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ABSTRAK 

 

PENERAPAN METODE PROBLEM SOLVING MELALUI MEDIA 

VISUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  

MATEMATIKA SISWA KELAS IV SD  

NEGERI 10 METRO PUSAT 

 

 

 

Oleh 

 

 

 

Hermin Widiya Utami 

 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa 

kelas IV SD Negeri 10 Metro Pusat. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa 

persentase siswa yang tuntas hanya 32% dari 25 orang siswa. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui peningkatan hasil belajar 

matematika siswa dengan penerapan metode problem solving melalui media 

visual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan melalui 4 tahapan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan 

data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode problem solving melalui media 

visual dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Hal tersebut dilihat 

dari nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I dengan kategori “Cukup”, 

meningkat pada siklus II menjadi kategori “Baik”. Persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa pada siklus I dengan kategori “Cukup”, meningkat pada siklus II 

menjadi kategori “Sangat baik”.  

 

 

Kata kunci: hasil belajar, media visual, metode problem solving. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran baik secara formal, 

maupun nonformal. Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang berjenjang, 

berstruktur dan berkesinambungan sampai dengan perguruan tinggi. Jenjang 

pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan dasar 

pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi siswa. Pendidikan dasar inilah yang 

selanjutnya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas diri siswa. Guru 

mempunyai peranan penting terhadap terciptanya proses pembelajaran yang 

mengantarkan siswa ke arah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Fadillah (2014: 13) bahwa untuk menggapai tujuan pendidikan, tidak bisa 

terlepas dari kurikulum sekolah. Kurikulum merupakan sebuah wadah yang 

akan menentukan arah pendidikan. 

Suprayekti (2004: 1) bahwa peningkatan mutu pendidikan adalah 

menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pendidikan terutama 

bagi guru sekolah dasar, yang merupakan ujung tombak dalam pendidikan 

dasar. Berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan sangat bergantung pada 

kurikulum yang digunakan. Sejak tahun 2006 pemerintah Indonesia 
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memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menekankan pada 5 mata pelajaran pokok, 

salah satunya adalah matematika.  

Sundayana (2014: 2) bahwa matematika adalah bekal bagi siswa untuk 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Karena pada dasarnya 

matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar. 

Aisyah, dkk., (2007: 1.4) bahwa pembelajaran matematika adalah proses yang 

sengaja dirancang  dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang 

memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar matematika. 

Pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk 

berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Selain itu konsep 

matematika tidak dipandang sebagai barang jadi yang hanya menjadi bahan 

informasi untuk siswa. Namun guru diharapkan merancang pembelajaran 

matematika, sehingga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

siswa untuk berperen aktif dalam membangun konsep secara mandiri atau 

bersama.  

Saat proses pembelajaran matematika, baik guru maupun siswa 

bersama-sama menjadi pelaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran ini akan mencapai hasil yang maksimal apabila pembelajaran 

berjalan secara efektif. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang 

mampu melibatkan seluruh siswa secara aktif. Kualitas pembelajaran dapat 

dilihat dari segi proses dan hasil. Pertama, dari segi proses, pembelajaran 

dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau sebagian besar 

siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses 
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pembelajaran, di samping menunjukkan semangat belajar yang tinggi, dan 

percaya pada diri sendiri. Kedua, dari segi hasil, pembelajaran dikatakan 

efektif apabila terjadi perubahan tingkah laku ke arah positif, dan tercapainya 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru yang 

dilakukan peneliti di SD Negeri 10 Metro Pusat kelas IV pada tanggal 03 

sampai 04 Desember 2015, diketahui bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan data hasil 

belajar matematika pada mid semester siswa kelas IV SD Negeri 10 Metro 

Pusat, pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.      Hasil belajar matematika pada mid semester siswa kelas IV SD     

                   Negeri 10 Metro Pusat. 

 

KKM Jumlah 

siswa 

Jumlah 

siswa 

yang  

tuntas 

Jumlah 

siswa 

yang 

belum 

tuntas 

Persentase 

siswa yang 

tuntas 

Persentase 

siswa yang 

belum tuntas 

65 25 8 17 32% 68% 

(Sumber: dokumentasi kelas IV SD Negeri 10 Metro Pusat) 

 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah adalah 65, hanya 32% siswa yang 

tuntas dan 68% siswa yang belum tuntas. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dikatakan masih rendah 

karena sebagian besar siswa mendapat nilai di bawah KKM.  

Pada pelaksanaan pembelajaran matematika guru belum optimal dalam 

menerapkan metode pembelajaran yaitu metode problem solving. Selama 

pembelajaran berlangsung siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan 
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menjalankan segala perintah guru. Pembelajaran masih bersifat komunikasi 

satu arah sehingga pembelajaran terkesan membosankan. Selain itu, siswa 

kurang antusias dalam mengemukakan pertanyaan, gagasan, dan pendapat saat 

pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa belum 

sepenuhnya berpartisipasi aktif.  

Guru kelas IV SD Negeri 10 Metro Pusat belum maksimal dalam 

menyediakan dan memanfaatkan media pembelajaran dalam kegiatan 

pembelajaran untuk alat bantu siswa memahami materi pembelajaran. Hal ini 

juga disebabkan karena keterbatasan media pembelajaran, SD Negeri 10 Metro 

Pusat memiliki media pembelajaran matematika yang kurang lengkap. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan metode yang dapat 

membuat siswa aktif dan berpikir untuk mencari solusi atas persoalan yang ada 

untuk mencapai tujuan pembelajaran serta kemampuan bekerjasama dalam 

memecahkan masalah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah metode problem solving melalui media 

visual. 

Fadillah (2014: 196) bahwa metode problem solving ialah cara 

menyampaikan materi dimana guru memberikan suatu permasalahan tertentu 

untuk dipecahkan atau dicari jalan keluarnya oleh siswa. Maka metode 

problem solving dapat melatih siswa untuk dapat menyelesaikan persoalan 

dalam pembelajaran matematika. Selain itu Metode problem solving dapat 

melatih siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah dalam 

pembelajaran matematika. Dzamarah dan Zain (2006: 92) bahwa metode 

problem solving dapat membuat pendidikan menjadi relevan, melalui 



 

5 

 

pemecahan masalah dapat membuat siswa terampil dalam menghadapi dan 

memecahkan masalah, serta dapat merangsang pengembangan kemampuan 

berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. 

Saat pembelajaraan matematika, penggunaan media pembelajaran 

sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan 

pembelajaran. Media dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat 

ingatan dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan 

dunia nyata. Gerlach dan Ely dalam Sanjaya (2012: 59) memandang media 

pembelajaran bukan hanya berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-hal yang 

memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan. Media adalah alat bantu 

dalam proses belajar mengajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan 

memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan. Suryani dan Agung (2012: 

150) bahwa media visual memperjelas dan memudahkan data kuantitatif yang 

rumit, memberikan informasi secara simbolis, menunjukkan peristiwa dan 

keadaan secara realistik dan konkret serta dapat mengatasi keterbatasan ruang 

dan waktu. 

Metode problem solving dapat membuat siswa berpikir untuk mencari 

solusi atas persoalan yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu 

penggunaan media visual dalam pembelajaran matematika membantu dan 

mempermudah siswa mencapai tujuan pembelajaran. Peneliti melakukan 

perbaikan pembelajaran pada hasil belajar melalui penelitian tindakan kelas 

dengan judul “Penerapan Metode Problem Solving Melalui Media Visual untuk  

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 10 Metro 

Pusat”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Siswa kurang antusias dalam  mengemukakan pertanyaan, gagasan, dan 

pendapat saat pembelajaran. 

2. Guru belum optimal dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu 

metode problem solving. 

3. Siswa belum sepenuhnya berpartisipasi aktif. 

4. Pembelajaran masih bersifat komunikasi satu arah. 

5. Guru belum maksimal dalam menyediakan dan memanfaatkan media dalam 

pembelajaran. 

6. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih rendah dengan 

persentase siswa yang tuntas 32% atau belum memenuhi KKM yakni 65. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan metode problem solving 

melalui media visual untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 

IV SD Negeri 10 Metro Pusat?”. 

 

D. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan 

kelas ini adalah untuk menganalisis, dan mengetahui peningkatan hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SD Negeri 10 Metro Pusat dengan penerapan 

metode problem solving melalui media visual. 
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E. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dikelas IV SD Negeri 

10 Metro Pusat diharapkan memiliki manfaat bagi: 

1. Siswa 

Penelitian ini dapat membuat siswa lebih aktif dan berpikir kritis 

dalam mencari solusi atasa persoalan dalam pembelajaran matematika, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui 

penerapan metode problem solving melalui media visual kelas IV SD 

Negeri 10 Metro Pusat. 

2. Guru 

Penelitian ini dapat memperbaiki kualitas pembelajaran dan 

meningkatkan kinerja guru dalam mengajar. Selain itu, dapat memperluas 

wawasan dan pengetahuan guru dalam memilih serta menggunakan metode 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

3. Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran serta 

kontribusi positif dalam rangka mengembangkan pembelajaran dan 

meningkatkan mutu pendidikan disekolah.  

4. Keilmuan ke PGSD-an 

Memberikan sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu 

pendidikan khususnya ke SD-an dengan penerapan metode pembelajaran 

untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa di kelas.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas yang akan menghasilkan perubahan. 

Perubahan ini tidak terjadi dengan sendirinya melainkan melalui proses 

latihan-latihan yang disebut pembelajaran. Komalasari (2010: 2) bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama dan 

dengan syarat bahwa perubahan yang terjadi tidak disebabkan oleh adanya 

kematangan ataupun perubahan sementara karena suatu hal. 

Suprihatiningrum (2013: 14) bahwa belajar merupakan suatu proses usaha 

yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku tertentu, baik yang bisa diamati secara langsung maupun tidak dapat 

diamati secara langsung sebagai pengalaman (latihan) dalam interaksinya 

dengan lingkungan. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Susanto (2013: 4)  bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadi perubahan 
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perilaku yang relatif tepat baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam 

bertindak. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sadar untuk 

memperoleh suatu konsep, pemahaman atau pengetahuan baru. Sehingga 

memungkinkan seseorang terjadi perubahan tingkah laku yang lebih baik. 

 

2. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari yang 

cenderung bersifat permanen dan mengubah perilaku. Kimble dan Garmezy 

dalam Thobroni (2015: 17) bahwa pembelajaran adalah suatu perubahan 

perilaku yang relatif tetap dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. 

Thobroni (2015: 19) bahwa pembelajaran merupakan suatu proses belajar 

yang berulang-ulang dan menyebabkan adanya perubahan tingkah laku yang 

disadari dan cenderung bersifat tetap. Rusman (2014: 134) bahwa 

pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru 

dengan siswa, baik interaksi secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Selain itu Susanto (2013: 185) bahwa pembelajaran merupakan komunikasi 

dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan 

belajar dilakukan oleh siswa. Pembelajaran didalamnya mengandung makna 

belajar dan mengajar, atau merupakan kegiatan belajar mengajar.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses belajar yang mengandung makna belajar dan mengajar, 

sebagai upaya menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang kondusif 

sehingga memungkinkan siswa berubah tingkah lakunya. Pembelajaran 
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sebagai upaya menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang kondusif 

sehingga memungkinkan siswa berubah tingkah lakunya.   

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran. 

Nashar (2004: 77) bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Hamalik (2008: 30) bahwa 

hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang 

dapat diamati dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah 

melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran merupakan bentuk harapan berupa pernyataan tentang 

apa yang diinginkan pada diri siswa setelah mengalami kegiatan 

pembelajaran. Adapun Susanto (2013: 5) bahwa hasil belajar merupakan 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar, selain itu 

hasil belajar juga merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar.   

Merujuk pada pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah adanya perubahan tingkah laku atau kemampuan-kemampuan 

yang diperoleh melalui kegiatan belajar. Ketercapaian hasil belajar dilihat 

dari tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  
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a) Ranah Kognitif (Pengetahuan) 

Ranah kognitif merupakan kemampuan siswa dalam menguasai 

materi pelajaran yang telah diperoleh melalui belajar. Kunandar (2013: 

159) bahwa penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah 

penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau 

penguasaan siswa dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau 

hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Selain itu 

Kunandar (2013: 167) bahwa teknik menilai kompetensi pengetahuan 

dapat dilakukan melalui tes tertulis dengan menggunakan butir soal, tes 

lisan dengan bertanya langsung terhadap siswa dengan menggunakan 

daftar pertanyaan, dan penugasan atau proyek dengan lembar kerja 

tertentu yang harus dikerjakan oleh siswa dalam kurun waktu tertentu.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ranah 

pengetahuan (kognitif) adalah keseluruhan dari hasil belajar untuk 

mencapai penguasaan siswa yang meliputi ingatan atau hafalan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Teknik yang 

digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan, antara lain melalui tes 

tertulis berupa pilihan ganda dan essay. 

 

b) Ranah Afektif (Sikap) 

Kegiatan  belajar sikap atau yang dikenal dengan kegiatan belajar 

afektif diartikan sebagai pola tindakan siswa dalam merespons stimulus 

tertentu. Menurut Thobroni (2015: 23-24) sikap merupakan 

kecenderungan atau predisposisi perasaan dan perbuatan konsisten pada 

diri seseorang. Sikap berhubungan dengan minat, nilai, penghargaan, 
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pendapat, dan prasangka. Saat kegiatan belajar, sikap guru adalah 

membantu peserta didik memiliki dan mengembangkan perubahan sikap.  

Lebih lanjut Kunandar (2013: 117) bahwa melakukan penilaian 

kompetensi sikap dilaksanakan melalui (1) observasi atau pengamatan 

perilaku dengan lembar observasi, (2) penilaian diri, (3) penilaian antar 

siswa atau penilaian antarteman, (4) jurnal, dan (5) wawancara. 

Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian 

antar siswa adalah daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap 

adalah perilaku atau perbuatan yang pada diri seseorang. Adapun 

sikap/afektif yang dinilai dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1) Sikap Kerja Sama 

Manusia perlu kerja sama untuk saling berbagi informasi dan 

pengetahuan agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk 

menjalani kehidupan. Kemendikbud (2013: 24) bahwa kerja sama 

adalah bekerja sama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan 

bersama dan saling berbagi tugas dan tolong menolong secara ikhlas. 

Selain itu, Kemendikbud (2013: 3) mengemukakan indikator dari 

kerja sama yaitu (a) kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan, 

(b) bersedia membantu orang lain tanpa mengharap imbalan, (c) 

terlibat aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas atau sekolah, 

(d) aktif dalam kerja kelompok. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sikap 

kerja sama adalah bekerja dalam melakukan serangkaian kegiatan 
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untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memperoleh hasil yang 

baik. Adanya sikap kerja sama yang dimiliki siswa, maka akan 

menciptakan perilaku yang positif bagi siswa dalam bersosialisasi dan 

bermasyarakat. Indikator dari sikap kerjasama siswa dalam proses 

pembelajaran, yaitu (a) aktif dalam kerja kelompok, (b) tetap berada 

dalam kelompok saat pembelajaran berlangsung, (c) memberikan 

kesempatan teman lain untuk menyampaikan pendapat. 

2) Sikap Percaya Diri 

Percaya pada diri sendiri ialah salah satu modal dasar untuk 

mencapai kesuksesan dalam pembelajaran. Kemendikbud (2013: 3) 

bahwa percaya diri adalah kondisi mental seseorang yang memberikan 

keyakinan kuat untuk berbuat atau bertindak. Selanjutnya Mulyasa 

(2013: 147) bahwa ada beberapa indikator percaya diri, yaitu (a) 

pantang menyerah, (b) berani menyatakan pendapat, (c) berani 

bertanya, (d) mengutamakan usaha sendiri daripada bantuan, (e) 

berpenampilan tenang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka percaya diri adalah sikap 

keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk berbuat dan 

bertindak sebagai modal dasar agar memperoleh hasil yang baik 

dalam belajar. Adapun indikator sikap percaya diri dalam penelitian 

ini adalah (a) berani bertanya, (b) berani menyatakan pendapat, (c) 

tidak mencontek saat mengerjakan tugas. 
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3) Sikap Tanggung Jawab 

Setiap manusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas 

tindakan yang dilakukan. Kemendikbud (2013: 3) bahwa tanggung 

jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Kemendikbud (2013: 3) bahwa ada beberapa indikator sikap tanggung 

jawab yakni (a) melaksanakan tugas individu dengan baik, (b) 

menerima tindakan yang dilakukan, (c) tidak menuduh orang lain 

tanpa bukti yang akurat, (d) mengembalikan barang yang disimpan, 

(e) meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, 

Mulyasa (2013: 147) bahwa ada beberapa indikator sikap tanggung 

jawab yakni (a) melaksanakan kewajiban, (b) melaksanakan tugas 

sesuai dengan kemampuan, (c) menaati tata tertib sekolah, (d) 

memelihara fasilitas sekolah, (e) menjaga kebersihan lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sikap tanggung 

jawab adalah suatu tindakan yang dilakukan atas kesadarannya sendiri 

dan tanpa diperintahkan orang lain. Adapun indikator sikap tanggung 

jawab dalam penelitian ini, yaitu (a) mengerjakan tugas hingga 

selesai, (b) menata kursi setelah melakukan kerja kelompok, (c) 

tempat kerja kelompok bersih dari sampah. 

 

c) Ranah Psikomotor (Keterampilan) 

Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima 
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pengalaman belajar tertentu. Menurut Kunandar (2013: 249) psikomotor 

berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui 

keterampilan sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan, hal 

ini berarti kompetensi keterampilan itu sebagai implikasi dari tercapainya 

kompetensi pengetahuan dari siswa. Selain itu Sudjana (2012: 30) hasil 

belajar psikomotor tambak dalam keterampilan (skill) dan kemampuan 

bertindak individu.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan ranah 

psikomotor adalah keterampilan yang melibatkan secara fisik dan mental 

seseorang untuk memperoleh hasil yang baik. Aspek keterampilan yang 

diukur dalam penelitian ini, yaitu (1) membuat model yang beragam dari 

satu konsep, (2) membuat kesimpulan dari beberapa fakta, (3) 

mengkomunikasikan hasil kerja kelompok.   

 

B. Pembelajaran Matematika di SD  

1. Pengertian Matematika 

Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Sundayana (2014: 2) matematika 

adalah bekal bagi siswa untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif. Adapun James dan James dalam Suwangsih dan Tiurlina (2006: 4) 

bahwa matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, 

besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. 

Freudental dalam Susanto (2013: 189) memaparkan bahwa matematika 
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ialah cara berpikir logis yang dipresentasikan dalam bilangan, ruang, dan 

bentuk dengan aturan-aturan yang telah ada dan yang tak lepas dari aktivitas 

manusia tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu tentang logika yang membekali siswa untuk berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Matematika tidak lepas dari aktivitas 

manusia dalam kehidupan sehari-hari.  

 

2. Pengertian Pembelajaran Matematika di SD 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar 

yang mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan. Susanto (2013: 

186) bahwa pembelajaran matematika ialah suatu proses belajar mengajar 

yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasa yang baik terhadap materi matematika. Aisyah, 

dkk. (2007: 1.4) bahwa pembelajaran matematika adalah proses yang 

sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan 

yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar matematika. 

Pembelajaran matematika dimaksudkan sebagai proses yang disengaja 

dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang 

memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika di sekolah.   

Menurut Suwangsih (2006: 7) konsep-konsep matematika tersusun 

secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang 

paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Oleh karena 
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itu untuk mempelajari matematika, konsep sebelumnya harus dipahami atau 

dikuasai agar dapat memahami konsep selanjutnya.  Marti dalam Sundayana 

(2014: 3) bahwa obyek matematika yang bersifat abstrak tersebut 

merupakan kesulitan tersendiri yang harus dihadapi siswa dalam 

mempelajari matematika. Tidak hanya siswa, guru pun juga mengalami 

kendala dalam mengajarkan matematika terkait sifatnya yang abstrak. 

Konsep-konsep matematika dapat dipahami dengan mudah bila bersifat 

konkret. 

Heruman (2008: 2) bahwa setiap konsep yang abstrak yang baru 

dipahami siswa perlu segera diberi penguatan, agar mengendap dan 

bertahan lama dalam memori siswa sehingga akan melekat dalam pola pikir 

dan pola tindakannya. Merujuk pada berbagai pendapat para ahli 

matematika sekolah dasar dalam mengembangkan kreativitas dan 

kompetensi siswa, maka guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran 

yang efektif dan efisien sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa.  

Adapun Heruman (2008: 2) bahwa konsep-konsep pada kurikulum 

matematika sekolah dasar dapat dibagi menjadi tiga yaitu. 

a) Penanaman konsep dasar, yaitu pembelajaran suatu konsep baru 

matematika. Pembelajaran penanaman konsep merupakan 

jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif 

siswa yang konkret dengan konsep baru matematika yang abstrak. 

Dalam kegiatan ini dapat digunakan media untuk membantu 

kemampuan pola pikir siswa. 

b) Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran pemahaman konsep 

dilakukan pada pertemuan berbeda, tetapi masih merupakan 

lanjutan dari penanaman konsep.  

c) Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran pembinaan 

keterampilan bertujuan agar siswa menjadi terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang 

sengaja dirancang dan dibangun oleh guru untuk mengembangkan 

kreativitas siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. 

Pembelajaran matematika memiliki konsep yang abstrak sehingga sulit 

dipahami oleh siswa. Pada dasarnya konsep yang abstrak dapat dipahami 

dengan mudah bila bersifat konkret. Oleh karena itu, peneliti membuatnya 

menjadi konkret dengan media pembelajaran yakni media visual. 

 

C. Metode Pembelajaran 

 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan 

proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. Metode dalam rangkaian 

sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting, karena 

keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada cara guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran. Fadillah (2014: 16) bahwa metode 

pembelajaran adalah suatu cara atau sistem yang digunakan dalam 

pembelajaran yang digunakan agar siswa dapat mengetahui, memahami, 

mempergunakan, dan menguasai bahan pelajaran tertentu.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah segala cara untuk membantu guru dan siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun 

sebelumnya. Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang 
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peran yang sangat penting, karena keberhasilan pembelajaran sangat 

tergantung pada cara guru dalam menggunakan metode pembelajaran. 

 

2. Macam-macam Metode Pembelajaran  

 

Metode yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

bermacam-macam, memilih dan mengunakan metode pembelajaran 

merupakan kiat guru berdasarkan pengetahuan metodologis, serta 

pengalaman mengajar yang sebenarnya. Menurut Depdiknas dalam Majid 

(2015: 194-215) beberapa metode pembelajaran yakni (1) metode ceramah, 

(2) metode demonstrasi, (3) metode diskusi, (4) metode simulasi, (5) metode 

tugas dan resitasi, (6) metode tanya jawab, (8) metode kerja kelompok, (7) 

metode problem solving, (8) metode sistem regu (team teaching), (9) 

metode latihan (drill), (10) metode karyawisata (field-trip). 

 

3. Metode Problem Solving 

 

Metode problem solving (pemecahan masalah) merupakan salah satu 

dasar teoritis yang menjadikan masalah sebagai isu utamanya dalam 

pembelajaran. Metode problem solving merupakan suatu cara berpikir 

secara ilmiah untuk menemukan pemecahan dari suatu masalah. Metode ini 

menjadikan siswa berpikir lebih aktif dan terampil memecahkan masalah. 

Fadillah (2014: 196) bahwa metode problem solving ialah cara 

menyampaikan materi dimana guru memberikan suatu permasalahan 

tertentu untuk dipecahkan atau dicari jalan keluarnya oleh siswa. 

Sedangkan menurut Hamiyah dan Jauhar (2014: 55) metode problem 

solving bukan hanya metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode 
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berpikir. Oleh karena itu, dalam problem solving dapat menggunakan 

metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai menarik 

kesimpulan. Menurut Sutikno (2014: 101) pemecahan masalah dapat 

diartikan sebagai suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan 

suatu masalah dan memecahkannya berdasarkan data dan informasi yang 

akurat sehingga dapat diambil simpulan yang tepat dan cermat.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

problem solving adalah suatu penyajian materi pelajaran yang 

menghadapkan siswa pada persoalan yang harus diselesaikan dengan 

melibatkan mental dan intelektual, dalam pembelajarannya siswa bukan 

hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi berpikir untuk mencari solusi 

atas persoalan yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Metode Problem Solving  

 

Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan.  

Djamarah dan Zain (2006: 92) beberapa kelebihan dan kekurangan  metode 

problem solving sebagai berikut. 

 

1. Kelebihan metode problem solving 

a. Penerapan metode ini dapat membuat  pendidikan di sekolah 

menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan 

dunia kerja yang akan dihadapi oleh siswa di masa mendatang. 

b. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat 

membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan 

masalah secara terampil, apabila menghadapi permasalahan 

dalam keluarga, masyarakat, maupun pekerjaan. Tentunya hal 

ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi siswa dan 

merupakan suatu kemampuan yang sangat bermakna bagi 

siswa. 

c. Metode ini dapat merangsang pengembangan kemampuan 

berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam 

proses belajarnya siswa banyak melakukan kegiatan yang 
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menuntut siswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan 

dengan menyoroti permasalahannya dari berbagai segi dalam 

rangka mencari pemecahan. 

 

2. Kekurangan metode problem solving 

a. Sulitnya menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya 

sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan 

kelasnya serta pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki siswa. Hal ini membutuhkan kemampuan dan 

keterampilan guru. Namun, sebenarnya metode pemecahan 

masalah dapat dilakukan di seluruh jenjang pendidikan dengan 

menyesuaikan tingkat kesulitan permasalahan dengan taraf 

kemampuan berpikir anak.  

b. Dengan menggunakan metode ini, proses belajar mengajar 

akan memerlukan waktu yang cukup banyak dan lebih lama 

karena siswa diharapkan mampu menemukan pemecahan suatu 

masalah dengan langkah-langkah yang tepat. Hal ini kemudian 

berakibat pada penambahan waktu dengan mengambil dan 

terpaksa mengorbankan waktu pelajaran lain. 

c. Metode ini mengharuskan siswa untuk lebih aktif. Mengubah 

kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima 

informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir 

memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok, yang 

kadang-kadang memerlukan berbagai sumber belajar, 

merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa. 

 

 

Selain itu Hamiyah dan Jauhar (2014: 130-131) beberapa kelebihan 

dan kekurangan metode problem solving sebagai berikut. 

 

1. Kelebihan metode problem solving 

a. Membuat pendidikan di sekolah mejadi relevan dengan 

kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. 

b. Dapat berpikir dan bertindak kreatif. 

c. Dapat mengembangkan rasa tanggung jawab. 

d. Para siswa dapat diajak untuk lebih menghargai orang lain. 

e. Dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. 

f. Dapat merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat.  

 

2. Kekurangan metode problem solving 

a. Memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan 

dengan metode pembelajaran lain. 

b. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai 

dengan pengetahuan dan pengalaman siswa memerlukan 

kemampuan dan keterampilan guru. 
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c. Bagi siswa yang kurang memahami pelajaran tertentu, maka 

pengajaran dengan metode ini sangat membosankan dan 

menghilangkan semangat belajarnya. 

 

 

5. Langkah-langkah Metode Problem Solving 

Menurut Mulyono (2011: 108-109) langkah-langkah metode 

problem solving sebagai berikut. 

 

a. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus 

tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya. 

b. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Misalnya dengan jalan membaca 

buku-buku, meneliti,bertanya, dll. 

c. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan 

jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah 

diperoleh pada langkah kedua diatas. 

d. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah 

ini peserta didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga 

betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok. 

Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak 

sesuai. Untuk menguju kebenara jawaban ini tentu saja diperlukan 

metode-metode lainnya seperti demonstrasi, t ugas, diskusi, dll. 

e. Menarik kesimpulan. Artinya peserta didik harus sampai kepada 

kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. 

 

Adapun menurut Majid (2015: 213) langkah-langkah metode 

problem solving sebagai berikut. 

 

1. Menyiapkan isu/masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah 

ini harus tumbuh dari siswa sesuai dengan taraf kemampuannya 

juga sesuai materi yang disampaikan dan kehidupan rill 

siswa/keseharian. 

2. Menuliskan tujuan/kompetensi yang hendak dicapai. 

3. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca 

buku-buku, meneliti, bertanya dan lain-lain.  

4. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan 

jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah 

diperoleh. 

5. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah 

ini, siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga yakin 
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bahwa jawaban tersebut cocok dengan jawaban sementara atau 

sama sekali tidak sesuai. Untuk menguji kebenaran jawaban 

tersebut, tentu saja diperlukan metode-metode lainnya seperti 

demonstrasi. 

6. Tugas, diskusi, dan lain-lain. 

7. Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai pada 

kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tersebut. 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan langkah-

langkah metode problem solving yang dikemukakan oleh Majid. Peneliti 

menyimpulkan bahwa langkah-langkah penerapan metode problem solving 

melalui media visual, yaitu (1) guru menyiapkan masalah dengan 

menggunakan media visual, (2) guru menyampaikan tujuan/kompetensi 

yang hendak dicapai, (3) siswa diberikan sumber data yang berkaitan 

dengan masalah berupa lembar kerja siswa, (4) siswa berdiskusi untuk 

menentukan jawaban sementara, (5) guru memberikan kesempatan kepada 

siswa secara berkelompok untuk berpikir dalam mengerjakan tugas terkait 

dengan materi yang dipelajari, (6) guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berdiskusi, bertanya dan lain-lain, (7) guru mengarahkan siswa 

untuk menarik kesimpulan. 

 

D. Media Pembelajaran 

 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

 

Media pembelajaran ialah alat bantu proses belajar mengajar. Segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan atau ketrampilan siswa  sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. Seperti yang dikemukakan oleh Rossi 

dan Breidle dalam Sanjaya (2012: 58) bahwa media pembelajaran adalah 
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seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti 

radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya.  

Menurut Gagne dalam Suryani dan Agung (2012: 135) mengartikan 

media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Gagne dan Briggs dalam Arsyad (2014: 4) 

media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari buku, tape recorder, 

kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto 

gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain, media adalah 

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah 

alat bantu dalam proses pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar dan memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, seperti buku, 

tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar 

bingkai), foto gambar, grafik, televisi, dan komputer. Media juga jenis 

komponen dari lingkungan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

 

2. Manfaat Media Pembelajaran 

Media dalam pembelajaran memiliki berbagai manfaat, seperti yang 

dikemukakan oleh Sudjana dan Rivai dalam Sundayana (2014: 12-13) 

manfaat media pembelajaran, yaitu: 

 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 
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2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 

apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. 

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan 

lain-lain. 

 

Selain itu adapun Hamalik dalam Arsyad (2014: 28) manfaat media 

pembelajaran sebagai berikut. 

 

1. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena 

itu mengurangi verbalisme. 

2. Memperbesar perhatian siswa. 

3. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan 

belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap. 

4. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. 

5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama 

melalui gambar hidup. 

6. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu 

perkembangan kemampuan berbahasa. 

7. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan 

cara lain, dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih 

banyak dalam belajar. 

 

 

Sejalan dengan beberapa penjelasan di atas, Arsyad (2014: 29) 

beberapa manfaat media pembelajaran, yakni: 

 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses 

dan hasil belajar.  

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, 

dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya. 
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3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, 

dan waktu.  

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, 

serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungannya. 

 

 

3. Macam-macam Media Pembelajaran 

Media pembelajaran banyak macamnya, mulai dari yang paling 

sederhana hingga canggih. Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2014: 39) 

mengelompokkan media ke dalam delapan jenis, yaitu (1) media cetakan, 

(2) media pajang, (3) overhead transparacies, (4) rekaman audiotape, (5) 

seri slide dan film strips, (6) penyajian multi-image, (7) rekaman video dan 

film hidup, dan (8) komputer. Sejalan dengan pendapat tersebut, Leshin, 

Pollock dan Reigeluth dalam Arsyad (2014: 38) mengklasifikasi media 

dalam lima kelompok, yakni: 

 

1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, 

kegiatan kelompok). 

2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan, alat bantu 

kerja, dan lembaran lepas). 

3. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, 

gambar, transparansi, slide). 

4. Media berbasis audio-visual (video, film, program slide-tape, 

televisi). 

5. Media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan komputer, 

interaktif video). 

 

Lebih lanjut, Sanjaya dalam Sundayana (2014: 13) menguraikan 

tentang macam-macam media pembelajaran dilihat dari sifatnya yakni: 

 

1. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau 

media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan 

rekaman suara. 

2. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Jenis media yang tergolong ke dalam 
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media visual adalah film, slide, foto, transparansi, lukisan, 

gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media 

grafis dan lain sebagainya. 

 

 

4. Media Visual 

a. Pengertian Media Visual 

Media visual memegang peranan penting dalam proses belajar. 

Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan 

dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia 

nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konsep 

yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual untuk 

meyakinkan terjadinya proses informasi. Fathurrohman (2007 : 67) 

bahwa media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam 

seperti film strip, slide foto, gambar atau lukisan dan cetakan. Ada pula 

media visual yang menampilkan gambir atau symbol yang bergerak 

seperti film bisu dan film kartun. 

Menurut Sadiman (2006: 28) media visual berfungsi untuk 

menyalurkan pesandari sumber ke penerima pesan, selain itu berfungsi 

pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan 

atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan bila tidak 

digrafiskan. Herry (2007: 6.31) bahwa media visual adalah media yang 

hanya dapat dilihat dengan menggunakan indra penglihatan terdiri atas 

media yang dapat diproyeksikan (projekted visual) dan media yang tidak 

dapat diproyeksikan (non projekted visual). 
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Lebih lanjut Arsyad (2014: 89) memaparkan bahwa bentuk visual 

bisa berupa (a) gambar representasi seperti gambar, lukisan atau foto 

yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu benda, (b) diagram 

yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi 

materi, (c) peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antara 

unsur-unsur isi materi, (d) grafik seperti tabel, grafik, dan bagan yang 

menyajikan gambaran data atau antarhubungan seperangkat gambar atau 

angka-angka.  

Berdasarkan uraian di atas, media visual adalah suatu alat bantu 

dalam pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada siswa, dapat 

berupa gambar, foto, lukisan, peta, dan lain-lain. Media visual berfungsi 

untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau 

menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan bila tidak 

digrafiskan.  

 

b. Prinsip Penggunaan Media Visual 

Pembelajaran dengan media visual memiliki beberapa prinsip 

penggunaan seperti yang dikemukakan Arsyad (2014: 89-90) bahwa ada 

beberapa prinsip umum yang perlu diketahui untuk penggunaan efektif 

media visual sebagai berikut. 

 

1) Usahakan visual itu sesederhana mungkin dengan 

menggunakan gambar garis, karton, bagan dan diagram. 

Gambar realistis harus digunakan secara berhati-hati karena 

gambar yang amat rinci dengan realisme sulit diproses dan 

dipelajari bahkan seringkali mengganggu perhatian siswa 

untuk mengamati apa yang seharusnya diperhatikan. 
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2) Visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran (yang 

terdapat teks) sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan 

baik. 

3) Gunakan grafis untuk menggambarkan ikhtisar keseluruhan 

materi sebelum menyajikan unit demi unit pelajaran untuk 

digunakan oleh siswa mengorganisasikan informasi. 

4)  Ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan 

daya ingat. 

5) Gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-

konsep misalnya dengan menampilkan konsep-konsep yang 

divisualkan secara berdampingan. 

6) Hindari visual yang tak berimbang. 

7) Tekankan kejelasan dan ketepatan dan ketepatan dalam 

semua visual. 

8) Visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah 

dibaca. 

9) Visual khususnya diagram amat membantu untuk 

mempelajari materi yang agak kompleks. 

10) Visual yang dimaksud untuk mengomunikasikan gagasan 

khusus akan efektif apabila jumlah objek dalam visual yang 

akan ditafsirkan dengan benar dijaga agar terbatas. 

11) Unsur-unsur pesan dalam visual itu harus ditonjolkan dan 

dengan mudah dibedakan dari unsur-unsur latar belakang 

untuk mempermudah pengolahan informasi. 

12) Keterangan gambar harus disediakan. 

13) Warna harus digunakan secara realistik. 

14) Warna dan pemberian bayangan digunakan untuk 

mengarahkan perhatian dan membedakan komponen-

komponen. 

 

 

c. Manfaat Media Visual 

Media visual sangatlah berperan penting dalam pembelajaran, 

karena media visual memiliki peran memudahkan dalam penyampaian 

materi kepada siswa, selain itu akan membantu siswa dalam pemahaman 

materi yang kompleks. Agung (https://blogspot.co.id) memaparkan 

manfaat media visual dalam pembelajaran sebagai berikut. 

 

1. Media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh siswa. Pengalaman setiap siswa berbeda-beda 

tergantung dengan faktor-faktor yang menentukan banyaknya 

pengalaman anak. 

https://blogspot.co.id/
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2. Media visual memungkinkan adanya interaksi langsung antara 

siswa dengan lingkungannya. 

3. Media visual dapat menanamkan konsep dasar yang benar, 

konkret, dan realistiskan. 

4. Media visual membangkitkan keinginan dan minat baru. 

5. Media visual akan mengakibatkan perubahan afektif, kognitif, 

dan psikomotorik. 

6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa 

 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Media Visual 

Media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing, begitupun dengan media visual. Suryani dan Agung (2012: 150) 

memaparkan kelebihan dan kekurangan media visual sebagai berikut. 

 

1) Kelebihan media visual antara lain: 

(a) Memberikan informasi secara simbolis. 

(b) Memperjelas dan memudahkan data kuantitatif yang 

rumit. 

(c) Dapat menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan 

suatu peristiwa atau objek dari waktu ke waktu. 

(d) Menunjukkan peristiwa dan keadaan secara realistik dan 

konkret. 

(e) Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 

 

2) Kekuragan media visual antara lain: 

(a) Menekankan kemampuan indera penglihatan. 

(b) Dapat hilang, mudah rusak, dan musnah bila tidak dirawat 

dengan baik. 

 

 

E. Kinerja Guru 

Pengertian kinerja menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam 

Susanto (2013: 29) diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Rusman (2014:  50) bahwa kinerja 

merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi 

prestasi. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah 
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kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai 

hasil belajar.  

Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan 

seorang guru dalam penguasaan dan penerapan kompetensinya. Menurut 

Johnson (dalam Sanjaya, 2014: 17) menjelaskan kompetensi merupakan 

perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan. Sebagai suatu profesi terdapat sejumlah kompetensi 

yang dimiliki oleh seorang guru. Menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2009 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, terdapat empat 

standar kompetensi yang dikembangkan, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) 

kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial dan (4) kompetensi profesional. 

 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru diantaranya kompetensi 

pedagogik. Sanjaya (2014: 19) bahwa kompetensi pedagogis merupakan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa. Sedangkan 

Rusman (2014: 54) berpendapat bahwa kompetensi pedagogis merupakan 

kemampuan guru dalam mengoptimalkan potensi siswa untuk 

mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan guru juga harus mampu 

melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Rusman (2014: 55) bahwa terdapat kriteria kompetensi 

pedagogik yang dimiliki oleh guru, yaitu:  

a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

sosial, kultural, emosional dan intelektual. 
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b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan yang diampu. 

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 

h. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

pedagogis merupakan kemampuan guru dalam mengoptimalkan potensi 

peserta didik melalui pengelolaan dan proses pembelajaran di kelas. 

i. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

pedagogik yang dimiliki oleh guru merupakan merupakan kompetensi 

kemampuan guru dalam mengoptimalkan potensi siswa melalui pengelolaan 

dan proses pembelajaran di kelas. 

 

2. Kompetensi Kepribadian 

Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian 

ideal. Sanjaya (2014: 18) bahwa kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh 

guru berhubungan dengan pengembangan kepribadian. Hal ini berkaitan 

dengan peran guru sebagai model atau panutan yang harus digugu dan 

ditiru. Rusman (2014: 56) menjelaskan bahwa terdapat kriteria kompetensi 

kepribadian yang dimiliki guru, yaitu: 

 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 



 

33 
 

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa arif, dan 

berwibawa. 

d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

kepribadian yang dimiliki oleh guru merupakan kompetensi pengembangan 

kepribadian yang berkaitan dengan kepribadian guru yang akan selalu ditiru 

oleh siswa. 

 

3. Kompetensi Sosial 

Guru di mata masyarakat merupakan panutan dan suri teladan yang 

patut dicontoh. Sanjaya (2014: 20) bahwa kompetensi sosial berhubungan 

dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk 

sosial. Rusman (2014: 58) menjelaskan bahwa terdapat kriteria yang 

dimiliki guru dalam kompetensi sosial, yaitu: 

a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif kerena pertimbangan jenis 

kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status 

sosial ekonomi. 

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. 

c. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang untuk 

berkomunikasi dan berhubungan dengan lingkungan sosial. 
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4. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional kemampuan yang harus dimiliki guru dalam 

proses pembelajaran. Sanjaya (2014: 22) bahwa kompetensi profesional 

adalah kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas 

keguruan yang berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Rusman 

(2014: 59) berpendapat bahwa terdapat kriteria yang dimiliki guru dalam 

kompetensi profesional yaitu: 

1) Menguasi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

2) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara        kreatif. 

3) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

4) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri. 

5) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk 

meningkatkan kinerja 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

profesional adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam hal 

penyelesaian tugas-tugas keguruan, baik dalam proses pembelajaran 

maupun administrasi yang berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Berikut ini penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas 

dalam skripsi ini: 

1. Sarifah (2013) dalam skripsinya membuktikan bahwa penerapan metode 

problem solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di Panjang 

Utara pada mata pelajaran matematika. 
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2. Wiwin Nofa Resmanti (2012) dalam skripsinya membuktikan bahwa 

penerapan metode problem solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V di Trimulyo pada mata pelajaran matematika. 

 

G. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya 

hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2015: 91) bahwa kerangka pikir adalah model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah penting.  

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini berupa input, proses, dan 

output. Input dari penelitian ini adalah siswa. Masalah dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar matematika siswa rendah. Hal tersebut disebabkan karena 

beberapa hal berikut yakni (1) Siswa kurang antusias dalam  mengemukakan 

pertanyaan, gagasan, dan pendapat saat pembelajaran, (2) Guru belum optimal 

dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu metode problem solving, (3) 

Siswa belum sepenuhnya berpartisipasi aktif, (4) Pembelajaran masih bersifat 

komunikasi satu arah, (5) Guru belum maksimal dalam menyediakan dan 

memanfaatkan media dalam pembelajaran, dan (6) Hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika masih rendah dengan persentase siswa yang tuntas 

32% atau belum memenuhi KKM yakni 65.  

Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menerapkan metode problem 

solving melalui media visual di kelas IV SD Negeri 10 Metro Pusat. Proses 

yang dilaksanakan adalah pembelajaran dengan menerapkan metode problem 

solving melalui media visual dengan langkah-langkah sebagai berikut (1) Guru 
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menyiapkan masalah dengan menggunakan media visual, (2) Guru 

menyampaikan tujuan/kompetensi yang hendak dicapai, (3) Siswa diberikan 

sumber data yang berkaitan dengan masalah berupa lembar kerja siswa, (4) 

Siswa berdiskusi untuk untuk menentukan jawaban sementara, (5) Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa secara berkelompok untuk berpikir 

dalam mengerjakan tugas terkait dengan materi yang dipelajari, (6) Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, bertanya dan lain-lain, 

(7) Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan. Output yang 

diharapkan adalah hasil belajar siswa meningkat Berikut adalah kerangka pikir 

yang peneliti jelaskan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian. 

 

Input 

Siswa  

Output 

Hasil belajar siswa 

meningkat 

 

 

Proses  

Pembelajaran dengan menerapkan 

metode problem solving melalui 

media visual 

1. Guru menyiapkan masalah dengan 

menggunakan media visual. 

2. Guru menyampaikan 

tujuan/kompetensi yang hendak 

dicapai. 

3. Siswa diberikan sumber data yang 

berkaitan dengan masalah berupa 

lembar kerja siswa. 

4. Siswa berdiskusi untuk untuk 

menentukan jawaban sementara. 

5. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa secara berkelompok 

untuk berpikir dalam mengerjakan 

tugas terkait dengan materi yang 

dipelajari. 

6. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berdiskusi, 

bertanya dan lain-lain,. 

7. Guru mengarahkan siswa untuk 

menarik kesimpulan. 
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H. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut ”Apabila dalam pembelajaran matematika 

menggunakan metode problem solving melalui media visual dengan 

langkah-langkah yang tepat, maka akan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 10 Metro Pusat”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

yang sering disebut dengan Classroom Action Research. Wardhani (2009: 1.4) 

bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

Arikunto (2008: 3) bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut 

diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. 

Sedangkan menurut Kunandar (2011: 46) bahwa penelitian tindakan kelas 

adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh guru dikelasnya sendiri 

dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati dan merefleksikan 

tindakan melalui beberapa siklus secara kolaboratif dan partisipatif yang 

bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu mutu proses 

pembelajaran dikelasnya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tindakan kelas adalah  penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya 

sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati dan merefleksikan 
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tindakan melalui beberapa siklus sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru. 

Sementara itu, Arikunto (2008: 16) bahwa ada empat tahapan yang 

dilakukan dalam penelitian tindakan kelas yaitu (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi. Siklus tidak hanya dilaksanakan satu 

kali saja, tetapi dapat dilaksanakan beberapa kali sampai tujuan pembelajaran 

tercapai. Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode problem solving 

melalui media visual dilaksanakan dalam 2 siklus. Pada siklus I hasil belajar 

siswa telah meningkat, namun belum mencapai indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini. Sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

Sedangkan pada siklus II hasil belajar siswa meningkat dan telah mencapai 

indikator keberhasilan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian dihentikan 

sampai pada siklus II. 

Adapun tahapan tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur tahapan siklus hasil PTK. 

Modifikasi dari Arikunto (2008: 16) 
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B. Setting Penelitian 

 

1. Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas IV 

SD Negeri 10 Metro Pusat. Jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 25 

orang siswa yang terdiri dari 21 orang siswa laki-laki dan 4 orang siswa 

perempuan. 

 

2. Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 10 Metro Pusat yang 

beralamat di Jl. Dr. Soetomo Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat 

Kota Metro. Sekolah tersebut merupakan salah satu lembaga pendidikan 

sekolah dasar yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 

 

3. Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2015/2016 selama 6 bulan yakni dari bulan Januari 2015 sampai dengan 

bulan Juni 2016. Kegiatan penelitian dimulai dari perencanaan sampai 

laporan dan perbaikan hasil penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik nontes dan tes. 
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1. Teknik Non tes 

 

Teknik nontes merupakan suatu teknik atau cara yag digunakan 

untuk menjaring data kualitatif. Teknik nontes digunakan untuk mengukur 

variabel kinerja guru, hasil belajar (afektif dan psikomotor)  dalam 

pembelajaran matematika melalui penerapan metode problem solving 

melalui media visual dengan menggunakan lembar observasi. Observer 

menilai dengan cara menuliskan skor pada lembar observasi yang telah 

disediakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 

2. Teknik Tes 

 

Menurut Kunandar (2011: 186) tes adalah sejumlah pertanyaan yang 

disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan 

keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek 

psikologi dalam dirinya. Tes berfungsi untuk mengukur kemampuan 

seseorang dengan menjaring data kuantitatif. Teknik tes yang digunakan 

untuk mengukur hasil belajar kognitif  dalam pembelajaran matematika 

melalui penerapan metode problem solving melalui media visual dengan 

menggunakan tes formatif. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

 

Alat pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang 

lengkap, valid, serta reliabel yang dapat mendukung keberhasilan dalam 

melaksanakan penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat 

pengumpul data sebagai berikut. 
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1. Lembar Observasi 

Instrumen ini dirancang oleh peneliti bersama dengan guru kelas 

sebagai panduan observasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan kinerja guru, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor. 

a) Instrumen penilaian kinerja guru 

 

Tabel 2. Indikator penilaian kinerja guru. 

 

No  Aspek yang diamati Skor  

I Pra Pembelajaran  

 1. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran.  

 2. Memeriksa kesiapan siswa.  

II Membuka Pelajaran  

 1. Melakukan apersepsi  

III Kegiatan Inti Pembelajaran  

 A. Penguasaan materi pembelajaran  

 1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran  

 2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan. 

 

 3. Menyajikan pembahasan materi pembelajaran 

dengan tepat. 

 

 B. Penerapan Metode Problem Solving  

 1. Guru menyiapkan masalah dengan menggunakan 

media visual 

 

 2. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang 

hendak dicapai 

 

 3. Guru menfasilitasi siswa dengan sumber data 

yang berkaitan dengan masalah berupa lembar 

kerja siswa 

 

 4. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi agar 

menemukan jawaban sementara 

 

 5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

secara berkelompok untuk berpikir dalam 

mengerjakan tugas terkait dengan materi yang 

dipelajari 

 

 6. Guru mengarahkan siswa untuk menarik 

kesimpulan 

 

 7. Guru memperjelas jawaban dari semua 

kelompok 

 

 C. Pemanfaatan Media Pembelajaran / Sumber 

Belajar 

 

 1. Jelas untuk dilihat oleh seluruh siswa.  
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No  Aspek yang diamati Skor  

 2. Dapat mengilustrasikan fakta dengan jelas.  

 3. Adanya kesesuaian dengan konsep dan tujuan 

pembelajaran.  

 

 4. Mudah cara pemerolehannya dan pemakaiannya.  

 5. Mudah dan relatif murah harganya.  

 D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

Keterlibatan Siswa 

 

 1. Menumbuhkan partisipatif aktif siswa melalui 

interaksi guru, siswa, sumber belajar. 

 

 2. Meerespon positif partisipatif siswa  

 3. Menunjukkan hubungan antar pribadi yag 

kondusif. 

 

 4. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme siswa 

dalam belajar. 

 

 E. Penggunaan Bahasa yang Tepat dalam 

Pembelajaran 

 

 1. Menggunakan bahasa lisan yang jelas dan benar.  

 2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar  

IV Penutup  

 1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

 

 2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa  

 3. Memberikan tes lisan atau tertulis  

 4. Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan 

portofolio 

 

 5. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan kerjasama. 

 

 

 

Tabel 3. Rubrik penilaian kinerja guru. 

Skor Kategori  Aspek yang diamati 

4 Sangat Baik Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru 

dengan sangat baik, guru melakukannya 

tanpa kesalahan. 

3 Baik  Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru 

dengan baik, guru melakukannya dengan 

satu/dua kesalahan. 

2 Cukup  Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru 

dengan cukup baik, guru melakukannya 

dengan tiga/empat kesalahan. 

1 Kurang  Aspek yang diamati tidak dilaksanakan oleh 

guru, dan guru tampak tidak menguasai. 

(Sumber: modifikasi Rusman, 2014: 100) 
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b) Instrumen penilaian hasil belajar afektif siswa 

 

Tabel 4. Indikator penilaian hasil belajar afektif siswa. 

Aspek sikap 

yang diamati 

Indikator Skor 

(1-4) 

Kerja sama  Aktif dalam kerja kelompok  

Tetap berada dalam kelompok saat diskusi 

berlangsung 

 

Memberikan kesempatan teman lain 

untuk menyampaikan pendapat 

 

Percaya diri Berani bertanya  

Berani menyatakan pendapat  

Tidak mencontek pada saat mengerjakan 

tugas 

 

Tanggung jawab Mengerjakan tugas hingga selesai  

Menata kursi setelah melakukan kerja 

kelompok 

 

Tempat kerja kelompok bersih dari 

sampah 

 

 

 

Tabel 5. Rubrik penilaian hasil belajar afektif siswa. 

Skor Kategori  Kriteria penilaian  

4 Membudaya  Jika ketiga indikator yang diamati 

muncul selama proses pembelajaran 

3 Mulai 

berkembang 

Jika hanya dua indikator yang diamati 

muncul selama proses pembelajaran 

2 Mulai terlihat  Jika hanya satu indikator yang diamati 

muncul selama proses pembelajaran 

1 Belum terlihat Jika tidak ada indikator yang dinilai 

muncul selama proses pembelajaran 

(Sumber: adaptasi Kemendikbud, 2014: 84) 

c) Instrumen penilaian hasil belajar psikomotor siswa 

Tabel 6. Indikator penilaian hasil belajar psikomotor siswa. 

Aspek keterampilan yang 

diamati 

Indikator  Skor 

(1-4) 

Mengkomunikasikan  Membuat model yang beragam dari 

satu konsep 

 

Membuat kesimpulan dari beberapa 

fakta 

 

Menyampaikan hasil diskusi 

dengan kalimat yang baik 
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Tabel 7. Rubrik penilaian hasil belajar psikomotor siswa. 

Skor Kategori  Kriteria penilaian  

4 Sangat Terampil Jika ketiga indikator yang diamati 

muncul selama proses pembelajaran 

3 Terampil Jika hanya dua indikator yang diamati 

muncul selama proses pembelajaran 

2 Cukup Terampil Jika hanya satu indikator yang diamati 

muncul selama proses pembelajaran 

1 Kurang 

Terampil 

Jika tidak ada indikator yang dinilai 

muncul selama proses pembelajaran 

(Sumber: adaptasi Kemendikbud, 2014: 84) 

 

 

2. Tes Hasil Belajar  

Instrumen tes hasil belajar digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai peningkatan hasil belajar siswa. Melalui tes hasil belajar ini, 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan ketercapaian indikator 

dalam pembelajaran dengan penerapan metode problem solving melalui 

media visual dapat diketahui. Tes hasil belajar siswa berupa tes formatif 

yang akan diberikan pada akhir siklus. 

 

Tabel 8. Kisi-kisi tes formatif. 

 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Pokok 

Bahasan 

Indikator  Ranah 

Kognitif 

No. 

Butir 

6. 

Menggunakan 

pecahan dalam 

penyelesaian 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1   

Menjelaskan 

arti pecahan dan 

urutannya 

Pecahan dan 

urutannya 

a. Menjelaskan arti 

pecahan. 

 

 

 

 

b. Menuliskan letak 

pecahan pada 

garis bilangan. 

 

c. Membandinkan 

dua pecahan. 

 

 

 

 

d. Mengurutkan 

pecahan yang 

berpenyebut 

sama dan tidak 

sama.  

C2  

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C3 

 

Pilihan 

ganda 

(1,2)  

Essai 

(1) 

 

Essai 

(2) 

 

 

Pilihan 

ganda 

(4) 

Essai 

(3,4)  

 

Pilihan 

ganda 

(3,5) 

Essai 

(5) 
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 Kompetensi 

Dasar 

Pokok 

Bahasan 

Indikator  Ranah 

Kognitif 

No. 

Butir 

 

6.3 

Menjumlahkan 

pecahan 

 

Penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

sama. 

 

 

 

Penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

tidak sama. 

 

 

a. Melakukan 

penjumlahan 

pecahan yang 

penyebutnya 

sama. 

 

b. Melakukan 

penjumlahan 

pecahan yang 

penyebutnya 

tidak sama. 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

(1,2, 5) 

Essai 

(1,2, 3) 

 

 

Pilihan 

ganda 

(3, 4) 

Essai (4, 

5) 

 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 

kualitatif dan kuantitatif.  

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis kinerja guru, 

hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

a. Kinerja guru 

Tingkat pencapaian kinerja guru dapat diperoleh dengan rumus: 

 

    
 

  
      

 

Keterangan: 

NP    = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R   = Skor mentah yang diperoleh 

SM   = Skor maksimum 

100   = Bilangan tetap 

(Sumber: adopsi Purwanto, 2008: 102) 
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Tabel 9. Kategori nilai kinerja guru. 

 

Rentang  Nilai Kategori 

86 – 100  Sangat baik 

71 – 85  Baik 

56 – 70  Cukup 

≤55 Kurang 

(Sumber: modifikasi Kemendikbud, 2013: 41) 

b. Hasil belajar afektif siswa 

1) Nilai hasil belajar afektif siswa secara individu diperoleh dengan 

rumus: 

 

    
 

  
      

 

Keterangan: 

NP   = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R   = Skor mentah yang diperoleh 

SM   = Skor maksimum 

100   = Bilangan tetap 

(Sumber: adopsi Purwanto, 2008: 102) 

 

 

Tabel 10. Kategori nilai hasil belajar afektif siswa secara individu. 

 

Nilai  Angka Mutu Kategori  

85 – 100  A Membudaya  

80 – 84  A- 

75 – 79    B+ Mulai berkembang 

70 – 74  B 

65 – 69  B- 

60 – 64  C+ Mulai terlihat 

55 – 59  C 

50 – 54  C- 

45 – 49 D+ Belum terlihat 

0 – 44  D 

(Sumber: modifikasi Kemendikbud, 2013: 8) 
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2) Nilai persentase hasil belajar afektif siswa secara klasikal diperoleh 

dengan rumus: 

 

P   
                                                       

       
       

 

(Sumber: adaptasi Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

 

Tabel 11.  Kategori nilai hasil belajar afektif siswa secara klasikal. 

 

Rentang nilai (%) Kategori 

>85 Membudaya 

65 – 84  Mulai berkembang 

45 – 64  Mulai terlihat 

≤44 Belum terlihat 

(Sumber: modifikasi Aqib, dkk., 2009: 41)  

 

 

c. Hasil belajar psikomotor 

1) Nilai hasil belajar psikomotor siswa secara individu diperoleh dengan 

rumus: 

    
 

  
      

 

Keterangan: 

NP     = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R   = Skor mentah yang diperoleh 

SM   = Skor maksimum 

100   = Bilangan tetap 

(Sumber: adopsi Purwanto, 2008: 102) 
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Tabel 12.  Kategori nilai hasil belajar psikomotor siswa secara 

individu. 

 

Nilai  Angka Mutu Kategori  

85 – 100  A Sangat Terampil 

80 – 84  A- 

75 – 79   B+ Terampil  

 

 
70 – 74  B 

65 – 69  B- 

60 – 64  C+ Cukup Terampil 

55 – 59  C 

50 – 54  C- 

45 – 49 D+ Kurang Terampil 

0 – 44  D 

(Sumber: modifikasi Kemendikbud, 2013: 8) 

 

 

2) Nilai persentase hasil belajar psikomotor siswa secara klasikal 

diperoleh dengan rumus: 

   
                                               

       
       

 

(Sumber: adaptasi Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

 

Tabel 13.   Kategori nilai hasil berlajar psikomotor siswa secara 

 klasikal. 

 

Rentang nilai (%) Kategori 

>85 Sangat terampil 

65 – 84  Terampil 

45 – 64  Cukup terampil  

≤44 Kurang terampil  

(Sumber: modifikasi Aqib, dkk., 2009: 41)  

 

 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai 

kemajuan kualitas hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan 

penguasaan materi yang diajarkan oleh guru.  
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Tabel 14.  Pedoman ketuntasan hasil belajar siswa. 

 

No Nilai Keterangan 

1 ≥65 Tuntas 

2 ≤65 Belum tuntas 

 

a. Nilai hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

    
 

  
      

 

Keterangan: 

NP    = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R      = Skor mentah yang diperoleh 

N      = Skor maksimum 

100   = Bilangan tetap 

(Sumber: adopsi Purwanto, 2008: 112) 

 

b. Nilai rata-rata klasikal hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

  
∑  

∑ 
 

 

Keterangan: 

X     = Nilai rata-rata kelas 

∑xi  = Total nilai yang diperoleh siswa 

∑n    = Jumlah siswa 

(Sumber: Adopsi Muncarno, 2010: 15) 

 

 

Tabel 15. Kategori nilai hasil belajar siswa. 

 

Nilai  Angka Mutu Kategori  

85 – 100  A Sangat baik 

80 – 84  A- 

75 – 79    B+ Baik  

70 – 74  B 

65 – 69  B- 

60 – 64  C+ Cukup 

55 – 59  C 

50 – 54  C- 

45 – 49 D+ Kurang 

0 – 44  D 

(Sumber: modifikasi Kemendikbud, 2013: 8) 
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c. Nilai persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal diperoleh  

dengan rumus: 

    
                           

       
       

 

(Sumber: adaptasi Aqib,dkk., 2009: 41) 

 

 

Tabel 16. Kategori persentase klasikal hasil belajar siswa 

 

Rentang nilai (%) Kategori  

>85 Sangat baik 

65 – 84  Baik  

45 – 64  Cukup 

≤44 Kurang 

(Sumber: modifikasi Aqib, dkk., 2009: 41)  

 

 

F. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian yang ditempuh adalah suatu bentuk proses 

pengkajian berdaur siklus. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, 

dan setiap siklusnya dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran. Adapun 

langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 

1. Siklus I 

Siklus I dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setiap akhir siklus 

diadakan tes akhir.  

a. Perencanaan 

Peneliti membuat perangkat pembelajaran dan menyiapkan materi 

yang digunakan dengan menerapkan metode problem solving melalui 

media visual dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
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1) Orientasi dan sosialisasi dengan guru tentang penerapan metode 

problem solving melalui media visual. 

2) Bersama guru menentukan SK/KD dan menyusun perangkat 

pembelajaran dengan guru seperti membuat pemetaan SK/KD, 

menyusun silabus, serta RPP dan menyiapkan bahan ajar yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran.  

3) Bersama guru menyusun lembar kerja siswa. 

4) Bersama guru menyiapkan tes evaluasi hasil belajar untuk 

memperoleh data tingkat kemampuan siswa setelah melalui proses 

pembelajaran. 

5) Bersama guru menyiapkan instrumen penilaian kinerja guru, hasil 

belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor siswa. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam pembelajaran matematika menggunakan 

metode problem solving melalui media visual pada siklus I sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun sebagai berikut. 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memberikan salam dan mengajak berdoa. 

b) Guru mengkondisikan siswa agar siap belajar. 

c) Guru memeriksa kehadiran siswa. 

d) Guru menyampaikan apersepsi. 

e) Guru memberikan motivasi kepada siswa.  

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menyiapkan masalah dengan menggunakan media visual. 
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b) Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang hendak dicapai. 

c) Siswa diberi sumber data yang berkaitan dengan masalah berupa 

lembar kerja siswa. 

d) Siswa berdiskusi untuk menentukan jawaban sementara. 

e) Guru memberikan kesempatan kepada siswa secara berkelompok 

untuk berpikir dalam mengerjakan tugas terkait dengan materi yang 

dipelajari. 

f) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, 

bertanya, dan lain-lain.  

g) Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan. 

h) Masing-masing kelompok maju kedepan kelas untuk 

mengkomunikasikan hasil kerjanya. 

i) Guru memperjelas jawaban dari semua kelompok. 

j) Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang berhasil 

menyelesaikan tugas dengan benar. 

3) Kegiatan Penutup 

a) Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan pembelajaran. 

b) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar dan 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. 

c) Guru mengucapkan salam dan menutup pembelajaran. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Observer mengamati kegiatan pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui kinerja guru 
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pada saat proses pembelajaran, hasil belajar afektif, dan hasil belajar 

psikomotor. Pengamatan ini dilaksanakan menggunakan instrumen 

penilaian yang telah disiapkan. 

d. Refleksi 

Berdasarkan data hasil observasi yang diperoleh, maka diadakan 

analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. Hasil analisis 

data pada siklus I digunakan untuk menentukan tindakan pada siklus 

selanjutnya.  

 

2. Siklus II 

Siklus II ini dilaksanakan sebagai usaha untuk peningkatan hasil 

belajar siswa dengan menerapkan metode problem solving melalui media 

visual dari hasil refleksi pada siklus I. Pada siklus II ini diharapkan hasil 

belajar siswa lebih baik dari siklus sebelumnya.  

a. Perencanaan 

Peneliti membuat perangkat pembelajaran dan menyiapkan materi 

yang akan digunakan dengan menerapkan metode problem solving 

melalui media visual dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Bersama guru menentukan SK/KD dan menyusun perangkat 

pembelajaran dengan guru seperti membuat pemetaan SK/KD, 

menyusun silabus, serta RPP dan menyiapkan bahan ajar yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran.  

2) Bersama guru menyusun lembar kerja siswa. 
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3) Bersama guru menyiapkan tes evaluasi hasil belajar untuk 

memperoleh data tingkat kemampuan siswa setelah melalui proses 

pembelajaran. 

4) Bersama guru menyiapkan instrumen penilaian kinerja guru, hasil 

belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor siswa. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam pembelajaran matematika menggunakan 

metode problem solving melalui media visual pada siklus II sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun sebagai berikut. 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memberikan salam dan mengajak berdoa. 

b) Guru mengkondisikan siswa agar siap belajar. 

c) Guru memeriksa kehadiran siswa. 

d) Guru menyampaikan apersepsi. 

e) Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menyiapkan masalah dengan menggunakan media visual. 

b) Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang hendak dicapai. 

c) Siswa diberi sumber data yang berkaitan dengan masalah berupa 

lembar kerja siswa. 

d) Siswa berdiskusi untuk untuk menentukan jawaban sementara. 

e) Guru memberikan kesempatan kepada siswa secara berkelompok 

untuk berpikir dalam mengerjakan tugas terkait dengan materi yang 

dipelajari. 
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f) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, 

bertanya, dan lain-lain.  

g) Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan. 

h) Masing-masing kelompok maju kedepan kelas untuk 

mengkomunikasikan hasil kerjanya. 

i) Guru memperjelas jawaban dari semua kelompok. 

j) Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang berhasil 

menyelesaikan tugas dengan benar. 

3) Kegiatan Penutup 

d) Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan pembelajaran. 

e) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar dan 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. 

f) Guru mengucapkan salam dan menutup pembelajaran. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Observer mengamati kegiatan pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui kinerja guru 

pada saat proses pembelajaran, hasil belajar afektif, dan hasil belajar 

psikomotor. Pengamatan ini dilaksanakan menggunakan instrumen 

penilaian yang telah disiapkan. 

d. Refleksi 

Berdasarkan data hasil observasi yang diperoleh, maka diadakan 

analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. Hasil analisis 



 

57 
 

menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelass telah sesuai dengan 

harapan sehingga penelitian dihentikan pada siklus II. 

 
G. Indikator Keberhasilan 

 

Penerapan metode problem solving melalui media visual dalam 

pembelajaran matematika dapat dikatakan berhasil dan akan dihentikan 

apabila hasil belajar siswa mencapai ketuntasan ≥75% dari jumlah siswa 

dengan KKM yaitu 65. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan 

penerapan metode problem solving melalui media visual untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 10 Metro Pusat dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode problem solving melalui media visual 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Pada siklus I nilai rata-rata 

hasil belajar siswa memperoleh kategori cukup yang ditunjukkan dengan nilai 

64,54 dan persentase ketuntasan klasikal memperoleh kategori cukup baik yang 

ditunjukkan dengan persentase sebesar 56%. Kemudian pada siklus II terjadi 

peningkatan yakni nilai rata-rata hasil belajar siswa memperoleh kategori baik 

yang ditunjukkan dengan nilai 78,08 dan persentase ketuntasan klasikal 

memperoleh kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan persentase sebesar 

84%.   

 

B. Saran  

1. Siswa  

Diharapkan siswa dapat selalu aktif dan menunjukkan 

keterlibatannya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

memperoleh kemampuan yang komprehensif baik dalam bidang 
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pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Selain itu, siswa diharapkan 

untuk dapat lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru karena untuk melatih sejauh mana kompetensi yang dimiliki. 

2. Guru  

Diharapkan kepada guru agar menerapkan metode problem solving 

sebagai salah satu alternatif pembelajaran terutama pada pembelajaran 

matematika. Dalam pembelajaran metode problem solving, siswa 

dihadapkan dengan persoalan-persoalan sehari-hari sehingga siswa akan 

terbiasa untuk menghadapi dunia nyata khususnya dunia kerja. 

3. Kepala Sekolah  

Diharapkan dapat menjadi sumbang saran serta kontribusi positif 

dalam rangka mengembangkan pembelajaran dan meningkatkan mutu 

pendidikan disekolah. 

4. Keilmuan ke PGSD-an 

Diharapkan dapat memberikan sumbang saran yang sangat berharga 

pada perkembangan ilmu pendidikan khususnya ke SD-an dengan 

penerapan metode pembelajaran untuk meningkatkan proses dan hasil 

belajar siswa di kelas.  
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