancara bebas dan angket terbuka digunakan 

untuk melengkapi data tentang sikap siswa terhadap matematika setelah penerapan 

problem-based learning. Data yang diperoleh dalam setiap siklus penelitian  dianalisis 
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secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Kegiatan 

analisis ini dimaksudkan untuk mengolah data pada masing-masing  siklus apakah terdapat 

peningkatan kemampuan berpikir logis dan sikap positif siswa terhadap matematika setelah 

dilakukan pembelajaran dengan metode problem-based learning. Cara yang ditempuh 

untuk menganalisis peningkatan kemampuan berpikir logis adalah membandingkan 

kemampuan siswa dalam menggunakan logika/penalaran secara benar dalam mengerjakan 

soal cerita. Logika/penalaran itu nampak pada saat siswa memahami soal, merencanakan 

penyelesaian, dan penyelesaikan soal dengan aturan dan cara yang tepat sehingga 

didapatkan hasil yang benar. Dengan kemampuan menggunakan logika/penalaran yang 

benar diharapkan sekurang-kurangnya 80 % dari jumlah siswa memahami soal, 

merencanakan penyelesaian dengan benar, dan melaksanakan penyelesaian dengan benar 

dan mendapat hasil yang benar serta mendapatkan total nilai ≥ 70 maka tindakan 

dinyatakan berhasil.  Sedangkan peningkatan sikap positif siswa terlihat dari perubahan 

perilaku siswa seperti: siswa semakin antusias dalam mengikuti pelajaran matematika, 

siswa mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, siswa berpartisipasi aktif 

dalam diskusi kelompok, siswa mau mencari sumber belajar matematika yang mendukung 

materi yang sedang dipelajari, dan lebih dari 80 % dari jumlah siswa mempunyai sikap 

positif atau sangat positif maka dapat dikatakan tindakan telah berhasil. 

 

Hasil-hasil Pembahasan 

Penelitian ini didapatkan bahwa penerapan problem-based learning dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sikap positif siswa terhadap matematika. 

Peningkatan tersebut diawali dengan peningkatan aktifitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran dengan metode problem-based learning berlangsung. Peningkatan tersebut 

dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Dengan adanya peningkatan aktifitas siswa tersebut 

juga dibarengi dengan peningkatan kemampuan berpikir logis siswa yaitu meningkatnya 

kemampuan siswa menggunakan logika/penalarannya secara benar dengan aturan yang 

tepat dalam mengerjakan soal cerita dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Begitu 

juga dengan sikap siswa terhadap matematika mengalami peningkatan setelah penerapan 

problem-based learning. Siswa semakin antusias mengikuti pelajaran matematika, siswa 

mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, siswa berpartisipasi aktif dalam 

diskusi kelompok, siswa mau mencari sumber belajar matematika yang mendukung materi 

yang sedang dipelajari. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya aktivitas siswa seperti: 
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mengidentifikasikan pengetahuannya, mengidentifikasikan masalah yang diberikan, serta 

bekerja kelompok untuk mencari solusi masalah yang diberikan, siswa mengumpulkan tugas 

mandiri (tugas saat pembelajaran maupun PR) yang diberikan, dan siswa mau bertanya 

kepada saudara, teman, maupun orang tua bahkan mencari buku yang dapat mendukung 

penyelesaian tugas mereka. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil pengisian angket yang 

diberikan kepada siswa. Jumlah siswa dengan kriteria sikap sangat positif dan positif 

mengalami peningkatan dan siswa dengan kriteria sikap netral dan negatif mengalami 

penurunan. Hasil ini menunjukkan bahwa sikap siswa semakin positif setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menerapkan problem-based learning. 

Tabel 1 
Peningkatan Aktivitas Siswa pada Siklus I, II, dan III. 

 
 

No 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 26 100,00 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 26 100,00 26 100,00 

Peningkatan pada akhir siklus III = 30,77% 
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Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan metode problem-based learning. Dari hasil observasi yang dilakukan 

ditemukan sebuah perubahan proses dalam pembelajaran matematika yaitu dalam aktivitas 

siswa.  Pada pertemuan ke 1 dan 2 siklus pertama siswa masih mengalami kesulitan dalam 

mengikuti pembelajaran menerapan problem-based learning.  Pada pertemuan ke 3 dan 4 

aktivitas siswa dalam kelompok semakin terlihat hidup. Hampir setiap anak dalam 

kelompok menyampaikan pendapat, bahkan mereka sudah mampu membagi tugas untuk 

masing-masing anak. Selain mereka berdiskusi dengan teman dalam satu kelompok, ada 

beberapa siswa yang berdiskusi dengan kelompok lain sekedar bertanya jawaban yang 

dihasilkan berapa. Melihat jawaban yang berbeda-beda mereka semakin penasaran dengan 

jawaban mereka, dan akhirnya mereka mencoba mengoreksi lagi bahkan ada yang 

menemukan solusi baru.  

Permasalah yang muncul pada siklus I adalah format untuk tugas mandiri masih 

kurang dipahami oleh anak. Banyak anak yang tidak mengumpulkan tugas mandiri, karena 

kelupaan dan tidak tahu bagaimana mengisi tugas mandiri yang diberikan.  

Siklus yang kedua terlihat terjadi peningkatan jumlah siswa dari semua aktivitas. 

Siswa dalam kelompok mulai antusias mencari beberapa solusi masalah dengan cara yang 

berbeda-beda. Siswa mulai kristis untuk menentukan dan memilih solusi masalah yang 

tepat. Peningkatan tertinggi terlihat dari aktifitas pengumpulan belajar mandiri dan refleksi 

diri semua siswa (100%) melakukannya.   

Siklus yang ketiga aktivitas siswa semakin mantap. Siswa semakin menikmati 

jalannya proses pembelajaran. Siswa dalam kelompok sangat antusias menuliskan 

beberapa solusi masalah bahkan ada yang membuat lebih dari dua solusi masalah dengan 

cara yang berbeda. Dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung, semua siswa sudah 

mulai mengidentifikasikan pengetahuannya untuk menjawab permasalahan yang diberikan. 

Semua aktifitas siswa mengalami peningkatan kecuali pada aktifitas siswa 

mengidentifikasi masalah dan menggali sumber informasi yang relevan dan pengumpulan 

tugas mandiri. Hal ini terjadi karena pada saat kegiatan ini berlangsung ada siswa yang 

sakit yang mengharuskan temannya untuk mengantar di UKS. Selain itu ada 3 siswa yang 

belum selesai mengerjakan tugas mandirinya di rumah. 

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 mencari, 
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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. Yang menarik lagi saat 

mereka diwawancarai mengatakan ”dengan kerja kelompok saya lebih tahu, karena teman 

yang pandai bisa mengajari, dan mengingatkan kalau usulan saya salah”. Mereka juga 

banyak yang mengatakan ” belajar dengan bapak bisa belajar sambil bermain”. Dari hasil 

ini menunjukkan bahwa ada hal lain yang mereka dapat yaitu bisa saling membantu dan 

mengoreksi serta kerja sama dalam kerja kelompok dan bisa belajar sambil bermain.  

 Hasil rekapitulasi jawaban siswa dapat dilihat nilai total siswa dan peningkatan 

untuk masing-masing siklus pada tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2 
Peningkatan Hasil Tes Kemampuan Berpikir Logis Siswa 

 

No Kondisi 
Jumlah Siswa 

Mendapat Nilai 
≥ 80 

Mean Keterangan 

1 AWAL 8 siswa atau 
30,77 %. 62,20 

21 siswa memahami soal, 5 siswa membuat 
rencana yang benar, dan hanya 4 siswa menjawab 
dengan benar 

2 SIKLUS I 12 siswa atau 
46,15 %. 70,38 

Belum sesuai kriteria, semua siswa memahami 
soal, hanya 7 siswa yang membuat rencana yang 
benar dan 4 siswa yang menjawab benar 

3 SIKLUS II 24 siswa atau  
92,31%. 81,61 

Belum sesuai kriteria, semua siswa memahami 
soal, 16 siswa membuat rencana benar dan hanya 
10 siswa menyelesaikan dengan benar 

4 SIKLUS III 26 siswa atau  
100% 88,34 

Sesuai kriteria, semua siswa memahami soal, 21 
siswa membuat rencana yang benar, dan 21 siswa 
menyelesaikan dengan benar 

  

 Peningkatan hasil tes ini 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. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka 

mengatakan boleh mengerjakan dengan cara yang seperti itu. Hal ini yang menyebabkan 
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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.  

 Tindakan ini mengajarkan siswa untuk memahami soal apa yang sebenarnya 

dihadapi, baru mencari informasi yang relevan dengan masalah baik secara pribadi maupun 

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. 

 Berlandaskan hasil yang disampaikan siswa, guru menjembatani untuk membahas 

hasil solusi dari masing-masing kelompok. Hasil diskusi bersama akan didapatkan 

beberapa solusi masalah dengan bermacam-macam cara lalu 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.  

Berdasarkan 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 
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ketiga sudah memenuhi criteria keberhasilan karena ≥ 80% siswa sudah memahami soal, 

membuat perencanaan dengan benar, dan menyelesaian soal dan mendapat jawaban yang 

benar. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran dengan metode problem-

based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita dengan materi pecahan untuk mata pelajaran matematika di SD Kristen 3 

Salatiga. 

Dengan kegiatan pembelajaran yang terpusat kepada siswa dengan member 

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 sini terlihat bahwa sikap siswa terhadap matematika semakin 

positif setelah penerapan problem-based learning.  Hal ini diperkuat dengan hasil 

wawancara yang memperkuat bahwa sikap siswa terhadap matematika semakin positif 

karena banyak siswa yang menjawab lebih senang dan enak saat mengikuti pembelajaran. 

Mereka bisa santai tanpa harus selalu mendengarkan dan mengerjakan soal. Begitu juga 

dengan hasil angket siswa menunjukkan hal yang sama. Sikap siswa terhadap matematika 

semakin positif dengan adanya peningkatan jumlah siswa dengan kriteria sikap positif dan 

sangat positif dan menurunnya jumlah siswa dengan kriteria sikap negatif dan netral seperti 

terlihat pada tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3 
Peningkatan Sikap Siswa Setelah Tindakan 

 

Kriteria 
Kondisi Awal Siklus I Siklus II Siklus III  
Jml % Jml % Jml % Jml % 

SANGAT POSITIF 6 23,08 11 42,31 13 50,00 13 50,00 
POSITIF 12 46,15 12 46,15 11 42,31 13 50,00 
NETRAL 6 23,08 2 7,69 2 7,69 0 0,00 
NEGATIF 2 7,69 1 3,85 0 0,00 0 0,00 
SANGAT  NEGATIF 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

JUMLAH 26 100 26 100 26 100 26 100 
KESIMPULAN - Belum berhasil Berhasil Berhasil 
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Hasil siklus I belum memenuhi kriteria karena jumlah siswa dengan kriteria sikap 

positif dan sangat positif kurang dari 80%. Siklus II dan siklus III sudah sesuai dengan 

kriteria karena sudah lebih dari 80% jumlah siswa memiliki kriteria sikap positif dan 

sangat positif. Berdasarka  hasil ini menunjukkan sikap siswa terhadap matematika 

semakin positif setelah penerapan problem-based learning. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa Penerapan pembelajaran matematika dengan metode problem-based learning dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa dalam menyelesaikan soal cerita dan 

meningkatkan sikap positip siswa terhadap matematika sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Peningkatan berpikir logis siswa terlihat dari semakin banyaknya siswa 

menggunakan logika/penalaran yang benar dalam menyelesaikan soal cerita. Hal ini 

terlihat dari bagaimana siswa memahami soal, merencanakan penyelesaian, dan 

menyelesaikan soal cerita yang diberikan dengan tepat dan benar. Peningkatan sikap 

positip siswa terhadap matematika terlihat dari perubahan intensitas sikap siswa yang 

semakin positif setelah penerapan problem-based learning  yaitu semakin meningkatnya 

jumlah siswa dengan kategori sikap positif dan sangat positif dan diperkuat dengan 

perubahan diri siswa yaitu: (1) siswa semakin antusias mengikuti pelajaran matematika, (2) 

siswa mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, (3) siswa berpartisipasi 

aktif dalam diskusi kelompok, (4) siswa mau mencari sumber belajar matematika yang 

mendukung materi yang sedang dipelajari.  
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