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PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS 

MASALAH DI SMK NEGERI 1 JOGONALAN, KABUPATEN KLATEN 

 

Abstract 
 

The purpose of this study is to know the planning of mathematics learning in 

SMK Negeri 1 Jogonalan, Klaten District. To know the implementation of 

mathematics learning in SMK Negeri 1 Jogonalan, Klaten District. To know the 

achievement of learning mathematics at SMK Negeri 1 Jogonalan, Klaten 

Regency. The type of research used is descriptive qualitative. The data collected 

are data about; planning of learning mathematics, implementation of learning 

mathematics, assessment of learning to learners. Methods of data are observation, 

in-depth interviews, and documentation. The analysis prefers the qualitative 

aspects, so using interpretive methods. The research data is Learning Planning. 

Preparation of the semester program, the preparation of the semester program 

(promes), the preparation of the syllabus, the preparation of the learning program 

plan, all have been properly investigated before the learning begins and is in 

accordance with the rules. Implementation of math lessons. By using method. 

Way to do. Assessment of learning mathematics, interests of learners, way of 

thinking and work of learners in the concept of understanding can increase. The 

result of the study of problem-based learning management in SMK Negeri 1 

Jogonalan, Klaten District, and from the previous research results can be 

concluded that the lesson-based learning (PBL) in SMK Negeri 1 Jogonalan, 

Klaten Regency can be used to determine the attitude, have a better understanding 

of mathematics subjects. 

 
Keywords: management, mathematics, learning. 

 

 
Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran 

matematika  di SMK Negeri 1 Jogonalan,  Kabupaten Klaten. Untuk mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran matematika di SMK Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten 

Klaten. Untuk mengetahui penilaian pembelajaran  matematika di SMK Negeri 1 

Jogonalan, Kabupaten Klaten. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian 

deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai; perencanaan 

Pembelajaran Matematika, Pelaksanaan Pembelajaran Matematika, Penilaian  

pembelajaran pada peserta didik. Metode pengumpulan data adalah observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis lebih mengutamakan aspek 

kualitatif, jadi menggunakan metode interpretif. Data penelitiannya adalah 

Perencanaan Pembelajaran Matematika meliputi: Penyusunan program tahunan 

(Prota), Penyusunan program semester (promes), Penyusunan silabus, Penyusunan 

rencana program pembelajaran, semua sudah diperseapkan dengan baik sebelun 

pembelajaran dimulai dan sudah sesuai dengan aturan. Pelaksanaan  pembelajaran 

matematika meliputi aktifitas peserta didik, pola penyelesaian masalah. Dengan  
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mengunakan metode pembelajaran berbasis masalah ,dapat meningkatakn: 

aktifitas dan pola penyelesaian masalah peserta didik. Penilaian pembelajaran 

matematika meliputi, minat peserta didik, Cara berpikir dan kerja peserta didik 

dalam pemahaman konsep matematika dapat meningkat. Hasil penelitian 

pengelolaan pembelajaran matematika berbasis masalah  di SMK Negeri 1 

Jogonalan, Kabupaten Klaten, dan dari hasil penelitian terdahulu maka dapat 

peneliti simpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah (PBL) di SMK negeri 1 

Jogonalan, Kabupaten Klaten sudah dapat dipakai untuk menentukan sikap, 

pendekatan pembelajaran matematika yang digunakan agar peserta didik memiliki 

pemahaman lebih baik terhadap mata pelajaran matematika.  

 

 

Kata Kunci : pengelolaan, pembelajaran matematika, berbasis masalah. 

 

1. Pendahuluan  

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengadakan penelitian tentang rendahnya 

pemahaman konsep peserta didik pada materi program linier, salah satu 

penyebabnya adalah tidak efektifnya pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

sehingga  peserta didik tidak dapat belajar dengan kondusif dan hasilnya tidak 

memuaskan. Pembelajaran yang dilakukan guru tersebut, diduga akibat kurang 

tepatnya guru dalam menggunakan strategi pembelajaran atau kurangnya 

perencanaan yang matang. Hal ini ditandai adanya kecenderungan guru dalam 

mengajar materi tersebut dengan menggunakan metode konvensional. Keinginan 

untuk mencari strategi pembelajaran yang tepat dan efisien guna meningkatkan 

pemahaman konsep materi program linier pada peserta didik SMK Negeri 1 

Jogonalan, Kabupaten Klaten, perlu diadakan penelitian dengan menggunakan 

metode pembelajaran berbasis masalah. 

Melalui model pembelajaran berbasis masalah, selain diupayakan dapat 

membangkitkan minat belajar peserta didik secara aktif, kreatif, juga kondusif 

dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara 

efektif, serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. Untuk mencapai hal ini, guru 

matematika juga dituntut untuk terus mengembangkan kreatifitasnya supaya dapat 

memancing kreatifitas peserta didik. 

Guru adalah agen pendidikan dan pembelajaran sehingga dituntut untuk 

dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anak didik yang mengikuti 

proses pendidikanya. Kreativitas seorang guru dalam mengajar peserta didik  
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merupakan salah satu bentuk keseriusan guru dalam mengemban tugasnya 

sebagai agen pendidikan. Dengan didorong keinginan yang kuat supaya peserta 

didik dapat berkembang dalam pelajaran matematika, bahkan kemudian mencintai 

pelajaran tersebut sebagai satu pelajaran yang menyenangkan, maka guru 

matematika wajib mengembangkan kreatifitas semaksimal mungkin. Sebagai 

fasilitator, maka kreativitas maksimal merupakan tuntutan yang harus dipenuhi 

oleh guru agar anak didik mendapatkan materi pembelajaran secara maksimal dan 

utuh sebagaimana seharusnya. Pengertian kreativitas sendiri adalah kemampuan 

untuk membuat atau menciptakan hal-hal baru atau kombinasi baru berdasarkan 

data, informasi dan unsure-unsur yang ada, memiliki kemampuan berpikir tingkat 

tinggi, dan menghasilkan karya cipta yang diperoleh melalui 

pengetahuan/pengalaman hidup serta mampu memunculkan ide-ide kreatif yang 

inovatif. Metode pembelajaran matematika yang kreatif berbasis masalah  akan 

menimbulkan manfaat ganda bagi kelas yang melaksanakannya, yaitu bagi peserta 

didik dan guru. Sedangkan bagi dunia pendidikan sendiri, ini adalah lompatan 

kemajuan yang cukup berarti. Jika didalam metode pembelajaran konvensional 

interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik hanya sebatas pemberi dan 

penerima ilmu saja, maka dengan metode pembelajaran matematika yang kreatif, 

kedua belah pihak baik guru maupun peserta didik dapat saling memberi dan 

menerima.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru sebagai pengelola kelas 

harus dapat mengubah proses pembelajaran matematika di SMK dari paradigma 

mengajar ke paradigma belajar, yang sesuai dengan kondisi dan materi. 

Memperhatikan uraian tersebut di atas, studi yang dilakukan bertujuan 

untuk (1).Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran matematika  di SMK 

Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten. (2). Untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran matematika di SMK Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten. (3). 

Untuk mengetahui penilaian pembelajaran  matematika di SMK Negeri 1 

Jogonalan, Kabupaten Klaten. 
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2. Metode Penelitian 

Analisis lebih mengutamakan aspek kualitatif, jadi menggunakan metode 

interpretif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis non-statistik 

untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari lembar observasi, 

wawancara, dan pengamatan. Dari lembar observasi peneliti dapat melihat 

bagaimana peranan peserta didik dan dampak pembelajaran pada peserta didik, 

kemudian peneliti bandingkan dengan hasil pengamatan, maupun hasil wawancara 

peserta didik. 

Analisis data diarahkan untuk mendiskripsikan peran, cara berpikir dan 

bekerja peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika, minat belajar, 

serta pemahaman konsep matematika peserta didik SMK Negeri 1 Jogonalan, 

Kabupaten Klaten. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini menggunakan data tentang perencanaan pembelajaran 

matematika, pengamatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, serta 

wawancara dengan guru SMK Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten. 

a. Data Perencanaan Pembelajaran Matematika di SMK Negeri 1 

Jogonalan, Kabupaten Klaten. 

Program tahunan merupakan  perencanaan dalam proses pembelajaran 

selama satu tahun atau penetapan alokasi waktu satu tahun untuk mencapai tujuan 

pembelajaran meliputi (KI dan KD) yang telah ditetapkan. Program tahunan 

selanjutnya dijabarkan secara rinci pada program semester. Program tahunan 

dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, 

karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya 

yaitu; promes, silabus dan rpp. 

Program Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk 

penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam 

semester meliputi tatap muka, pratikum, kerja lapangan, mid semester, ujian 

semester dan berbagai kegiatan lainya yang diberi penilaian keberhasilan. Satu 
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semester terdiri dari 19 - 24 minggu kerja termasuk penyelenggaraan tatap muka, 

ulangan harian, mid semester dan ujian semester.  

Silabus yaitu suatu rencana pembelajaran pada suatu klompok mata 

pelajaran pada tingkat tertentu dengan tema tertentu, yang memuat  standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran,indicator, penilaian,alokasi 

waktu, metode pembelajaran, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap 

satuan pendidikan. Dari data yang ada disimpulkan bahwa (a) silabus yang di 

susun sudah di urutkan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau 

tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada 

dalam SI, (b) keterkaitan antara SK dan KD dalam mata pelajaran, dan (c) 

keterkaitan antara SK dan KD antarmata pelajaran. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah seperangkat persiapan awal 

sebagai dasar bagi guru untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar 

(kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Perencanan pembelajaran, tidak sekedar 

dilakukan karena tuntutan tugas sebagai kelengkapan administrasi mengajar 

saja. Tetapi  lebih dari itu, perencanan dilakukan untuk suatu tujuan mulia, yaitu 

optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran. RPP harus memuat KI, KD dan 

Indikator Pencapaian Kompetensi, Tujuan Pembelajaran, Materi  ajar, Metode 

dan model pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Alat/Media/Sumber 

Pembelajaran  dan  Penilaian Hasil Belajar. 

b. Pelaksanaan  Pembelajaran Matematika Di SMK N 1 Jogonalan, 

Kabupaten Klaten. 

Ikim belajar yang kondusif harus di tunjang berbagai fasilitas belajar yang 

menyenangkan, hubungan yang harmonis antara peserta didik dengan guru, antara 

peserta didik itu sendiri, sarana dan prasarana yang lain. Pelaksanaan 

pembelajaran juga sudah menggunakan kurikulam 13, dengan menggunakan 

pendekatan dan metode Pendekatan pembelajaran adalah pendekatan saintifik 

(scientific). Pembelajaran berbasis masalah menggunakan kelompok diskusi, 

sudah sesuai dengan rpp. 
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Karena rpp yang dibuat sudah sesuai dengan kurikulum 13 ( kurikulum 

nasional), maka proses pembelajarannya dapat berjalan lancar dan dapat 

mengaktifkan peserta didik serta dapat meningkaatkan keaktifan peserta didik 

dalam proses belajar dengan menggunakan metode pembelajaran . Pendekatan 

pembelajaran adalah pendekatan saintifik (scientific). Dengan metode 

pembelajaran berbasis masalah menggunakan kelompok diskusi. 

Penelitian ini, dilakukan 3 kali pengamatan (dua pertemuan untuk 

mengamati proses pembelajaran dan satu pertemuan untuk pelaksanaan tes, setiap 

1 kali pertemuan 2 X 45`). Pembelajaran dengan mengunakan metode PBL yang 

langkah-langkah Pembelajaran berbasis masalah terdiri dari 6 langkah utama yang 

di awaali dengan  memperkenalkan peserta didik situasi masalah dan diakhiri 

dengan penyajian dan analisa hasil kerja peserta didik. Ke enam langkah terebut 

dijelaskan kedalam sentak berikut ini; 1. Stimulation (pemberian rangsangan) 

yaitu memberi rangsangan, mengaitan dengan materi yang terdahulu, menjelaskan 

tujuan pembelaajaran,logistik yang diperlukan, memotivasi peserta didik agar 

terlibat aktif dalam memecahkan masalah.2. Problem statement (identifikasi 

masaalah) yaitu peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang ada 

dilingkunganya atau peserta didik diberi suatu permasalahan untuk diselesaikan 

atau dipecahkan.3. Collection (Mengumpulkan data) pserta didik mengumpulkan 

imformasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian 

melaksanakan eksperimen atau percobaan untuk menyelesaikan permasalahan  

guna membuktikan hipotesis sementara.4. Data Processing (Pengolahan data) 

peserta didik dibimbing guru untuk membuktikan hipotesis sementara dari 

informasi yang sudah dikumpulkan.5. Verification( Pembuktian ) peserta didik 

menemukan teori, konsep, aturan, pemahaman atau rumus. 6. Generalization 

(Menarik kesimpulan) peserta didik dibimbing guru untuk menarik kesimpulan 

yang dapat dijadikan prinsip umum atau rumus. Peserta didik mengerjakan soal 

pos tes individu dan guru mengamati peserta didik dalam mengerjakan soal , 

mengenai kejujuran, dan tanggung jawab. 

Pengamatan difokuskan pada peranan peserta didik, meliputi aktifitas 

peserta didik dan penyelesaian masalah. Rangkuman Peranan Peserta didik Dalam 
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Proses Pembelajaran dari hasil analisis tentang Peranan Peserta didik adalah  

Aktifitas Peserta didik, (1). Sebagiaan peserta didik yang menerapkan PBL 

cenderung dapat mudah   melakukan interaksi. (2). Pola penyelesaian masalah 

peserta didik kelas X cenderung sudah memperhatikan proses matematisasi dan 

sudah  berversi dalam menyelesaikan masalah. 

c. Penilaian Pembelajaran Matematika SMK Negeri 1 Jononalan, 

Kabupaten Klaten. 

Penilaian pembelajaran matematika di SMK N 1 Jogonalan, Kabupaten 

Klaten sudah dilaksanakan dengan baik, karena sudah dipersiapkan di dalam 

rencan progran pembelajaran, dan dilaksanakan sehabis materi pembelajaran serta 

diamati minat, cara bekerja,dan cara berpikir peserta didik dalam pemahaman 

konsep. penilaian pembelajaran sudah di dalam rencana program pembelajaran 

yang telah di susun sebelumnya untuk penilaian, serta diamati minat, cara bekerja 

dan cara berpikir peserta didik dalam pemahaman konsep. Untuk mengetahui 

dampak proses pembelajaran matematika pada peserta didik SMK Negeri 1 

Jogonalan, Kabupaten Klaten, setelah tiga kali pengamatan diadakan angket 

tentang minat peserta didik, yang meliputi 15 pertanyaan minat belajar, hasilnya 

diubah ke dalam skala nominal, yang dikategorikan menjadi 3 yakni, (1). Minat 

belajar peserta didik tinggi, jika skor  ( x ) ≥ DSx 5,0
_

  (2). Minat belajar peserta 

didik sedang, jika DSx 5,0
_

  < skor ( x ) < DSx 5,0
_

  (3). Minat belajar peserta 

didik rendah, jika skor      ( x ) ≤ DSx 5,0
_

  

 

4. Penutup  

a. Perencanaan  pembelajaran matemateka   

Persiapan mengajar yang dilakukan guru merupakan sebuah perencanaaan 

yang diupayakan untuk memperkirakan tindakan yang akan  dilakukan dalam 

kegiatan pembelajaran. Dalam menyukseskan implementasi kurikulm 13 

(kurikulum nasional), harus dipersapkan perencanaan pembelajaran untuk 

mengidentifikasi kopetensi, menetapkan materi standar, indikator hasil belajar 
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maka perlu disusun prota, promes, silabus dan RPP yang sesuai dengan kurikulum 

13. 

Pendekatan pembelajaran dikatakan baik,  bila dalam pendekatan tersebut 

dapat membangkitkan kegiatan proses pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini 

perlu disadari, masalah yang menentukan bukan pendekatan yang digunakan 

dalam proses pembelajaran, tetapi proses peserta didik dalam beraktifitas 

Dengan menggunakan pendekatan saintifik (scientific) pembelajaran 

berbasis masalah menggunakan kelompok diskusi  . Mula-mula merasa  bingung, 

tidak fokus tetepi setelah berjalan beberapa pertemuan peserta didik dapat 

meningkatkan keaktifan dan kreatifitas peserta didik, serta meningkatkan prestasi 

peserta didik. 

b. Penilaian  pembelajaran matematika di SMK Negeri 1 Jogonalan, 

Kabupaten Klaten. 

(1). Minat belajar peserta didik tergantung, dari kondisi psikologis dan materi 

pembelajaran, jika mereka bisa mengikuti materi yang diberikan guru, 

maka minat belajarnya tinggi, tetapi jika tidak bisa, maka minatnya 

rendah. 

(2). Peserta didik mempunyai minat sedang, dan tinggi mau mempelajari 

materi matematika yang lain, karena materi matematika saling keterkaitan.  

Hasil penelitian pengelolaan pembelajaran matematika berbasis masalah  di SMK 

Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten dan dari hasil penelitian terdahulu maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah (PBL) di SMK 

Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten dapat dipakai untuk menentukan sikap, 

pendekatan pembelajaran matematika yang digunakan agar peserta didik memiliki 

pemahaman lebih baik terhadap mata pelajaran matematika.  
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