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Abstrak 

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa merupakan hal yang penting, 
karena dengan kemampuan tersebut siswa mampu berpikir logis, analitis, sistematis, 
kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah. Akan tetapi saat ini nilai kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa masih rendah. Untuk itu dilakukan penelitian 
dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi bangun ruang 
melalui model Problem Based Learning pada siswa kelas V SD 1 Mlati Lor 
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas dengan subjek penelitian siswa kelas V SD 1 Mlati Lor yang berjumlah 31 
siswa. Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam empat pertemuan dengan dua siklus. 
Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sedangkan teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan analisis 
terhadap data yang diperoleh diketahui bahwa telahterjadi peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa dari siklus 1 ke siklus 2, yaitu dari 61,9 
menjadi 72,55. Sedangkan aktivitas pemecahan masalah matematika siswa juga 
meningkat dari 2,44 dengan kriteria cukup baik menjadi 3,23 dengan kriteria baik. 
Selain itu keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran matematika juga 
meningkat dari siklus 1 ke siklus 2, yaitu 3,02 dengan kriteria baik menjadi 3,37 
dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dengan 
model Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa dalam menyelesaikan soal cerita.  
 
Kata Kunci : Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika, Soal Cerita, Problem 
Based Learning. 
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I. PENDAHULUAN 
Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi manusia, 

termasuk halnya dalam proses pembelajaran. Ruseffendi (1998: 216)  
mengemukakan bahwa masalah dalam pembelajaran matematika adalah suatu 
persoalan yang ia sendiri mampu menyelesaikannya tanpa menggunakan cara atau 
algoritma yang rutin. Apabila siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah, maka 
siswa akan mempunyai keterampilan bernalar dan berpikir logis dalam 
mengintegrasikan konsep-konsep dan keterampilan yang telah dipelajari untuk 
menemukan algoritma atau prosedur non rutin sebagai dasar penyelesaian masalah 
yang dihadapinya dalam kehidupan. 

Suherman (2003: 58) menyatakan tujuan umum pembelajaran matematika pada 
jenjang sekolah dasar dan menengah adalah untuk memberikan penekanan pada 
keterampilan dalam penerapan matematika, baik dalam kehidupan sehari-hari 
maupun dalam membantu mempelajari ilmu pengetahuan yang lain. Akan tetapi, 
tujuan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan 
berdasarkan peringkat Indonesia di kancah internasional yang menunjukkan 
penurunan dari tahun ke tahun. 

Dalam PISA (Programme for International Student Assessment) pada tahun 
2012 Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 65 negara dengan skor rata-rata 
adalah 375, jauh di bawah skor rata-rata Internasional yaitu 500. Sedangkan TIMSS 
(Trends in International Mathematic and Science Study) pada tahun 2011 
menempatkan Indonesia berada pada peringkat ke-38 dari 42 negara, dengan rata-
rata skor yang diperoleh adalah 386 jauh di bawah skor rata-rata International yaitu 
500. Dengan pencapaian tersebut, diperoleh keterangan bahwa siswa Indonesia 
mengalami kesulitan mengerjakan soal matematika terapan yang menuntut siswa 
untuk memahami konsep-konsep matematika, dan menggabungkan konsep-konsep  
tersebut untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan pemecahan masalah perlu ditingkatkan khususnya dalam 
pembelajaran matematika. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir siswa 
dalam memecahkan masalah. Polya (dalam Hudojo, 2003: 87) mendeskripsikan 
pemecahan masalah sebagai suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu 
kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Sedangkan 
untuk memecahkan masalah, menurut Polya (1973: 5-6) ada empat langkah yang 
harus dilakukan yaitu: memahami masalah, merencanakan pemecahannya, 
menyelesaikan masalah sesuai rencana yang tertuang pada langkah kedua, dan 
memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Kaitannya dengan pembelajaran matematika, kemampuan pemecahan masalah 
matematika dapat diartikan sebagai kesanggupan atau kecakapan seseorang untuk 
menerapkan konsep-konsep matematika yang telah dipahami sebelumnya ke dalam 
situasi baru yang menuntut penyelesaian atau jalan keluar. Untuk meningkatkan 
kemampuan siswa, adalah tugas guru untuk memilih masalah yang cocok dan 
bermakna bagi siswanya. Salah satu cara  yang cukup efektif untuk meningkatkan 
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kemampuan pemecahan masalah peserta didik adalah dengan mengajukan masalah 
dalam bentuk soal cerita. 

Winarni dan Sri (2011: 117), soal cerita matematika adalah soal matematika 
yang diungkapkan atau dinyatakan dengan kata-kata atau kalimat dalam bentuk 
cerita yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa soal cerita matematika merupakan soal tentang permasalahan di 
kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pelajaran matematika yang 
diungkapkan dalam bentuk kalimat terbuka, sedangkan proses penyelesainnya 
menggunakan bahasa matematika atau bahasa simbol. 

Proses penyelesaian soal cerita pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari 
kegiatan pemecahan masalah, yang pada prinsipnya tidak hanya untuk mendapatkan 
jawaban dari soal. Lebih dari itu, penyelesaian soal cerita bertujuan untuk melatih 
siswa berpikir analitis dan sintetis dalam menganalisis persoalan, serta merumuskan 
konsep-konsep matematika yang dipahami untuk memecahkan masalah dalam soal 
cerita. 

Pada kenyataannya, proses pembelajaran matematika selama ini tidak didasari 
pada proses pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Hal ini terbukti dari hasil 
wawancara kepada guru kelas yang dilakukan di SD 1 Mlati Lor, diketahui bahwa di 
dalam proses pembelajaran matematika guru kelas V menggunakan metode ceramah 
dan tanya jawab, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Dengan metode 
tersebut, akibatnya siswa hanya menerima dan menghafal rumus praktis yang 
diberikan oleh guru, bukan memahami rumus yang diberikan dan mengetahui 
hubungan antara rumus-rumus yang telah dihafal. Selain itu, contoh soal yang 
diberikan guru berupa soal-soal tertutup yang hanya membutuhkan penerapan satu 
rumus atau konsep saja, sehingga saat siswa diberikan tes pemecahan masalah siswa 
tidak bisa mengerjakan dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh ketuntasan 
klasikal pembelajaran pemecahan masalah berkaitan dengan soal cerita materi 
pecahan yang dicapai hanya sebesar 19%. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat diketahui bahwa masalah yang ada yaitu 
rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V Sekolah 
Dasar 1 Mlati Lor. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 
tersebut adalah dengan memilih dan menggunakan model pembelajaran yang tepat. 
Arends (dalam Trianto, 2012: 51) menyatakan model pembelajaran mengacu pada 
pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan 
pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 
pengelolaan kelas. Model pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu model pembelajaran yang mampu 
memfasilitasi siswa untuk memahami dan merumuskan pemecahan masalah secara 
mandiri. Dari karakteristik yang dibutuhkan tersebut, model pembelajaran Problem 
Based Learning dirasa cukup tepat dan efektif untuk mengatasi rendahnya 
kemampuan pemecahan masalah siswa. 
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Barrows dan Kelson (dalam Riyanto, 2010: 285) mendefinisikan Problem Based 
Learning adalah suatu model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk 
berpikir kritis, memecahkan masalah, belajar secara mandiri, dan menuntut 
keterampilan berpartisipasi dalam tim. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang 
menitikberatkan pada pemahaman terhadap masalah yang dihadapi. Model ini 
mengharuskan siswa untuk berpikir kritis secara mandiri dalam mengidentifikasi 
masalah dan merumuskan pemecahan masalah. Suprijono (2012: 74) Problem Based 
Learning terdiri dari 5 fase dan perilaku guru dapat dijelaskan yaitu: memberikan 
orientasi tentang permasalahannya kepada peserta didik, mengorganisasi peserta 
didik untuk meneliti, membantu investigasi mandiri dan kelompok, mengembangkan 
dan mempresentasikan artefak dan exhibit, serta menganalisis dan mengevaluasi 
proses mengatasi masalah. Model Problem Based Learning ini memiliki beberapa 
kelebihan seperti yang disebutkan Arend (dalam Riyanto, 2010: 287) yaitu. 

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

b. Menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk memecahkan masalah. 
c. Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki peserta didik 

sehingga pembelajaran lebih bermakna. 
d. Peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran. 
e. Menjadikan peserta didik lebih mandiri dan lebih dewasa, termotivasi, untuk 

memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. 
f.   Pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok yang saling 

berinteraksi. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulisi melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika 
dalam menyelesaikan soal cerita melalui model Problem Based Learning pada siswa 
kelas V SD 1 Mlati Lor Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 
II. METODE  PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD 1 Mlati Lor Jalan Pramuka 
Nomor 51, Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas V SD 1 Mlati Lor dengan jumlah 31 siswa (17 siswa 
laki-laki dan 14 siswa perempuan) dengan tingkat kemampuan yang berbeda. 

Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah model dari 
Kemmis dan Taggart berupa siklus spiral. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus 
yang setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Pengertian siklus adalah suatu 
putaran kegiatan yang meliputi tahap-tahap rancangan pada setiap putaran yaitu 
perencanaan (planing), pelaksanaan tindakan dan pengamatan (acting and 
observing), serta refleksi (reflecting). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang akurat 
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diperlukan instrumen pengumpulan data yaitu pedoman wawancara guru, lembar 
obeservasi aktivitas kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, lembar 
observasi keterampilan mengajar guru, soal tes evaluasi, dan foto kegiatan 
pembelajaran. Sementara itu agar soal tes evaluasi valid, maka instrumen tes 
dilakukan validitas isi terlebih dahulu melalui pertimbangan ahli. Untuk mengoreksi 
setiap item dibutuhkan dua ahli atau validator. Setelah dilakukan validasi terhadap 
instrumen tes siklus 1 dan 2, validator 1 memberikan skor dengan rata-rata 65,8 
dengan kriteria baik, sedangkan validator 2 memberikan skor dengan rata-rata 67 
dengan kriteria baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal tes dapat digunakan 
dengan sedikit revisi. 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa nilai tes yang mengukur tingkat 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Untuk mengukur nilai tersebut 
digunakan pedoman penskoran tes kemampuan pemecahan masalah yang didasari 
oleh pendapat Polya sebagai berikut. 

 
Tabel 1 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

No
. 

Indikator 
KemampuanPemecahan 

Masalah 
Skor 

1 Memahami masalah 4 

2 
Merencanakan pemecahan 
masalah 

6 

3 
Melaksanakan rencana 
pemecahan masalah 

6 

4 
Melihat kembali dan 
menyimpulkan 

4 

Skor Maksimal tiap Butir Soal 20 
(dimodifikasi dari Gunantara, dkk., 2014: 6) 

 
Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui lembar 

observasi yakni hasil observasi keterampilan mengajar guru serta aktivitas 
pemecahan masalah matematika siswa selama proses pembelajaran matematika 
dengan menggunakan model Problem Based Learning yang dilakukan pada saat 
penelitian berlangsung. Sedangkan untuk menganalisis dan mensintesiskan data 
kualitatif tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik rating scale. 

Indikator keberhasilan penelitian ini sebagai berikut. 
a. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V semester 2 

SD 1 Mlati Lor materi bangun ruang sederhana mencapai rata-rata  67 

dengan ketuntasan belajar klasikal  75%. 
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b. Skor rata-rata aktivitas pemecahan masalah matematika siswa dalam 
pembelajaran matematika menggunakan model Problem Based Learning 
materi bangun ruang sederhana mencapai nilai rata-rata  2,5 dengan 

sekurang-kurangnya masuk dalam kriteria baik. 
c. Skor rata-rata keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model Problem Based Learning rata-
rata  2,5 dengan sekurang-kurangnya masuk dalam kriteria baik. 

 
III. HASIL PENELITIAN 

Pada Penelitian Tindakan Kelas ini, penulis melaksanakan pembelajaran 
matematika pada kelas V SD 1 Mlati Lor materi menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan bangun ruang sederhana melalui model Problem Based Learning. 
Kegiatan inti pada model Problem Based Learning, terdiri dari 5 tahap 
pembelajaran. 

Tahap pertama yaitu menyajikan masalah. Tahap menyajikan masalah 
dilakukan setelah sebelumnya guru membagi siswa dalam kelas menjadi beberapa 
kelompok. Pada tahap ini guru menyajikan permasalahan yang akan didiskusikan 
oleh siswa dalam bentuk LKS (Lembar Kerja Siswa). Masalah yang dipilih untuk 
disajikan pada siswa berbentuk soal cerita yang tentunya menarik bagi siswa, 
sehingga siswa termotivasi untuk memecahkannya. 

Tahap kedua yaitu memahami masalah. Pada tahap ini siswa melakukan diskusi 
untuk memahami permasalahan dalam LKS. Proses memahami masalah ini yaitu 
dengan mengubah kalimat terbuka dalam LKS menjadi kalimat matematika. Untuk 
lebih memudahkan pemahaman terhadap masalah, disediakan alat peraga yang 
berbentuk kubus dan balok. 

Tahap ketiga yaitu menyelesaikan masalah. Pada tahap ini siswa berdiskusi 
dengan teman sekelompok untuk menyelesaikan masalah sesuai tahap pemecahan 
masalah yang telah dicantumkan dalam LKS. Dalam proses pemecahan masalah ini 
siswa diberi kesempatan berpikir kritis dan analitis secara mandiri untuk 
merumuskan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pemecahan 
masalah yang dihadapi. Selain itu kecermatan siswa dalam melaksanakan rencana 
dan menyimpulkan hasil pemecahan masalah diuji dalam tahap ini. 

Tahap keempat yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Pada tahap ini perwakilan 
kelompok melakukan presentasi dan kelompok lain menanggapi presentasi tersebut. 
Dalam tahap ini keberanian siswa dalam mengutarakan pendapatnya akan terlihat, 
selain itu semua siswa dalam kelas juga akan dapat membandingkan hasil 
pemecahan masalah yang dimiliki dengan kelompok lainnya, dan saling bertukar 
pendapat. Peran guru pada tahap ini yaitu memfasilitasi siswa dalam mengutarakan 
setiap pendapatnya. 

Tahap kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses penyelesaian 
masalah. Pada tahap ini secara klasikal siswa dan guru membuat kesimpulan dan 
menganalisa penyelesaian masalah yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. 
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Setelah kelima tahap dilakukan dalam setiap pertemuan, pada akhir siklus dilakukan 
tes evaluasi untuk menhetahui hasil dari proses pembelajaran.  

Setelah dilakukan evaluasi proses pembelajaran pemecahan masalah 
matematika, diketahui bahwa nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa pada tes evaluasi siklus 1 mencapai 61,90 dengan ketuntasan 
klasikal sebesar 68%. Sedangkan nilai kemampuan pemecahan msalah pada tiap 
aspek, yaitu 82,90 untuk aspek memahami masalah, 67,10 untuk aspek 
merencanakan pemecahan masalah, 52,58 untuk aspek melaksanakan rencana 
pemecahan masalah, dan 47,10 untuk aspek melihat kembali dan menyimpulkan. 
Sementara itu, berdasarkan lembar observasi menunjukkan bahwa aktivitas 
pemecahan masalah matematika siswa pada siklus 1 berada pada kategori “cukup 
baik” dengan skor 2,44. Keterampilan mengajar guru siklus 1 memperoleh skor 3,02 
atau dalam kategori “baik”. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa < 67 atau belum mencapai 
KKM. Selain itu aktivitas pemecahan masalah matematika siswa juga masih berada 
pada kategori “cukup baik” atau berada dibawah indikator keberhasilan. Kondisi ini 
terjadi karena proses pembelajaran pemecahan masalah matematika dengan model 
Problem Based Learning pada siklus 1 belum optimal. Hal ini dikarenakan masih 
terdapat kekurangan dalam proses pembelajaran, yaitu. 

a. Pada kegiatan awal beberapa siswa belum siap secara fisik dan psikis saat 
guru melakukan penyajian masalah. 

b. Pada tahap  meyelesaikan masalah siswa yang pintar melaksanakan 
kegiatan LKS secara individu, dan yang lainnya hanya pasif. 

c. Pada tahap menganalisa dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah, 
siswa hanya sebatas menyelesaikan masalah secara matematis dan kurang 
mampu menyimpulkan kegiatan yang dilakukan dalam LKS. 

Kekurangan-kekuranganprosespembelajaran pada siklus 1 tersebut menjadi 
landasan pelaksanaan siklus 2. Pelaksanaan proses pembelajaran siklus 2 dilakukan 
dengan beberapa perbaikan, yaitu: 

1. Guru akan memberikan motivasi secara lebih khusus dengan 
memperhatikan perilaku setiap siswa. 

2. Dalam pelaksanaan kegiatan dalam LKS, guru secara intensif akan 
membimbing dan merperhatikan setiap siswa agar semua siswa aktif dalam 
berdiskusi dan melaksanakan kegiatan yang ada di LKS. 

3. Guru akan membimbing siswa dalam menyimpulkan kegiatan dan 
permasalahan dalam LKS dengan memberikan umpan berupa pertanyaan 
agar siswa memahami proses menarik kesimpulan. 

Berdasarkan analisis terhadap hasil tes evaluasi dan lembar observasi siklus 2 
diketahui bahwa nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 
mencapai 72,55 dengan ketuntasan klasikal sebesar 87%. Sedangkan nilai 
kemampuan pemecahan masalah pada tiap aspek, yaitu 84,03 untuk aspek 
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memahami masalah, 72,8 untuk aspek merencanakan pemecahan masalah, 68,17 
untuk aspek melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan 67,26 untuk aspek 
melihat kembali dan menyimpulkan. Sementara itu, aktivitas pemecahan masalah 
matematika siswa berada pada kategori “baik” dengan skor 3,23. Keterampilan 
mengajar guru siklus 2 memperoleh skor 3,37 atau dalam kategori “sangat baik”. 

 
IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes evaluasi dari siklus 1 dan siklus 2 yang menggunakan 
model Problem Based Learning, diketahui bahwa telah terjadi peningkatan yang 
sangat signifikan. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 
tersebut meliputi peningkatan nilai rata-rata kelas pada tes evaluasi dan ketuntasan 
klasikal. Pada tes evaluasi pra siklus, nilai rata-rata kelas yaitu 45,81 dengan 
ketuntasan klasikal 19%. Sedangkan pada siklus 1 yang menggunakan model 
Problem Based Learning diketahui bahwa nilai rata-rata kelas meningkat dari pra 
siklus menjadi 61,90 dengan ketuntasan klasikal 68%. Pada siklus 2, nilai rata-rata 
kelas siswa kembali meningkat dari siklus 1 yaitu menjadi 72,55 dengan ketuntasan 
klasikal 87%.  

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika dari pra siklus ke 
siklus 1 dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based 
Learning. Pada siklus 1 pada dasarnya siswa sudah memahami masalah yang 
disajikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai memahami masalah yang sangat baik. Hal 
ini dikarenakan yang paling ditekankan pada model Problem Based Learning yaitu 
pemahaman terhadap suatu masalah yang di dalamnya termasuk mengubah kalimat 
terbuka dalam soal cerita menjadi kalimat matematika. Dengan demikian model 
Problem Based Learning telah berhasil masalah siswa pada pra siklus yaitu 
mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat matematika. Akan tetapi untuk aspek 
lainnya yaitu merencanakan pemecahan masalah dan  melaksanakan rencana 
pemecahan masalah masih dibawah 75 atau hanya pada kriteria baik. Khusus untuk 
melihat kembali dan menyimpulkan nilai rata-rata siswa yang sebesar 47,1 atau pada 
kriteria kurang baik.  Hal ini menunjukkan bahwa  siswa belum dapat memecahkan 
masalah dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Walaupun sebenarnya pada 
LKS siklus 1 telah dicantumkan langkah-langkah pemecahan masalah, siswa masih 
membutuhkan waktu adaptasi untuk benar-benar memahami langkah pemecahan 
masalah untuk selanjutnya diterapkan pada pemecahan masalah berupa soal cerita tes 
evaluasi. Setelah melakukan 4 kegiatan pemecahan masalah pada LKS untuk setiap 
pertemuan, siswa benar-benar memahami langkah-langkah pemecahan masalah, hal 
ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata setiap aspek yang meningkat pada tes evaluasi 
siklus 2, termasuk aspek melihat kembali dan menyimpulkan yang berhasil mencapai 
kenaikan tertingggi. 

Meningkatnya kemampuan pemecahan masalah sejalan dengan aktivitas 
pemecahan masalah matematika siswa. Pada siklus 1 siswa terlihat lebih aktif jika 
dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional, hal ini sesuai dengan hasil 
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wawancara yang dilakukan dengan guru kelas V SD 1 Mlati Lor yang menyatakan 
demikian. Akan tetapi pada siklus 1 ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian 
yaitu beberapa siswa terlihat pasif dalam mengikuti pembelajaran karena siswa 
masih sedikit kebingungan dengan model Problem Based Learning terutama saat 
kegiatan awal yaitu penyajian dan pemahaman terhadap suatu masalah. Akibatnya, 
siswa-siswa tersebut kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran termasuk dalam 
hal melakukan diskusi. Karena beberapa siswa terlihat pasif, diskusi kelompok ini 
berlangsung dengan kurang menarik, akibatnya proses dan hasil pemecahan 
masalahpun menjadi tidak maksimal karena sedikit siswa saja yang aktif 
mengerjakan. Sedangkan pada siklus 2 aktivitas siswa membaik dan kekurangan-
kekurangan yang ada pada siklus 1 berhasil diatasi, hal ini ditunjukkan dengan siswa 
yang sangat aktif dalam diskusi untuk melakukan setiap kegiatan yang ada di LKS 
dan memecahkan permasalahan yang ada didalamnya. Hal ini sesuai dengan prinsip 
belajar yang diungkapkan Soekamto dan Winaputra (dalam Bahrudin dan Esa, 2007, 
16) sebagai berikut. 

a. Apa pun yang dipelajari, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Untuk 
itu, siswalah yang harus bertindak aktif. 

b. Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 
c. Siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung 

pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. 
d. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan 

membuat proses belajar lebih berarti. 
Keberhasilan guru dalam memaksimalkan aktivitas pemecahan masalah 

matematika tidak terlepas dari keberhasilan guru dalam melaksanakan model 
Problem Based Learning, yaitu menyajikan masalah, memahami masalah, 
menyelesaikan masalah, mempresentasikan hasil diskusi, dan menganalisa dan 
mengevaluasi penyelesaian masalah. Pada tahap menyajikan masalah, penggunaan 
alat peraga berupa kubus dan balok. Dengan alat peraga tersebut, guru lebih mudah 
dalam menyajikan permasalahan yang benar-benar nyata dan menarik bagi siswa. 
Penggunaan LKS yang telah dilengkapi dengan kolom-kolom yang memisahkan 
setiap tahap pemecahan masalah yang sangat memudahkan siswa dalam memahami 
proses pemecahan masalah. 

Penggunaan soal terbuka pada tes evaluasi juga memberikan dampak yang 
sangat positif bagi siswa. Pada awal tes evaluasi siswa memang masih tidak percaya 
diri dan terlihat mencocokan jawabannya dengan jawaban temannya. Melihat kondisi 
tersebut guru berinisiatif untuk memberikan motivasi agar siswa mengerjakan tes 
evaluasi dengan percaya diri, karena soal dalam tes evaluasi adalah soal terbuka. 
Soal terbuka ini memungkinkan jawaban setiap siswa berbeda, tetapi sama benarnya 
karena soal terbuka memang memiliki lebih dari satu solusi penyelesaian. Setelah 
siswa diberikan motivasi tersebut, siswa terlihat percaya diri untuk mengerjakan tes 
evaluasi secara mandiri, dan kebiasaan siswa yang selama ini selalu mencocokkan 
jawabannya dengan jawaban temannya mulai tidak terlihat lagi.  
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Keberhasilan guru menjadi fasilitator dan motivator tersebut sejalan dengan 
pendapat Dimyati dan Mudjiono (2002: 85-86) yang menyatakan bahwa tugas guru 
yaitu untuk membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk 
belajar sampai berhasil; membangkitkan, bila siswa tidak bersemangat; 
meningkatkan, bila semangat belajarnya timbul tenggelam; dan memelihara, bila 
semangatnya telah kuat untuk mencapai tujuan belajar. Dalam melakukan 
pengelolaan pembelajaran dengan model Problem Based Learning siklus 2 ini, guru 
juga dapat membimbing siswa untuk berpikir kritis untuk melakukan setiap tahap 
pemecahan masalah, hal ini ditunjukkan dari keberhasilan siswa dalam berdiskusi 
untuk melaksanakan setiap kegiatan dalam LKS dengan sangat baik. Selain itu, pada 
tahap presentasi yang dilakukan setelah tahap menyelesaikan masalah, guru mampu 
membuat siswa aktif untuk menanggapi presentasi dari kelompok lain, sehingga 
tahap presentasi pada siklus 2 menjadi sangat menarik tidak seperti pada siklus 1 
yang sangat monoton dan berjalan satu arah saja. 

Masalah yang dihadapi oleh guru pada siklus 2 ini adalah untuk pengelolaan 
waktu pembelajaran, alokasi waktu yang diperkirakan guru dengan memperhatikan 
waktu pembelajaran pada siklus 1 ternyata tidak tepat.Hal ini dikarenakan keaktifan 
siswa dalam melakukan presentasi, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama jika 
dibandingkan siklus 1. Akan tetapi secara keseluruhan, keterampilan mengajar guru 
dinilai sangat baik karena setiap aspek pembelajaran berhasil dilaksanakan dengan 
sangat baik. 

 
V. SIMPULAN 

Simpulan dalam peneletian ini yaitu penerapan model Problem Based Learning 
dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dalam 
menyelesaikan soal cerita pada siswa kelas V SD 1 Mlati Lor Kecamatan Kota 
Kabupaten Kudus tahun ajaran 2013/2014. Saran dalam penelitian ini, hendaknya 
gurumenyajikan permasalahan yang menarik misalnya soal terbuka, sehingga siswa 
lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Untuk siswa sebaiknya memahami proses pemecahan masalah dengan seksama, 
sehingga siswa dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapinya dengan baik. 
Selain itu siswa seharusnya tidak terlalu bergantung pada guru dan berusaha untuk 
memotivasi diri sendiri untuk mengikuti dan memahami proses pembelajaran, karena 
arahan yang diberikan guru hanya merupakan dasar yang mengharuskan siswa untuk 
mengembangkan pengetahuannya sendiri. Pengelolaan waktu pembelajaran dengan 
model Problem Based Learning juga harus dilakukan dengan baik, sehingga proses 
pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. 
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