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ABSTRAK

PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR
MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS

MASALAH SISWA KELAS V SD NEGERI 1 SINGOSARI
KECAMATAN TALANGPADANG KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

ENITA

Masalah penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V
SDN 1 Singosari, yang diketahui dari hasil observasi dari 16 orang siswa, hanya 5
orang (31%) mendapatkan nilai di atas KKM 60. Tujuan  penelitian ini adalah
untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar serta untuk mengetahui hubungan
antara aktivitas belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 1
Singosari melalui model pembelajaran berbasis masalah. Desain penelitian ini
menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 3 siklus.
Setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan,
observasi, dan refleksi.   Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
menggunakan lembar panduan observasi dan soal-soal tes, kemudian dianalisis
menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif serta perhitungan statistik
menggunakan teknik korelasi serial. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan
bahwa siklus I aktivitas belajar dalam kategori cukup, siklus II dan III meningkat
dalam kategori aktif. Siklus I dan siklus II ketuntasan klasikal berada dalam
kategori belum tuntas dan siklus III ketuntasan klasikal meningkat dengan
kategori tuntas. Uji hipotesis kedua diperoleh bahwa “Ada hubungan positif dan
erat antara aktivitas belajar dengan hasil belajar siswa SDN 1 Singosari”. Dari
hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan aktivitas belajar
mempengaruhi hasil belajar Matematika melalui model pembelajaran berbasis
masalah siswa kelas V SDN 1 Singosari Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran
2015/2016.

Kata kunci: aktivitas belajar, hasil belajar, pembelajaran berbasis masalah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

Tentang Sisitem Pendidikan Nasioanl menyatakan bahwa sistem pendidikan

harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu

serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan

global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana,

terarah, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan harus

selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Lembaga pendidikan memiliki peran sentral dalam membantu mempersiapkan

peserta didik, baik secara individual maupun kolektif, agar mampu hidup

secara produktif di tengah masyarakat dengan berbagai permasalahan problema

yang dihadapinya. Kecakapan matematika merupakan bagian tak terpisahkan

dari kecakapan hidup dan diperlukan untuk dapat memahami dunia di

sekitarnya. Seperti halnya ilmu yang lain, matematika memiliki aspek kreatif

dan juga aspek terapan atau praktik. Diberikannya matematika dijenjang

pendidikan dasar antara lain untuk mempersiapkan siswa agar sanggup

menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu
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berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis,

rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien serta mempersiapkan siswa

agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam

kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.

Pembelajaran matematika di sekolah pada umumnya lebih bersifat klasikal,

yakni guru berdiri di depan kelas, sedangkan siswa duduk rapi di tempat

masing-masing. Sistem pembelajaran seperti ini, sistem komunikasi yang

terjadi cenderung satu arah yaitu guru aktif menerangkan, memberi contoh,

menyajikan soal atau bertanya. Sedangkan siswa duduk mendengarkan,

menjawab pertanyaan atau mencatat materi yang disajikan guru. Untuk

memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih bersifat multi arah, dapat

diterapkan model pembelajaran melalui diskusi kelompok kecil. Pembelajaran

matematika di sekolah banyak yang menekankan pada tujuan kognitif saja.

Sehingga pendidikan yang hanya menekankan pada penanaman konsep

(produk) menjadi tidak sesuai lagi.

Salah satu alternatif agar pembelajaran matematika tidak hanya menekankan

pada tujuan kognitif saja adalah melalui pembelajaran berbasis masalah.

Matematika melalui model pembelajaran berbasis masalah bukanlah sekedar

pembelajaran yang dipenuhi dengan latihan soal-soal. Dalam pembelajaran

berbasis masalah siswa dihadapkan dengan permasalahan yang

membangkitkan rasa ingin tahunya untuk melakukan penyelidikan sehingga

dapat menemukan sendiri jawabannya, dengan mengkomunikasikan hal itu

dengan orang lain. Dalam penyelidikan sering dilakukan kerjasama dengan



3

temannya. Hal ini memberikan implikasi pada pembelajaran di kelas, termasuk

pada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika seharusnya juga

harus menjadi wahana untuk mengembangkan kecakapan dalam memecahkan

masalah, karenanya perlu ditetapkan model pembelajaran berbasis masalah

sejak dini dan secara berkelanjutan. Menurut Tan (dalam Rusman, 2014: 229)

pembelajaran berbasis masalah (PBM) merupakan inovasi dalam pembelajaran

karena dalam PBM kemampuan berfikir siswa betul-betul dioptimalisasikan

melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat

memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan

berfikirnya secara berkesinambungan.

Umumnya masalah paling menonjol yang dihadapi oleh pendidikan

matematika adalah hasil belajar para siswa yang belum memuaskan. Aktivitas

belajar dan kemampuan siswa SD Negeri 1 Singosari dalam menyelesaikan

soal matematika masih rendah. Observasi awal yang telah dilakukan peneliti

diperoleh data aktivitas belajar matematika sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Aktivitas Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN 1 Singosari

No Nama Jumlah Skor Kategori
1 Aris saputra 11 Kurang aktif
2 Bowo widiantoro 12 Kurang aktif
3 Danuarta 8 Kurang aktif
4 Desta Prianti 12 Kurang Aktif
5 Diah natasya putri 12 Kurang aktif
6 Dias erlangga 16 Cukup aktif
7 Dwi lestari 17 Cukup aktif
8 Eko susanto 10 Kurang aktif
9 Ilvan hidayat 10 Kurang aktif
10 Lana Restuni 17 Cukup Aktif
11 Latifatuz Zahro 15 Cukup aktif
12 Putri agustina 21 Aktif
13 Rianda Khoirunisa 21 Aktif
14 Rina puspita 12 Kurang aktif
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No Nama Jumlah Skor Kategori
15 Suci wahyuni 20 Aktif
16 Yoga setiawan 16 Cukup aktif

Skor maksimal 24
Skor terendah 8
Rata-rata skor 14,3 Cukup

(Sumber: Data hasil observasi awal, 2015)

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 16 siswa hanya 3 orang (18,75%)

kategori aktif, 5 orang (31,25%) kategori cukup aktif, dan 8 orang (50,00%)

kategori kurang aktif. Rendahnya aktivitas tersebut berpengaruh terhadap

rendahnya hasil belajar siswa yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN 1 Singosari

No Nama Nilai Keterangan
1 Aris saputra 55 Belum Tuntas
2 Bowo widiantoro 55 Belum Tuntas
3 Danuarta 45 Belum Tuntas
4 Desta Prianti 65 Tuntas
5 Diah natasya putri 50 Belum Tuntas
6 Dias erlangga 55 Belum Tuntas
7 Dwi lestari 55 Belum Tuntas
8 Eko susanto 45 Belum Tuntas
9 Ilvan hidayat 40 Belum Tuntas
10 Lana Restuni 60 Tuntas
11 Latifatuz Zahro 50 Belum Tuntas
12 Putri agustina 70 Tuntas
13 Rianda Khoirunisa 80 Tuntas
14 Rina puspita 50 Belum Tuntas
15 Suci wahyuni 60 Tuntas
16 Yoga setiawan 50 Belum Tuntas

Jumlah 885
Rata-rata 55,31

(Sumber: Data Sekunder, 2015)

Berdasarkan tabel hasil belajar matematika di atas, dari 16 orang siswa kelas V,

hanya 5 orang (31%) mendapatkan nilai di atas KKM 60, dan sebagian besar

lainnya 11 orang (69%) mendapatkan nilai di bawah 60.  Masalah tersebut

bersumber pada beberapa faktor diantaranya (1) siswa cukup sulit memahami
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konsep-konsep matematika karena konsep-konsep matematika tersebut bersifat

abstrak, (2) siswa tidak banyak yang siap atau menyiapkan diri sebelum

pembelajaran dimulai walaupun materi pelajaran yang akan diajarkan pada

pertemuan berikutnya sudah diketahui, dan (3) aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran masih rendah.

Oleh karena itu, perlu suatu upaya untuk memperbaiki guna meningkatkan

hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 1 Singosari. Penelitian

tindakan adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan

tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan

memecahkan masalah. Dengan pembelajaran berbasis masalah diharapkan

akan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan

keterampilan memecahkan masalah, serta membantu siswa menjadi pembelajar

yang mandiri.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka dapat diindentifikasi permasalahannya

antara lain:

1. Siswa cukup sulit memahami konsep-konsep matematika karena konsep-

konsep matematika tersebut bersifat abstrak.

2. Sistem pembelajaran dan komunikasi yang terjadi cenderung satu arah.

3. Siswa tidak banyak yang siap atau menyiapkan diri sebelum pembelajaran

dimulai walaupun materi pelajaran yang akan diajarkan pada pertemuan

berikutnya sudah diketahui.
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4. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran masih rendah, terbukti dari 16

siswa hanya hanya 3 orang (18,75%) kategori aktif, 5 orang (31,25%)

kategori cukup aktif, dan 8 orang (50,00%) kategori kurang aktif.

5. Hasil belajar Matematika siswa masih tergolong rendah, hanya 5 siswa

(31%) yang mampu mencapai KKM yaitu 60.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah masih rendahnya aktivitas dan hasil belajar matematika

siswa kelas V SDN 1 Singosari Kecamatan Talangpadang Tanggamus tahun

pelajaran 2015/2016.  Dengan demikian, permasalahan (pertanyaan) penelitian

tindakan kelas ini adalah:

1. Bagaimanakah model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan

aktivitas belajar di kelas V SD Negeri 1 Singosari Kecamatan Talangpadang

Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2015/2016?

2. Bagaimanakah model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan

hasil belajar Matematika siswa di kelas V SD Negeri 1 Singosari Kecamatan

Talangpadang Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2015/2016?

3. Apakah ada hubungan antara aktivitas belajar dengan hasil beajar

matematika melalui model pembelajaran berbasis masalah siswa kelas V SD

Negeri 1 Singosari Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus tahun

pelajaran 2015/2016?

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti perlu untuk

mengadakan perbaikan pembelajaran melalui kegiatan penelitian tindakan
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kelas dengan judul “Peningkatan Aktivitas Belajar Terhadap Hasil Belajar

Matematika Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah Siswa Kelas V SD

Negeri 1 Singosari Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus Tahun

Pelajaran 2015/2016”.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian

ini antara lain:

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar melalui model pembelajaran berbasis

masalah di kelas V SD Negeri 1 Singosari Kecamatan Talangpadang

Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2015/2016.

2. Untuk meningkatkan hasil belajar Matematika melalui model pembelajaran

berbasis masalah di kelas V SD Negeri 1 Singosari Kecamatan

Talangpadang tahun pelajaran 2015/2016.

3. Untuk mengetahui hubungan antara aktivitas belajar dengan hasil belajar

matematika melalui model pembelajaran berbasis masalah siswa kelas V SD

Negeri 1 Singosari Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus tahun

pelajaran 2015/2016.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Siswa

a) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, aktivitas dalam

bekerjasama dan kemampuan berkomunikasi serta menyenangkan.
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b) Dapat menumbuhkan minat dan meningkatkan motivasinya dalam

belajar matematika yang pada gilirannya akan membawa pengaruh yang

positif yaitu terjadinya peningkatan hasil belajar matematika.

2. Bagi Guru

a) Mendapat pengalaman langsung melakukan Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

b) Memberikan keragaman (pembelajaran yang bervariasi) pada siswa dan

untuk mengatasi rasa kebosanan siswa dalam belajar matematika.

3. Bagi Sekolah

a. Diperoleh panduan inovatif model pembelajaran matematika yang

selanjutnya diharapkan dapat dipakai untuk kelas-kelas lainnya, baik di

SD Negeri 1 Singosari maupun SD yang lain.

b. Diharapkan dapat menghasilkan mutu lulusan yang unggul sehingga

lulusannya dapat diterima di sekolah lanjutan (SMP/SLTP) yang

diinginkan siswa.

4. Bagi Peneliti

a. Akan diperoleh pemecahan permasalahan dalam penelitian sehingga

akan didapatkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan

kemampuan belajar siswa.

b. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian

dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan khususnya

tentang konsep matematika.



9

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Model Pembelajaran

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi pembelajaran,

metode pembelajaran atau prinsip pembelajaran. Istilah model pembelajaran

mempunyai empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode

tertentu, yaitu: rasional teoritik yang logis yang disusun oleh penciptanya,

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, tingkah laku mengajar yang

diperlukan agar model tersebut dapat dilakukan secara berhasil, dan

lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat

tercapai.

Joyce dan Weil (dalam Rusman, 2014: 133) mendefinisikan model

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang

bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau

yang lain. Arends (Nurhayati, 2000: 10) mengatakan bahwa model

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran termasuk di

dalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran,

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.
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Model-model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip

atau teori pengetahuan.  Para ahli menyusun model pembelajaran

berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis,

analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung (Joyce dan Weil dalam

Rusman, 2014: 132).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan

belajar, yang berfungsi sebagai pedoman guru dalam merancang dan

melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengelola lingkungan pembelajaran

dan mengelola kelas.

Menurut Arends (Nurhayati, 2000: 10) model pembelajaran terdiri dari

model pembelajaran langsung (direct instruction), model pembelajaran

kooperatif (cooperative learning), model pembelajaran berbasis masalah

(problem based learning), model pembelajaran diskusi (discussion), dan

model pembelajaran strategi (strategi learning).

2. Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Arends (Nurhayati, 2000: 12) menyatakan bahwa model pembelajaran

berdasarkan masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan

pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun

pengetahuannya sendiri, menumbuhkembangkan keterampilan yang lebih

tinggi dan inquiri, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri

sendiri.  Menurut Tan (dalam Rusman, 2014: 232) pembelajaran berbasis
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masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang

diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata,

kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas

yang ada.

Ciri utama pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pengajuan

petanyaan, memusatkan kepada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan

autentik, kerjasama dan menghasilkan karya atau peragaan. Pembelajaran

berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan

informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pembelajaran berbasis

masalah antara lain bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan

keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah (Ismail, 2002:

2).

Dalam pembelajaran berbasis masalah, perhatian pembelajaran tidak hanya

pada perolehan deklaratif, tetapi juga perolehan pengetahuan prosedural.

Oleh karena itu, penilaian tidak cukup hanya dengan tes. Penilaian evaluasi

yang sesuai dengan pembelajaran berbasis masalah adalah menilai

pekerjaan yang dihasilkan oleh siswa sebagai hasil penyelidikan mereka.

Pada kenyataannya, tidak semua guru memahami konsep PBM tersebut,

baik disebabkan oleh kurangnya keinginan dan motivasi untuk

meningkatkan kualitas keilmuan maupun karena kurangnya dukungan

sistem untuk meningkatkan kualitas keilmuan tenaga pendidik.
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Guru dalam model pembelajaran berdasarkan masalah berperan sebagai

penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, membantu menemukan

masalah, dan pemberi fasilitas penelitian. Selain itu guru menyiapkan

dukungan dan dorongan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inquiri dan

intelektual siswa.  Pembelajaran berdasarkan masalah hanya dapat terjadi

jika guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan

membimbing pertukaran gagasan.  Pembelajaran berdasarkan masalah juga

dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan aktivitas belajar

siswa, baik secara individual maupun secara kelompok. Dalam hal ini, guru

berperan sebagai pemberi rangsangan, pembimbing kegiatan siswa, dan

penentu arah belajar siswa (Nurhayati, 2000: 12).

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran berdasarkan

masalah adalah memberikan siswa masalah yang berfungsi sebagai batu

loncatan untuk proses inquiri dan penelitian.  Dalam hal ini, guru

mengajukan masalah, membimbing dan memberikan petunjuk minimal

kepada siswa dalam memecahkan masalah.

3. Langkah-langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Ismail (2002: 1) dalam Rusman (2014: 243) mengemukakan bahwa

langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah adalah sebagai berikut.
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Tabel 2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah

No Indikator Tingkah Laku Guru
1 Orientasi siswa

pada masalah
Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan
logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa
terlibat pada aktivitas pemecahan masalah

2 Mengorganisasi
siswa untuk
belajar

Membantu siswa mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah tersebut.

3 Membimbing
pengalaman
individu/
kelompok

Mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai, melaksanakan
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah.

4 Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya

Membantu siswa dalam merencanakan dan
menyiapkan karya, sesuai laporan dan
membantu siswa untuk berbagi tugas dengan
temannya.

5 Menganalisis
dan
mengevaluasi
proses
pemecahan
masalah

Membantu siswa untuk melaksanakan refleksi
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka
dan proses yang mereka gunakan.

(Sumber: Ismail dalam Rusman, 2014: 243)

Menurut Fogarty (dalam Rusman, 2014: 243)  PBM dimulai dengan

masalah yang tidak terstruktur sesuatu yang kacau. Dari kekacauan ini

siswa menggunakan berbagai kecerdasannya melalui diskusi dan penelitian

untuk menentukan is nyata yang ada. Langkah-langkah yang akan dilalui

oleh siswa dalam sebuah proses PBM adalah: (1) menentukan masalah; (2)

mendefinisikan masalah; (3) mengumpulkan fakta dengan menggunakan

KND; (4) pembuatan hipotesis; (5) penelitian; (6) rephrasing masalah; (7)

menyuguhkan alternatif; dan (8) mengusulkan solusi.

Pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru

memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pembelajaran

berbasis masalah antara lain bertujuan untuk membantu siswa
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mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan

masalah (Ismail, 2002: 2).

Menurut Ibrahim (2000: 13) sintaks pembelajaran berbasis masalah terdiri

dari 5 tahap yang secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah

No Tahap Tingkah Laku Guru Tingkah Laku Siswa
1 Orientasi siswa

pada masalah
Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran,
menjelaskan logistik yang
dibutuhkan, siswa terlibat
pada aktivitas relevan
masalah yang dipilihnya

Siswa secara aktif
terlibat pada aktivitas
relevan masalah yang
dipilihnya

2 Mengorganisasi
siswa untuk
belajar

Membantu siswa
mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas
belajar yang berhubungan
dengan masalah tersebut.

Siswa secara aktif
mengidentifikasi dan
mengorganisasikan
tugas belajar yang
berhubungan dengan
masalah tersebut

3 Membimbing
pengalaman
individu/kelompo
k

Mendorong siswa untuk
mengumpulkan informasi
yang sesuai,
melaksanakan eksperimen
untuk mendapatkan
penjelasan dan
pemecahan masalah.

Siswa secara aktif
mengumpulkan
informasi yang sesuai,
melaksanakan
eksperimen untuk
mendapatkan penjelasan
pemecahan masalah

4 Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya

Guru membantu siswa
dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang
sesuai seperti laporan,
video dan model dan
membantu mereka
berbagi
tugas dengan temannya

Siswa secara aktif
merencanakan dan
menyiapkan karya yang
sesuai seperti laporan,
video dan model dan
membantu mereka
berbagi tugas dengan
temannya

5 Menganalisis dan
mengevaluasi
proses pemecahan
masalah

Membantu siswa untuk
melaksanakan refleksi
atau evaluasi terhadap
penyelidikan mereka dan
proses yang mereka
gunakan.

Siswa secara aktif
melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap
penyelidikan mereka
dan proses – proses
yang mereka gunakan

(Sumber: Ibrahim, 2000: 13)

Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi manusia.

Kenyataan menunjukkan sebagian besar kehidupan adalah berhadapan



15

dengan masalah-masalah, dan perlu mencari penyelesaiannya. Bila gagal

dengan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah, maka harus

mencoba menyelesaikannya dengan cara yang lain.

Dalam pembelajaran matematika, pertanyaan yang dihadapkan pada siswa

biasanya disebut soal. Dengan demikian, soal-soal matematika akan

dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut.

1. Latihan yang diberikan pada waktu belajar matematika adalah yang

bersifat melatih agar terampil atau sebagai aplikasi dan pengertian yang

baru saja diajarkan.

2. Masalah tidak seperti halnya latihan pada no.1 yang menghendaki siswa

agar menggunakan sintesis atau analisis untuk menyelesaikan suatu

masalah, siswa tersebut harus menguasai hal-hal yang telah dipelajari

sebelumnya yaitu mengenai pengetahuan, keterampilan dan pemahaman.

Menurut Polya (dalam Suherman, 2003: 99), dalam pemecahan suatu

masalah terdapat 4 (empat) langkah yang harus dilakukan yaitu, memahami

masalah, merencanakan pemecahannya, memecahkan masalah sesuai

rencana langkah kedua dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh.  Salah

satu cara terbaik untuk mempelajari pemecahan masalah dapat dilakukan

setelah penyelesaian masalah selesai dilakukan. Memikirkan atau menelaah

kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah

merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan

anak dalam pemecahan masalah (Suherman, 2003: 103).
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Dari beberapa langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah yang

diuraikan oleh beberapa para ahli tersebut di atas, peneliti menggunakan

langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah menurut Ibrahim (2000:

13) yang terdiri dari lima tahapan, yaitu orientasi siswa pada masalah,

mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing pengalaman individu atau

kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis

dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

4. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah

Menurut Mulyani, dkk. (2014), kelebihan model pembelajaran berbasis

masalah antara lain:

a. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih

memahami isi pelajaran.

b. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik serta

memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta

didik.

c. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta

didik.

d. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentrasfer

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata.

e. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk

mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggungjawab dalam

pembelajaran yang mereka lakukan.

f. Melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai

peserta didik.
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g. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik

untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk

menyesuaikan dengan pengetahuan baru.

h. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada peserta didik

untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia

nyata.

i. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat peserta didik untuk

secara terus menerus belajar.

Sedangkan menurut Sanjaya (2007: 218-219) kelebihan pembelajaran

berbasis masalah antara lain:

a. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang

menemukan konsep tersebut.

b. Melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut ketrampilan

berpikir siswa yang lebih tinggi.

c. Pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa sehingga

pembelajaran lebih bermakna.

d. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah

yang diselesaikan berkaitan dengan kehidupan nyata.

e. Proses pembelajaran melalui pembelajaran berbasis masalah dapat

membiasakan para siswa untuk menghadapi dan memecahkan masalah

secara terampil. Apabila menghadapi permasalahan dalam kehidupan

sehari-hari siswa sudah mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikannya.
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f. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan

pengetahuan baru.

Disamping keunggulannya, model pembelajaran berbasis masalah juga

mempunyai kelemahan, yaitu:

a. Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan,

maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba.

b. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui pemecahan masalah

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan.

c. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa

yang mereka ingin pelajari.

Kelemahan pembelajaran berbasis masalah menurut Djamarah (2006: 93)

antara lain:

a. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitanya sesuai dengan

tingkat berpikir siswa, serta pengetahuan dan pengalaman yang telah

dimiliki oleh siswa sangat memerlukan ketrampilan dan kemampuan

guru.

b. Proses belajar dengan pembelajaran berbasis masalah membutuhkan

waktu yang cukup lama.
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c. Mengubah kebiasaan siswa dari belajar dengan mendengarkan dan

menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir

memecahkan masalah merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa.

5. Teori-teori Belajar

Ada tiga kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar,

yaitu: teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, dan teori belajar

konstruktivisme (Suyono dan Hariyanto, 2011: 55).  Teori belajar

behaviorisme hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran.

Teori kognitif melihat melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran

berbasis otak. Dan pandangan konstruktivisme belajar sebagai sebuah proses

di mana pelajar aktif membangun atau membangun ide-ide baru atau

konsep.

a. Teori Belajar Behaviorisme

Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan

Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.

Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang

berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan

dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini

menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil

belajar.

Teori behavioristik merupakan teori dengan pandangan tetang belajar

adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara

stimulus dan respon.  Atau dengan kata lain belajar adalah perubahan
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yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku

dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.

Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya,

mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif.  Respon

atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau

pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila

diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Para

ahli yang banyak berkarya dalam aliran ini adalah Thorndike, Watson,

Hull, Edwin Guthrie dan Skinner.

b. Teori Belajar Kognitivisme

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai

protes terhadap teori perilaku yang yang telah berkembang sebelumnya.

Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik

memproses infromasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir,

menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan

yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan

pada bagaimana informasi diproses.

Peneliti yang mengembangkan teori kognitif  ini adalah Ausubel, Bruner,

dan Gagne. Dari ketiga peneliti ini, masing-masing memiliki penekanan

yang berbeda. Ausubel menekankan pada apsek pengelolaan (organizer)

yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar.  Bruner bekerja pada

pengelompokkan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban

atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan.
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Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi

kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Sama seperti

Bruner dan Gagne, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa,

terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar- akan

bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung.

Namun untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan

langsung akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel,

lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan, peta konsep,

demonstrasi, diagram, dan ilustrasi.

c. Teori Belajar Konstruktivisme

Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat pendidikan

dapat diartikan Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata

susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan

landasan berfikir (filosofi) pembelajaran konstektual yaitu bahwa

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya

diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong.

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang

siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.

Dengan teori konstruktivisme siswa dapat berfikir untuk menyelesaikan

masalah, mencari idea dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham

karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru,

mereka akan lebih pahamdan mampu mengapliklasikannya dalam semua
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situasi. Selain itu siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka

akan ingat lebih lama semua konsep.

6. Aktivitas Belajar

Secara etimologi aktivitas belajar berasal dari dua kata, yaitu aktivitas dan

belajar. Aktivitas dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai

kegiatan, keaktifan, kesibukan (Tim Penyusun, 2003: 24).  Hal ini berarti

segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh siapapun dianggap sebagai

aktivitas.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007

dalam Ekaputra (2009) tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan

mengolah pengalaman dan atau praktik dengan cara mendengar, membaca,

menulis, mendiskusikan, merefleksikan rangsangan, dan memecahkan

masalah.

Sedangkan belajar menurut bahasa berarti berusaha mengetahui sesuatu;

berusaha memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan (Tim Penyusun,

2003: 24).  Namun demikian, cukup banyak para ahli yang merumuskan

pengertian belajar.  Slameto (dalam Kurnia, 2007: 1.3) merumuskan belajar

sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh

perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman

individu dalam interaksi dengan lingkungannya.
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Winkel (dalam Kurnia, 2007: 1.3) mendefinisikan belajar sebagai suatu

proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam

interaksi aktif individu dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan

perubahan yang relatif menetap/bertahan dalam kemampuan ranah kognitif,

afektif, dan psikomotorik.  Seseorang dapat dikatakan belajar jika dalam diri

orang tersebut terjadi suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan

tingkah laku yang dapat diamati relatif lama.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas

belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan individu baik fisik

maupun nonfisik dengan cara mendengar, membaca, menulis,

mendiskusikan, merefleksikan rangsangan, dan memecahkan masalah untuk

memperoleh perubahan perilaku yang relatif menetap dalam seluruh aspek

(kognitif, afektif, psikomotorik) yang diperoleh melalui interaksi antar

individu dan antara individu dengan lingkungannya.  Perubahan perilaku

sebagai hasil belajar terjadi secara sadar, bersifat kontinu, relatif menetap,

dan mempunyai tujuan terarah pada kemajuan yang progresif.

7. Hasil Belajar

Secara bahasa hasil belajar berasal dari dua kata, yaitu hasil dan belajar.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) hasil adalah sesuatu yang diadakan

(dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha.  Belajar adalah berusaha

mengetahui sesuatu; berusaha memperoleh ilmu pengetahuan (kepandaian,

keterampilan).  Sehingga hasil belajar dapat diartikan sebagai sesuatu yang

diadakan oleh usaha dalam memperoleh ilmu pengetahuan (Tim Penyusun,
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2003: 24). Hal ini mengindikasikan bahwa hasil belajar merupakan akibat

yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas belajar.  Untuk mengetahui berhasil

tidaknya seseorang dalam belajar, maka perlu dilakukan suatu evaluasi,

tujuannya untuk mengetahui hasil yang diperoleh siswa setelah proses

pembelajaran berlangsung.

Menurut Gagne (dalam Yulmaiyer, 2007: 5) menyatakan bahwa hasil

belajar yang diperoleh seseorang setelah belajar berupa keterampilan,

pengetahuan, sikap dan nilai. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil

belajar dari proses pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik yang diperoleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan dan

kondisi pembelajaran tertentu.

Sejalan dengan pendapat Gagne, hasil belajar menurut pemikiran Bloom

(dalam Usman, 2005: 34) adalah sesuatu yang dicapai oleh siswa yang

dikelompokkan dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Aspek kognitif berkaitan dengan perilaku berfikir, mengetahui, dan

memecahkan masalah.  Aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai,

interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Aspek psikomotorik

berkaitan dengan keterampilan yang bersifat manual dan motorik.

Menurut Sudjana (2000: 22), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.  Dimyati dan Mujiono

(dalam Sesiria, 2005: 12) juga mengungkapkan bahwa hasil belajar

merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindakan mengajar.  Hasil

belajar untuk sebagian adalah karena berkat tindakan guru, pencapaian
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pengajaran, pada bagian lain merupakan peningkatan kemampuan mental

siswa.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah sesuatu yang diperoleh siswa setelah siswa melakukan proses belajar

dengan perubahan pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik yang

diwujudkan dalam bentuk skor atau angka setelah mengikuti tes prestasi

belajar.  Hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai setelah

dilaksanakan program kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar

dalam periode tertentu dapat dilihat dari nilai raport yang secara nyata dapat

dilihat dalam bentuk angka-angka.

8. Pembelajaran Matematika di SD

Ruseffendi (dalam Miramto, 2010: 13)  menyatakan bahwa kata matematika

berasal dari bahasa Latin mathematike yang berarti mempelajari.  Kata

mathematike ini berasal dari kata mathema yang berarti pengetahuan atau

ilmu.  Kata mathematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang

hampir sama, yaitu mathein atau mathenein yang artinya belajar (berfikir).

Menurut Paling (dalam Abdurahman, 2003: 252) menyatakan bahwa

matematika adalah suatu cara menggunakan informasi, menggunakan

pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang

menghitung, dan yang paling penting adalah memikirkan dalam diri

manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan-hubungan.

Sedangkan Abdurrahman (2003: 253) menyatakan bahwa bidang studi
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matematika yang diajarkan di Sekolah Dasar (SD) mencakup tiga cabang,

yaitu aritmatika, aljabar, dan geometri.

Matematika sebagai studi objek abstrak tentu saja sangat sulit dicerna anak-

anak usia SD yang oleh Piaget, mereka diklasifikasikan masih dalam tahap

berpikir operasi kongkret. Siswa SD masih belum mampu berpikir formal,

karena orientasinya masih terkait dengan benda-benda kongkret. Akan

tetapi, hal ini bukan berarti bahwa matematika tidak mungkin dapat

diajarkan di SD, bahkan pada hakekatnya matematika lebih baik diajarkan

sejak usia balita.

Siswa harus dipandang bukan sekedar obyek pendidikan, tetapi juga sebagai

subyek pendidikan.  Keanekaragaman kemampuan siswa juga perbedaan

minat mempersulit penyampaian matematika. Sebab metematika yang

universal itu bersifat abstrak dan formal terlepas dari obyek kongkret

walaupun inspirasinya dapat berasal dari dunia nyata.

Mengingat pentingnya matematika untuk pendidikan sejak siswa SD maka

perlu dicarikan jalan penyelesaian, yaitu suatu cara mengelola proses belajar

mengajar matematika di SD sehingga matematika dapat dicerna. dengan

baik oleh siswa SD pada umumnya. Kegiatan mengelola proses belajar

mengajar matematika itu harus sesuai dengan kegiatan belajar matematika

di SD sehingga belajar matematika menjadi bermanfaat dan relevan bagi

kehidupan siswa.



27

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

matematika SD adalah suatu bidang studi yang mempelajari bahasa simbolis

yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan

kuantitatif dan keruangan untuk menemukan jawaban terhadap masalah

yang dihadapi manusia mencakup aritmatika, aljabar, dan geometri.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian Liyandari (2013) menunjukkan bahwa penggunaan Model

Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan pembelajaran pecahan

yaitu peningkatan dalam melaksanakan proses dan hasil belajar siswa. Hasil

penelitian Novita (2009) menunjukkan bahwa implementasi Model

Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan hasil belajar pokok

bahasan pengumpulan dan pengelolaan data siswa kelas VI SD Negeri Gunung

Sari 03 Tahun Pelajaran 2008/2009.  Hasil penelitian Sukarman (2012) dengan

judul “Penggunaan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas IV SD Negeri

Batiombo 02 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Semester 2/2011-2012”

merekomendasikan agar guru dapat mencoba menerapkan Model Pembelajaran

Berbasis Masalah sebagai salah satu alternatif model pembelajaran dalam

kegiatan pembelajaran di kelas sehingga pelaksanaan pembelajaran lebih

bermakna, dapat meningkatkan keaktifan siswa, dapat meningkatkan kerjasama

dan toleransi serta dapat membangun kepercayaan diri pada siswa, sehingga

pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar matematika.
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Selain itu, penelitian yang relevan dengan teknik korelasi serial antara lain

penelitian yang dilakukan oleh Cholifatun (2011) yang berjudul “Hubungan

Antara Perhatian Orang Tua dan Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas V di SDN 1

Gubugsari Pegandon Kendal Tahun Ajaran 2010/2011”. Penelitian ini

membuktikan kebenaran dari hipotesis yang berbunyi “Besarnya perhatian

orang tua siswa berpengaruh terhadap tingginya prestasi belajar PAI siswa

kelas V di SDN 1 Gubugsari Pegandon Kendal”.  Hasil penelitian

Cholilurrochman (2011) dengan judul “Pengaruh Keaktifan Mengikuti

Organisasi Gerakan Pramuka Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa

Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Salatiga Tahun 2011”.

Selain persamaan yang terdapat dalam penelitian di atas juga terdapat

perbedaannya, antara lain dari sampel atau populasi yang diambil, tempat

penelitian dilaksanakan, jenis penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh

baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan dalam bentuk

gambar seperti di bawah ini.

Gambar 1.  Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dalam
meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar

Aktivitas belajar
(X)

Hasil belajar
(Y)

Model Pembelajaran
Berbasis Masalah

(Z)
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D. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah sebagai

berikut.

1. Apabila dalam pembelajaran Matematika menerapkan Model Pembelajaran

Berbasis Masalah dengan memperhatikan langkah-langkah secara tepat

maka akan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SDN 1

Singosari Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus Tahun

Pelajaran 2015/2016.

2. Ada hubungan positif dan erat antara aktivitas belajar dengan hasil belajar

Matematika melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah siswa kelas V

SDN 1 Singosari Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus Tahun

Pelajaran 2015/2016.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Singosari yang

beralamatkan di Jalan Inpres Pekon Singosari Kecamatan Talangpadang

Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2015/2016.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil dari tanggal 16 Nopember

sampai 5 Desember 2015 sebanyak 3 (tiga) siklus.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Singosari

Kecamatan Talangpadang tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 16 siswa yang

terdiri atas 9 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK).  Stephen Kemmis

(dalam Pargito, 2011: 16-17) mengatakan bahwa penelitian tindakan adalah

suatu bentuk inquiry reflektif diri yang dilakukan oleh para guru dalam situasi

sosial tertentu dan bertujuan mengembangkan rasionalitas dan kebenaran
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dalam memberdayakan kualitas pekerjaannya secara berkolaborasi

(kerjasama). Pendapatnya tentang tahapan penelitian tindakan secara jelas dan

sistematis bahwa siklus penelitian tindakan meliputi 4 (empat) tahap, yaitu

perencanaan, tindakan (pelaksanaan), observasi, dan refleksi (Pargito, 2011:

37). Prosedur kerja tersebut secara garis besar dapat dijelaskan pada bagan

dibawah ini.

Gambar 2. Diagram Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas
Sumber: Kemmis dan Taggart (dalam Pargito, 2011: 37)

D. Variabel Penelitian

Menurut Suryabrata dalam Cholifatun (2011: 25) variabel adalah segala

sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian.  Berdasarkan pada

masalah dalam penelitian ini ada tiga macam variabel yang digunakan yaitu

independen variable atau variabel bebas (X), intervening variable atau variabel

penyela (Z), dan dependen variable atau variabel terikat (Y).

Perencanaan Pelaksanaan

PengamatanRefleksi

Siklus 1

Perencanaan Pelaksanaan

PengamatanRefleksi

Siklus 2

Perencanaan Pelaksanaan

PengamatanRefleksi

Siklus 3
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1. Independen Variable (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono dalam Cholifatun (2011: 25) variabel independen adalah

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya

variabel dependen (variabel terikat).  Dalam hal ini aktivitas belajar

merupakan variabel bebas yang dilambangkan sebagai X.

2. Intervening Variable (Variabel Penyela)

Menurut Sugiyono dalam Cholifatun (2011: 25) intervening variable atau

variabel penyela adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi tidak

dapat diamati atau diukur.  Variabel intervening merupakan variabel

penyela (variabel antara) yang terletak di antara variabel dependen dan

variabel independen, sehingga variabel independen tidak langsung

mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Dalam hal

ini model pembelajaran berbasis masalah merupakan variabel intervening

yang dilambangkan sebagai Z.

3. Dependen Variable (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono dalam Cholifatun (2011: 25) dependen variable atau

variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat

karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini hasil belajar merupakan

variabel terikat yang dilambangkan sebagai Y.

E. Prosedur Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan

sebanyak 3 (tiga) siklus.
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Siklus I

1. Perencanaan

a). Membuat pemetaan SK-KD, silabus dan Rencana Pembelajaran (RP)

pokok bahasan menuliskan tanda waktu.

b). Membuat lembar observasi siswa untuk mengamati keaktifan siswa

selama pembelajaran berlangsung.

c). Menyiapkan permasalahan yang akan diselesaikan oleh siswa yaitu

berupa kartu masalah.

d). Menyusun soal evaluasi siklus I.

2. Pelaksanaan Tindakan

Tindakan tersebut dilaksanakan dalam satu kali pertemuan selama 3 x 35

menit. Pertemuan pada siklus I berisi penyampaian materi menuliskan tanda

waktu sub pokok bahasan menuliskan tanda waktu dengan menggunakan

notasi 24 jam.  Kemudian dilanjutkan dengan pemberian tugas melalui kartu

masalah untuk didiskusikan secara berkelompok, dilakukan pembahasan

dan penarikan kesimpulan secara bersama-sama. Semuanya dilaksanakan

melalui pembelajaran berbasis masalah. Semuanya dilaksanakan melalui

pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut.

Kegiatan Awal (15 menit)

a) Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa bersama.

b) Guru mendata kehadiran siswa dan menanyakan keadaan siswa.

c) Guru mempersiapkan media jam dinding, kemudian guru bertanya pada

siswa “Apa ini anak-anak?” Jika ada yang menjawab jam dinding maka

guru membenarkan bahwa barang itu adalah jam dinding. Kemudian
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guru bertanya “Ada berapa jarumnya?” Diharapkan siswa mampu

menjawab jarumnya ada tiga. “Menunjukkan apa saja ketiga jarum

tersebut?” Jika tidak ada yang bisa menjawab, guru menerangkan bahwa

jarum itu terdiri dari jarum jam, jarum menit dan jarum detik.

d) Dengan metode tanya jawab, guru menanyakan pada siswa “sehari

semalam ada berapa jam?” Jika ada yang tahu dan jawabannya benar,

maka guru membenarkan bahwa sehari semalam = 24 jam. Jika tidak ada

yang bisa, guru yang menerangkan bahwa sehari semalam = 24 jam (bisa

ditunjukkkan dengan jam dinding tersebut yaitu dengan menghitung dari

jam 1 pagi sampai jam 12 siang, dan dari jam 1 siang sampai jam 12

malam, sehingga semuanya adalah 24 jam).

e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran materi ini.

Kegiatan Inti (60 menit)

1) Mengorientasikan siswa pada masalah

a) Siswa diminta memperhatikan sebuah jam dinding mengenai:

“Sebuah jam memiliki tiga jarum sebagai berikut:

(1) Jarum pendek ini menunjukkan waktu jam

(2) Jarum panjang tebal ini menunjukkan waktu menit

(3) Jarum panjang tipis menunjukkan waktu detik.

Untuk membaca jam yang perlu diperhatikan adalah letak jarum

panjang (menit) dan jarum pendek (jam) Jika jarum  panjang

menunjukkan angka 12, jam menunjukkan waktu tepat, misalnya jika

jarum panjang menunjukkan angka 12 dan jarum pendek

menunjukkan angka 9 (Guru sambil mempraktekkan dengan media
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jam dinding), ini artinya waktunya menunjukkan pukul 9 tepat Jika

jarum panjang menunjukkan angka selain 12, angka yang ditunjukkan

dikalikan dengan 5. hasilnya merupakan menit kelebihannnya. (Guru

menunjukkan contoh dengan memperagakannya yaitu pukul 04.55,

pukul 03.30, pukul 05.15)”.

b) Siswa menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan

sehari-hari siswa yaitu dengan kartu masalah 1 (terlampir).

2) Mengorganisasikan siswa untuk belajar.

a) Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 orang

siswa.

b) Siswa menunjukkan jawaban masalah (a) sampai (h), sementara guru

membimbing siswa menuju jawaban yang benar.

c) Guru bertanya pada siswa “Dapatkah kamu menyatakan pukul dua

siang dengan cara yang lain?” Jika ada siswa yang dapat menyatakan

bahwa pukul dua siang dapat juga ditulis dengan pukul 14.00, maka

guru membenarkan jawaban itu, jika tidak ada yang tahu, maka guru

yang menjelaskan bahwa pukul dua siang = pukul 14.00. “Kalau

begitu nyatakan pukul dua siang lebih 30 menit dengan cara yang

lain” Diharapkan siswa mampu menyatakan bahwa pukul 2 siang

lebih 30 menit = 14.30.

d) Siswa menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan

sehari-hari siswa yaitu dengan kartu masalah 2 (terlampir).

3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.

a) Siswa mempelajari dan menyelesaikan masalah tersebut.



36

b) Setiap anggota kelompok bekerjasama dalam menyelesaikan kartu

masalah.

c) Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya.

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

a) Siswa diminta mempresentasikan hasil jawabannya, guru memberikan

respon dan membimbing seperlunya menuju jawaban yang benar.

b) Guru mengamati siswa dalam menyajikan hasil karya dan

membimbing saat siswa mengalami kesulitan.

c) Kelompok lain diminta untuk menanggapi hasil yang dipresentasikan.

5) Menganalisa dan mengevaluasi proses pemechan masalah

a) Guru memberikan lembar latihan (terlampir) pada siswa.

b) Siswa mengemukakan idenya bagaimana cara memecahkan masalah

tersebut.

c) Siswa dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam lembar latihan,

mendapat bimbingan guru.

d) Siswa menyajikan hasil pemecahan masalah dan guru membimbing

jika siswa menemui kesulitan.

e) Siswa diberi penguatan terhadap hasil pemecahan masalah.

Kegiatan Akhir (30 menit)

a. Siswa melaksanakan evaluasi (soal-soal evaluasi terlampir).

b. Siswa diminta untuk berlatih di rumah menyelesaikan soal-soal latihan/

pekerjaan rumah.

c. Bersama siswa, guru merefleksi hasil kegiatan pembelajaran yang sudah

dilaksanakan.
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d. Menindaklanjuti hasil dari siklus I.

e. Menutup pelajaran.

3. Tahap Pengamatan/Observasi

Pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas belajar siswa yang terdiri

dari 8 indikator pengamatan, yaitu (1) siswa memperhatikan penjelasan

guru, (2) siswa mampu mengemukakan  tanggapan/memberikan contoh atas

penjelasan guru, (3) siswa mampu menjawab pertanyaan, (4) siswa memiliki

keberanian untuk bertanya, (5) siswa mengambil bagian dalam diskusi, (6)

siswa mampu mengamati demonstrasi, (7) siswa mampu melaksanakan

tugas secara baik, dan (8) siswa mampu menarik kesimpulan.

4. Refleksi

Hasil yang diperoleh dalam tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis

dalam tahap refleksi ini. Tahap refleksi menganalisis hasil pengamatan

untuk membuat simpulan sementara terhadap pelaksanaan pembelajaran dan

mendiskusikan hasil analisis refleksi untuk tindakan perbaikan pada

pelaksanan kegiatan penelitian dalam siklus berikutnya.

Jika dalam refleksi pada siklus I masih ada kekurangan atau kendala yang

ditemukan, maka untuk selanjutnya akan disusun kembali rencana-rencana

pembelajaran dengan berorientasi pada pembelajaran berbasis masalah yang

lebih baik lagi pada siklus berikutnya.
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Siklus II

1. Perencanaan

Sesuai dengan refleksi guru dan siswa pada siklus I di atas, maka pada

siklus II dilaksanakan sebagai berikut.

a. Guru harus bisa mengorganisasikan waktu dalam pembelajaran dengan

baik sehingga semua tahap dalam pembelajaran dapat dilaksanakan

dengan baik dan optimal.

b. Guru mempersiapkan media jam dinding.

c. Membuat lembar observasi siswa untuk mengamati keaktifan siswa

selama proses pembelajaran berlangsung.

d. Menyiapkan LKPD dan kartu masalah yang akan diselesaikan oleh

siswa.

e. Membuat soal untuk kuis siklus II.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II melalui tahapan antara lain sebagai

berikut.

Kegiatan Awal (15 Menit)

a. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa bersama.

b. Guru mendata kehadiran siswa dan menanyakan keadaan siswa.

c. Guru mempersiapkan media jam dinding dan kalender.

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
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Kegiatan Inti (60 menit)

a. Mengorientasikan siswa pada masalah

1) Guru mengajukan suatu permasalahan yang berhubungan dengan

materi menentukan kesetaraan waktu.

b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar.

1) Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 orang

siswa. Masing-masing kelompok diberi nama aljabar, geometri,

aritmatika dan statistika.

2) Setiap kelompok dibagikan seperangkat pembelajaran yang meliputi

LKPD, papan nama kelompok, kertas manila dan spidol.

3) Setiap kelompok diberikan kebebasan tentang cara menyelesaikan

permasalahan.

c. Membimbing penyelidikan individual maupun klompok.

1) Setiap anggota kelompok bekerjasama dalam menyelesaikan kartu

masalah.

2) Siswa dimotivasi untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya.

3) Guru berkeliling membimbing, mengawasi dan membantu siswa/

kelompok yang mengalami kesulitan.

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.

1) Salah satu siswa sebagai wakil dari kelompok diminta untuk

mempresentasikan hasil karya kelompoknya.

2) Guru mengamati siswa dalam menyajikan hasil karya dan

membimbing bila mengalami kesulitan.
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3) Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil diskusi

yang dipresentasikan.

e. Menganalisa dan mengevaluasi proses pemechan masalah.

1) Siswa dibantu guru dalam mengevaluasi proses/hasil pemecahan

masalah.

2) Siswa diberi penguatan terhadap hasil pemecahan masalah.

Kegiatan Akhir (30 menit)

a) Bersama dengan siswa merangkum/menarik kesimpulan.

b) Siswa melaksanakan evaluasi tertulis.

c) Siswa diberikan pekerjaan rumah (PR).

d) Bersama siswa merefleksi hasil kegiatan pembelajaran yang sudah

dilaksanakan.

e) Menindaklanjuti hasil dari siklus II.

f) Menutup pelajaran.

3. Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan pada siklus II sama seperti siklus I dengan

mengamati aktivitas belajar siswa yang terdiri dari 8 indikator pengamatan,

yaitu (1) siswa memperhatikan penjelasan guru, (2) siswa mampu

mengemukakan  tanggapan/memberikan contoh atas  penjelasan guru, (3)

siswa mampu menjawab pertanyaan, (4) siswa memiliki keberanian untuk

bertanya, (5) siswa mengambil bagian dalam diskusi, (6) siswa mampu

mengamati demonstrasi, (7) siswa mampu melaksanakan tugas secara baik,

dan (8) siswa mampu menarik kesimpulan.
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4. Refleksi

Refleksi meliputi kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran.

Dengan melihat hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan hasil

belajar siswa ditarik kesimpulan tentang perkembangan, kemajuan, dan

kelemahan serta kekurangan yang terjadi. Kegiatan yang dilakukan dalam

refleksi meliputi analisis data yang telah diperoleh untuk menentukan

langkah tindakan yang lebih baik pada pembelajaran selanjutnya,

mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar

mangajar.

Siklus III

1. Perencanaan

Sesuai dengan refleksi guru dan siswa pada siklus II di atas, maka pada

siklus III dilaksanakan kegiatan perencanaan meliputi tahap-tahap:

a. Menyusun RPP tentang materi yang akan diajarkan sesuai dengan model

pembelajaran yang digunakan.

b. Menyusun dan menyiapkan instrumen lembar observasi aktivitas belajar

siswa.

c. Guru mempersiapkan media jam dinding.

d. Menyiapkan LKPD atau kartu masalah yang akan diselesaikan oleh siswa

pada siklus III.

e. Menyiapkan kertas manila, spidol, isolasi, gunting dan membuat papan

nama kelompok.

f. Membuat soal untuk kuis siklus III.
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2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti melaksanakan pembelajaran

dengan pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan RPP yang telah

disusun. Peneliti mengamati proses pembelajaran di kelas. Tindakan yang

dilakukan sifatnya fleksibel dan terbuka terhadap perubahan-perubahan

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Proses pembelajaran

matematika melalui pembelajaran berbasis masalah dimulai dengan

mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk

belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok,

mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta menganalisis dan

mengevaluasi proses pemecahan masalah.

3. Pengamatan

Pengamatan dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan rekan peneliti.

Observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung

untuk mengamati proses pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar

observasi yang telah disusun peneliti. Proses tindakan, hasil tindakan,

situasi tempat tindakan dan kendala-kendala tindakan semua dicatat dalam

kegiatan observasi yang terencana dan fleksibel.

4. Refleksi

Tahap ini peneliti mendiskusikan dengan observer hasil pengamatan yang

telah dilakukan untuk memperoleh perbaikan dan mengontrol pelaksanaan

penelitian berikutnya agar berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran.

Penelitian ini, digunakan instrumen pedoman observasi aktivitas belajar

siswa yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung.

a. Data tentang keaktifan siswa dalam pembelajaran diambil dari instrumen

pedoman observasi aktivitas belajar siswa.

Tabel 3.1 Lembar observasi aktivitas belajar siswa

No Indikator
Skor

1 2 3
1 Siswa memperhatikan penjelasan guru
2 Siswa mampu mengemukakan

tanggapan/memberikan contoh atas
penjelasan guru

3 Siswa mampu menjawab pertanyaan
4 Siswa memiliki keberanian untuk bertanya
5 Siswa mengambil bagian dalam diskusi
6 Siswa mampu mengamati demonstrasi
7 Siswa mampu melaksanakan tugas secara

baik
8 Siswa mampu menarik kesimpulan

Jumlah
Rata-rata

(Sumber: Hanafiah, 2010: 28)

Tabel 3.2 Kriteria pemberian skor

Skor Nilai Mutu Keterangan aspek yang diamati
3 Baik Jika siswa menunjukkan aspek seperti yang

dituliskan dalam pernyataan dan dilakukan
dengan baik

2 Cukup Jika siswa menunjukkan aspek seperti yang
dituliskan dalam pernyataan tetapi tidak
dilakukan dngan baik

1 Kurang Jika siswa sedikit menunjukkan aspek
seperti yang dituliskan dalam pernyataan.

(Sumber: Kemendikbud, 2013: 324)
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2. Tes

Tes dalam penelitian ini merupakan alat ukur untuk mengetahui hasil belajar

Matematika dan keberhasilan siswa pada setiap kompetensi dasar yang

harus tertuntaskan. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal-

soal uraian yang harus dijawab secara tertulis. Data hasil belajar diambil

dari hasil  tes evaluasi.

Tabel 3.3 Rekapitulasi hasil belajar kognitif siswa tiap siklus

No Nama Siswa Siklus I Siklus II Siklus III Peningkatan

1
2
3

Dst.
Jumlah nilai
Rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Jumlah siswa tuntas
Jumlah siswa belum
tuntas
%ketuntasan klasikal
Peningkatan

(Sumber: Sudjana, 2000: 61)

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Aktivitas Belajar Siswa

Analisis yang dilakukan terhadap data aktivitas belajar siswa adalah sebagai

berikut.

K
i

NRNT 


Katerangan:

i =  interval nilai/kelas

NT =  Nilai tertinggi
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NR =  Nilai terendah

K =  Kategori (Sugiyono dalam Cholifatun, 2011: 29)

Dari 8 indikator aktivitas belajar yang diamati, dengan skor maksimal 3 dan

skor minimal 1, sehingga diketahui nilai tertinggi (NT) adalah 24 dan nilai

terendah (NR) adalah 8.

Maka,
3

8-24
i 

i = 5,33, jadi luas interval nilainya adalah 5,33.

Dengan demikian dapat diketahui interval nilai dan kategori aktivitas belajar

sebagai berikut.

Tabel 3.4  Interval Nilai Aktivitas Belajar

No Interval Kategori
1 19 - 24 Aktif
2 13 - 18 Cukup aktif
3 8 - 12 Kurang aktif

(Sumber: Hasil perhitungan)

2. Analisis Hasil Belajar Siswa

Analisis yang dilakukan terhadap data hasil belajar siswa dengan rentang

skor 0 - 100 adalah sebagai berikut.

K
i

NRNT 


Katerangan:

i =  interval nilai/kelas

NT = Nilai tertinggi

NR =  Nilai terendah

K =  Kategori (Sugiyono dalam Cholifatun, 2011: 29)
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Diketahui nilai tertinggi (NT) 100 dan nilai terendah (NR) 0.

Maka,
3

0-100
i 

i = 33,33 jadi luas interval nilainya adalah 33,33.

Dengan demikian dapat diketahui interval nilai dan kategori hasil belajar

sebagai berikut.

Tabel 3.5 Interval Hasil Belajar

No Interval Kategori
1 68 - 100 Baik
2 34 - 67 Cukup
3 0 - 33 Kurang

(Sumber: Hasil perhitungan)

Ketuntasan belajar dihitung persentasenya menggunakan rumus sebagai

berikut.

%100X
Siswa

belajar tuntasyangSiswa
BelajarKetuntasan%




(Arikunto dalam Suherman, 2008: 30)

3. Analisis Tabel Silang

Untuk mengetahui hubungan antara aktivitas belajar dan hasil belajar yang

diperoleh siswa maka dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Analisis Hubungan antara Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar

No Aktivitas
Belajar

Hasil Belajar Jumlah
SiswaBaik Cukup Kurang

1 Aktif

2 Cukup Aktif

3 Kurang Aktif

Jumlah

(Sumber: Sugiyono dalam Cholifatun, 2011: 29)



47

4. Analisis Uji Hipotesis

4.1 Untuk menguji hipotesis pertama digunakan hipotesis tindakan.

4.2 Untuk menguji hipotesis kedua tentang hubungan antara aktivitas

belajar dan hasil belajar dapat menggunakan teknik korelasi serial,

dengan rumus:

= ∑{( − ) }
.∑{( − ) }

Keterangan:

or = Ordinat yang lebih rendah pada kurva normal
ot = Ordinat yang lebih tinggi pada kurva normal
M = Mean (pada masing-masing kelompok). = Standar deviasi total (Hartono, 2012: 129)

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan yang diharapkan pada penelitian tindakan kelas ini

adalah adanya peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar matematika di

setiap siklusnya.  Peneliti menargetkan penelitian ini dinyatakan berhasil jika

80% dari jumlah siswa telah mencapai KKM/tuntas dari KKM yang ditetapkan

yaitu ≥ 60.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan

aktivitas belajar siswa kelas V SDN 1 Singosari.  Hal ini dibuktikan dari

peningkatan skor rata-rata aktivitas belajar siswa disetiap siklusnya.

Siklus I aktivitas belajar dalam kategori cukup, siklus II dalam kategori

aktif, dan siklus III dalam kategori aktif.

2. Adanya peningkatan hasil belajar siswa melalui Model Pembelajaran

Berbasis Masalah.  Hal ini ditunjukkan dari data hasil belajar disetiap

siklusnya. Siklus I dan siklus II ketuntasan klasikal berada dalam kategori

belum tuntas dan siklus III ketuntasan klasikal meningkat dengan kategori

tuntas.

3. Terdapat hubungan positif dan erat antara aktivitas belajar dengan hasil

belajar siswa SDN 1 Singosari.  Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan

statistik dengan rumus korelasi serial baik pada siklus I, siklus II, dan

siklus III. Dengan demikian kebenaran Hipotesis Alternatif (Ha) yang

berbunyi “Ada hubungan positif dan erat antara aktivitas belajar dengan

hasil belajar siswa SDN 1 Singosari” diterima dan Hipotesis Nihil (Ho)
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yang berbunyi “Tidak ada hubungan positif dan erat antara aktivitas

belajar dengan hasil belajar siswa SDN 1 Singosari“ ditolak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, berikut ini disampaikan saran-

saran dalam menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu kepada:

1) Siswa

Hendaknya belajar dengan giat dan berperan aktif dalam kegiatan

pembelajaran agar memperoleh hasil belajar yang memuaskan.

2) Guru

Hendaknya guru harus lebih meningkatkan kemampuan dalam menentukan

strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan mudah.

3) Sekolah

Diharapkan dapat memberikan sarana dan prasarana guna untuk

mengembangkan model pembelajaran sebagai inovasi dalam pembelajaran

agar mampu mengkatkan kualitas pembelajaran.

4) Peneliti Lanjutan

Diharapkan model pembelajaran berbasis masalah dapat menjadi model

yang disarankan kepada peneliti lanjutan sebagai penelitian tindakan kelas

pada materi yang lain dengan tujuan untuk mengoptimalkan proses dan

hasil belajar.
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