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Abstrak  

 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas VII Semester Gasal  
SMPNegeri 1  Kerjo melalui strategi Problem Based Learning. Penelitian 
menggunakan penelitian tindakan kelas.Data yang diperoleh berupa nilai 
tugasindividu pada setiap akhir pertemuan dalam siklus 1 dan siklus II.Subjek 
penelitian pelaku tindakan adalah guru matematika kelas VII A. Subjek penerima 
tindakan adalah siswa kelas VII A. Objek penelitian kemampuan pemecahan 
masalah matematika.Metode pengumpulan data menggunakan observasi, 
catatan lapangan, dokumentasi dan tes.Keabsahan data dengan triangulasi 
sumber dan metode. Hasil penelitian, menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah  yaitu (a)kemampuan memahami apa yang 
diketahui sebesar 27 siswa (90%), (b) kemampuan memahami apa yang 
ditanyakan sebesar23 siswa (76,67%), (c) kemampuan merencanakan 
penyelesaian sebesar 28 siswa (93,33%), (d) kemampuan melaksanakan 
perencanaan yang telah dibuat sebesar28 siswa (93,33%),( e) kemampuan 
melakukan pengecekan  sebesar 24 siswa (80%). 

 
Kata Kunci: Kemampuan-Pemecahan Masalah;Problem-Based Learning 
 
 
Pendahuluan 
 

Kemampuan  pemecahan masalah sangat penting artinya bagi siswa dan 

masa depannya (Made wena,2010:53). Dalam pemecahan masalah, siswa harus 

menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya dia miliki dan 

kemampuan memahami soal untuk menyelesaikan masalah. Siswa yang 

mempunyai kemampuan memecahkan masalah yang tinggi tidak akan mengalami 
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kesulitan dalam memahami materi pelajaran matematika, dan sebaliknya. Menurut 

Dewey (dalam Rusmono,2012:74) sekolah merupakan laboratorium untuk 

pemecahan masalah kehidupan nyata, karena setiap siswa memiliki kebutuhan 

untuk menyelidiki lingkungan mereka dan membangun secara pribadi 

pengetahuannya.  

Hasil observasi awal di SMP N 1 Kerjo diperoleh kemampuan pemecahan 

masalah matematika yang bervariasi. Kemampuan pemecahan masalah  dari 32 

siswa yaitu: 1) siswa yang memahami apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal cerita sebanyak 11 siswa (34,38%) dan 9 siswa (28,13%); 2) siswa yang  

membuat perencanaan penyelesaian masalah sebanyak 22 siswa (68,75%); 3) 

siswa yang melaksanakan perencanaan yang telah dibuat sebanyak 20 siswa 

(62,50%); dan 4) siswa yang mengecek kembali jawaban sebanyak 5 siswa 

(15,63%).  

Akar penyebab bervariasinya kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa kelas VII A bersumber dari guru, siswa dan lingkungan belajar.Berdasarkan 

beberapa faktor tersebut, faktor dominal berasal dari guru dalam penerapan 

strategi pembelajaran.Proses pembelajaran akan menarik jika guru dapat 

menciptakan strategi pembelajaran yang tepat. bersumber dari guru, siswa dan 

lingkungan belajar.  

Alternatif tindakan yang ditawarkan yaitu menerapkan strategi pembelajaran 

PBL.Menurut Fatia (2009) penelitian menggunakan strategi PBL telah berhasil 

memenuhi tujuan.Penelitian ini menawarkan kesempatan kepada siswa unutk 

berperan sebagai orang dewasa dalam setiap menyelesaikan masalah. 

Panen dalam (Rusmono,2012:74) mengatakan dalam pambelajaran PBL, 

siswa diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskannya 

untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan 

data tersebut untuk pemecahan masalah. Menurut Hamdani (2011:88)adalah siswa 

dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetauannya benar-benar diserap 

dengan baik, dilatih untuk kerjasama, dan memperoleh pemecahan dari berbagai 

sumber.  



 
 

 
 

Hasil penelitian tindakan kelas dari awal sampai Siklus II, penggunaan 

strategi PBL dalam proses pembelajaran dapat meningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa sehingga berdampak pada peningkatan 

hasil belajar matematika siswa. Penelitian pada siklus I membahas mengenai 

istilah dalam perdagangan dan siklus II membahas mengenai perbandingan skala, 

senilai dan berbalik nilai.  

Penelitianini secara umum bertujuanuntuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika.Secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah bagi siswa kelas VIIA SMP N 1 

Kerjo mela lui strategi pembelajaran PBLdalam pembelajaran matematika. 

 

Metode Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah kualitaif dengan Desain Penelitan Tindakan 

Kelas (PTK) dilakukan secara kolaborasi antara guru matematika dan peneliti.  

Menurut Sutama (2010: 18) karakteristik PTK, a) mengkaji permasalahan 

situasional kontekstual, b) adanya tindakan, c) adanya evaluasi terhadap tindakan, 

d) pengkajian terhadap tindakan, e) adanya kerjasama, dan f) adanya refleksi.  

Proses PTK, dialog awal, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

monitoring, refleksi, evaluasi, dan penyimpulan, secara siklus dilakukan dua 

putaran.Waktu penelitian 6 bulan, yaitu mulai bulan Oktober  2013 hingga Maret 

2014 di kelas VIIA SMP Negeri 1 Kerjo.Subyek yang melakukan tindakan guru 

matematika dibantu oleh peneliti.Metode pengumpulan data berupa observasi, 

catatan lapangan dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan, kualitatif dan 

kuantitatif.Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan metode. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pembelajaranyang dilakukan melalui strategi PBL,baik digunakan untuk 

membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan dan merubah sistem 

pendidikan yang cenderung monoton. Sehingga dapat memberikan suatu proses 

belajar mengajar yang disukai siswa.Kegiatan pembelajaran dalam penelitian 

tindakan kelas ini meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 
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penutup.Pada kegiatan awal, meliputi mengucapkan salam , menyampaikan tujuan, 

motivasi, serta apersepsi. Pada kegiatan inti, guru menyuruh siswa membentuk 

kelompok sebanyak 4 orang( pada siklus I kelompok ditentukan dengan cara 

berhitung 1-8, pada siklus II kelompok ditentukan guru berdasarkan nilai tugas 

individu pada pertemuan terakhir siklus I), memberikan permasalahan, 

membimbing siswa dalam kegiatan diskusi secara berkeliling, serta membimbing 

siswa untuk melakukan persentasi di depan kelas. Pada kegiatan penutup, guru 

menyimpulkan materi pembelajaran dan mengadakan evaluasi untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.  

Pembahasan ini membahas permasalahan dan hipotesis tindakan, 

penelitian yang dilakukan kolaborasi dengan guru matematika menggunakan 

strategi PBL.  Proses pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru dan 

monoton sehingga siswa kurang tertarik dalam pembelajaran. Sehingga peneliti 

menggunakan strategi PBL. 

Hasil penelitian tindakan kelas dari awal sampai siklus II diperoleh bahwa 

tindakan belajar mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah dalam 

proses pembelajaran melalui strategi PBL. Penelitian siklus I membahas mengenai 

istilah dalam perdagangan dan siklus II membahas perbandingan skala, senilai dan 

berbalik nilai. Hasil penelitian dapat dilihat pada table 1. 
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Tabel 1. Prosentase kemampuan pemecahan masalah 

Aspek 

Sebelum 

Penelitia

n 

Sesudah Penelitian 

Siklus I Siklus II 

1 2 1 2 

1. Mengidentifikasi apa yang 

diketahui dalam  masalah  

2. Mengidentifikasi apa yang 

ditanyakan dalam soal  

3. Merencanakan strategi 

penyelesaian 

4. Melaksanakan perencanaan 

penyelesaian 

5. Mampu memeriksa hasil  

11 siswa 

(33,33%) 

9 siswa 

(28,13%) 

22 siswa 

(68,75%) 

20 siswa 

(62,50%) 

5 siswa 

(15,63%) 

23 siswa 

(71,88%) 

16 siswa 

(50%) 

23 siswa 

(71,88%) 

22 siswa 

(68,75%) 

15 siswa 

(46,88%) 

24 siswa 

(75%) 

21 siswa 

(65,63%) 

24 siswa 

(75%) 

24 siswa 

(75%) 

16 siswa 

(50%) 

25 siswa 

(83,33%) 

22 siswa 

(73,33%) 

27  siswa 

(90%) 

26 siswa 

(86,67%) 

18 siswa 

(60%) 

27 siswa 

(90%) 

23 siswa 

(76,67%) 

28 siswa 

(93,33%) 

28 siswa 

(93,33%) 

24 siswa 

(80%) 

 

Berdasarkan tabel diatas, pembelajaran menggunakan strategi PBL dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Berdasarkan 

hasil kondisi awal sampai akhir siklus II menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah yaitu kemampuan memahami apa yang diketahui 

sebesar  27 siswa, kemampuan memahami apa yang ditanyakan sebesar23 siswa, 

kemampuan merencanakan penyelesaian sebanyak 28 siswa, kemampuan 

melaksanakan perencanaan yang telah dibuat sebanyak 28 siswa dan kemampuan 

melakukan pengecekan sebanyak 24 siswa.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatia (2009) , kemampuan 

pemecahan masalah akan meningkat ketika siswa mampu memahami masalah itu 

sendiri yaitu meliputi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam 
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permasalahan tersebut. Maknanya adalah mampu menidentifikasi apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dalam permasalahan tersebut merupakan 

langkah awal dalam memecahkan permasalah tersebut.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia (2013), kemampuan 

pemecahan masalah siswa akan meningkat ketika siswa mampu untuk 

merencanakan penyelesaian.Maknanya adalah dengan kemampuan merencanakan 

penyelesaian berarti siswa dapat mengetahui langkah penyelesaian yang harus 

siswa kejakan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan  yang dilakukan olehFatia (2009), 

kemampuan pemecahan masalah dapat meningkat ketika siswa melaksananakan 

perencanaan penyelesaian dan mengecek kembali hasil. Maknanya adalah dengan 

melaksanakan perencanaan yang telah dibuat dan mengecek ulang hasil 

pelaksanaan maka siswa telah melakukan tahapan terakhir guna menyelesaikan 

masalah.  

Berdasarkan  hasil penelitian Rini (2013) menunjukkan penggunaan metode 

pembelajaran berdasarkan masalah dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

Berkurangnya kesulitan belajar ini terjadi karena adanya peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa.Hal ini berarti dapat disimpulkan pula 

bahwa penggunaan strategi pembelajaran  PBL ini dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah  siswa. 

Hasil penelitian Syaiful (2012) menunjukkan kesulitan  siswa terutama  pada 

permasalahan pemecahan masalah matematis pada evaluasi level tinggi yang 

menuntut kemampuan yang kompleks seperti berpikir dan memberi alasan secara 

sismatematis  yang sebagian besar perwujudannya dilakukan oleh siswa sendiri.  

Penerapan strategi pembelajaran PBLtelah dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 Kerjo pada 

materi aritmatika. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya indikator 

yangdigunakan peneliti untuk mendefinisikan kemampuan pemecahan masalah 

matematika, yaitu siswa yang mampu memahami masalah, melakukan 

perencanaan penyelesaian, melaksanakan perencanaan tersebut dan mengecek 

hasilnya.Sebagai dampak kegiatan pembelajar an yang aktif dan 
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menyenangkantersebut, hasil belajar siswa juga meningkat. Hal ini juga terjadi 

karenadalam pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaranPBL, siswa 

dituntut untuk saling membantudan bertanggung jawab terhadap prestasi siswa 

lainnya dengan caramembantu selama waktu diskusi berlangsung.  

Persentase indikator–indikator kemampuan pemecahan masalah 

matematikasiswa dari sebelum tindakan sampai siklus II meningkat secara 

Linear.Hal itu dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran PBL 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswapada materi 

aritmatika.Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitianterdahulu yaitu oleh 

Fatia (2009)menunjukkan kemampuan komunikasi matematis danpemecahan 

masalah melaluiPBLdapat meningkat. 

Sebelumtindakan menunjukkan bahwa siswa yang tuntas belajar sesuai 

KKMadalah 3 siswa (9,38%), tindakan kelas siklus I putaran I menunjukkan 

bahwasiswa kelas VIIA yang telah lulus sesuai dengan Kriteria 

KetuntasanMinimal (KKM) berjumlah 16 siswa dari 32 siswa kelas VIIA 

(50%).Tindakan kelas siklus I putaran II berjumlah 17 siswa dari 32 siswa 

(53,13%), sedangkantindakan kelas siklus II putaran I berjumlah 18 siswa dari 30 

siswa (60%) dan tindakan kelas siklus II putaran II berjumlah 21 siswa dari 30 

siswa  (70%). Berdasarkan hasil diatas, peneliti menyimpulkan adanya 

peningkatan hasil belajar matematika akibat meningkatnya kemampuan 

pemecahan masalah matematika yang disebabkan oleh penggunaan strategi 

pembelajaran PBL. 

Penerapan strategi pembelajaran PBLsebagaiupaya peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematika yang meliputi aspek (a) Kemampuan siswa 

mengidentifikasi apa yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanyakan dalam 

soal dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

materi Aritmatika sosial dan perbandingan.(b)Kemampuan siswa melakukan 

perencanaan penyelesaian dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa pada materi Aritmatika sosial dan perbandingan. 

(c)Kemampuan siswa melaksanakan perencanaan penyelesaian dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada materi 
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Aritmatika  sosial dan perbandingan.(d)Kemampuan siswa melakukan pengecekan 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

materi Aritmatika  sosial dan perba ndingan.(e) Jumlah siswa yang nilainya lebih 

dari sama dengan 75 meningkatkanprestasi belajar matematika pada materi 

aritmatika sosial dan perbandingan.  

 

Simpulan 

Lima langkah pembelajaran PBL adalah a) orientasi siswa kepada masalah; 

b) menorganisasikan siswa untuk belajar; c) membimbing penyelidikan baik 

individu maupun kelompok; d) mengembangkan dan menyajikan hasil karya; e) 

menganalisis dan mengevaluasi (Januar, 2011:88-89). 

Pembelajaran matematika dengan strategi PBL  dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah. Peningkatan pemecahan masalah matematika 

diamatidari  indikator sebagai berikut(a) kemampuan mengidentifikasi apa yang 

diketahui dalam soal, adanya peningkatan dapat dilihat dari hasil tindakan kelas, 

Adanya peningkatan dapat dilihat dari hasil tindakan kelas, Siklus I pertemuan I 

adalah 23 siswa (71,88%), kemudian pada siklus I pertemuan II menjadi 24 siswa 

(75%), pada siklus II pertemuan I meningkat 25 siswa (83,33%) dan pada siklus II 

pertemuan II semakin meningkat menjadi 27 siswa (90%). 

(b) kemampuan mengidentifikasi apa yang ditanyakan dalam soal, adanya 

peningkatan dapat dilihat dari hasil tindakan kelas, Siklus I pertemuan I adalah 16 

siswa (50%), kemudian pada siklus I pertemuan II menjadi 21 siswa (65,63%), 

pada siklus II pertemuan I meningkat 22 siswa (73.33%) dan pada siklus II 

pertemuan II semakin meningkat menjadi 15 siswa (50%). (c) Kemampuan siswa 

melakukan perencanaan penyelesaian dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa pada materi Aritmatika, Ada nya Adanya 

peningkatan dapat dilihat dari hasil tindakan kelas, Siklus I pertemuan I adalah 23 

siswa (71,88%),  kemudian pada siklus I pertemuan II menjadi 24 siswa (75%), 

pada siklus II pertemuan I meningkat 27 siswa (90%) dan pada siklus II 

pertemuan II semakin meningkat menjadi 28 siswa (93,33%). (d) Kemampuan 

siswa melaksanakan perencanaan penyelesaian dapat meningkatkan kemampuan 
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pemecahan masalah matematika siswa pada materi Aritmatika, Adanya 

peningkatan dapat dilihat dari hasil tindakan kelas, Siklus I pertemuan I adalah 22 

siswa (68,75%), kemudian pada siklus I pertemuan II menjadi 24 siswa (75%), 

pada siklus II pertemuan I meningkat 26 siswa (86,67%) dan pada siklus II 

pertemuan II semakin meningkat menjadi 28 siswa (93,33%). (e) Kemampuan 

siswa melakukan pengecekan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa pada materi Aritmatika dan Perbandingan, Adanya 

peningkatan dapat dilihat dari hasil tindakan kelas, Siklus I pertemuan I adalah 15 

siswa (46,88%), kemudian pada siklus I pertemuan II menjadi 16 siswa (50%), 

pada siklus II pertemuan I meningkat 18 siswa (60%) dan pada siklus II 

pertemuan II semakin meningkat menjadi 24 siswa (80%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat peneliti memberikan saran kepada 

guru, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika.Bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat digunakan 

untuk pembinaan guru-guru dan pemberdayaan kompetensi pedagogik.Bagi 

peneliti untuk meningkatkan karya ilmiahnya. Terimakasih pada dekan dan staff 

pengajar UMS yang telah membatu dan mendukung dalam menyusun karya ini 
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