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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembelajaran guru yang masih berpusat 
pada guru dan rendahnya capaian pemahaman konsep matematika. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui model 

pembelajaran Problem Based Learning pada peserta didik kelas VIII-3  SMPN 5 
Penajam Paser Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas.Penelitian dilakukan dalam dua siklus, dengan masing-
masing siklus terdiri dari 2 pertemuan.Setiap siklus terdapat 4 tahapan yaitu 
persiapan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi.Teknik pengumpulan 

data meliputi observasi, Pengerjaan Lembar Kegiatan Peserta Didik, tes, dan 
dokumentasi. 

Hasil Penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep 
lingkaran. Hal ini ditunjukkan melalui indikator pemahaman konsep yang meliputi 
1) menyatakan ulang  suatu konsep pra siklus (62,30%) dan di akhir siklus 2 

(86,4%) 2) Mengklasifikasikan obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu   prasiklus 
(73,84%) dan di akhir siklus 2 (80,8%), 3) Menyatakan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematika prasiklus (83,84%) dan di akhir siklus 2 (88,8%), 
4) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep prasiklus (80%) 
dan di akhir siklus (80,8%) 5) Menggunakan, memanfaatkan dan memilih 

prosedur atau operasi tertentu prasiklus ( 60%) dan di akhir siklus 2 (87,86%). 
Dari pemahaman konsep tersebut terdapat 50% yang nilainya di atas KKM (80) 

pada prasiklus dan 84% pada akhir siklus 2.Sehingga dapat disimpulkan 
penerapan melalui pendekatan kontekstual dapat meningkatkan pemahaman 
konsep lingkaran. 

 
Kata Kunci : hasil belajar, KKM, matematika, problem based learning. 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan sebagaimana tertuang dalam dalam pasal 1 Undang-Undang 
nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 
Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demoktaris serta bertanggung jawab. Salah satu pelajaran yang memiliki  tujuan 
pedidikan tersebut  adalah  pada pembelajaran matematika.  

Dalam Penyelenggaraan pembelajaran matematika tidaklah mudah karena 
fakta menunjukkan bahwa para peserta didik mengalami kesulitan dalam 

mempelajari matematika Menurut Jaworski (dalam BSNP, 2007:1), matematika 
merupakan pelajaran yang sering dianggap momok bagi peserta didik. Seringkali 
peserta didik merasa takut dikarenakan materi yang sulit dan merupakan  salah 

satu pelajaran yang ada dalam Ujian Nasional. Matematika terkesan dengan 
hitungan yang melibatkan angka dan kurang menarik. Persepsi inilah  

yangterkadang membuat peserta didik enggan belajar matematika. 
Ketidaktertarikan peserta didik terhadap matematika ini hendaknya mendorong 
seorang guru untuk menciptakan suatu pembelajaran yang nyata,bermakna, aktif 

kreatif dan menyenangkan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini 
yaitu Kurikulum Nasional 2013 .  

Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran yang menuntut peserta didik 
untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu model pembelajara n 
yang melibatkan peserta didikaktif adalah pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual. Salah satu Pendekatan kontekstual yang dapat diterapkan adalah 
Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning). Menurut Anitah,dkk( 

2008:24) Belajar Berbasis Masalah adalah belajar yang berpusat pada pembelajar 
dan juga menggambarkan  metode belajar inti atau suplemen pembelajaran. 
Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan  masalah dunia nyata sebagai satu konteks bagi peserta didik untuk 
belajar melalui berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah dalam rangka 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Melalui 
penggunaan model Problem Based Learning dalam pembelajaran matematika 
diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika 

yang ditandai dengan meningkatnya prosentase pemahaman konsep peserta didik.  
Sehingga dengan meningkatnya pemahaman konsep peserta didik, dengan 

taraf minimal baik dan diharapkan prosentase peserta didik yang nilainya lebih 
dari KKM mencapai lebih dari 70%. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Konsep Lingkaran Dengan 
Model Problem Based Learning Pada Peserta didik Kelas VIII-3 SMPN 5 Penajam 

Paser Utara Tahun Ajaran 2015/2016”.  
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan  
“Apakah pembelajaran dengan model Problem Based Learning dapat 

meningkatkan pemahaman konsep lingkaran pada peserta didik kelas VIII-3 
SMPN 5 Penajam Paser Utara tahun ajaran 2015/2016?” 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk dapat 

meningkatkan Pemahaman konsep peserta didik kelas VIII-3  SMPN 5  Penajam 
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Paser Utara tahun ajaran 2015/2016 dengan menggunakan model Problem Based 
Learning. 
 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberi manfaat diantaranya bagi : 

1. Kepala Sekolah 
a. Sebagai bahan pertimbangan untuk dapat dikembangan menjadi Penelitian 

Tindakan Sekolah 

b. Masukan bagi perbaikan pembelajaran secara klasikal di SMP  
2. Guru/ tenaga pendidikan 

a. Menjadikan referensi metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru 
untuk mata pelajaran yang diampu 

b. Penggerak hati agar melakukan Penelitian serupa dalam kelasnya.  

3. Peserta didik 
a. Dapat memacu ketertarikan peserta didik dalam belajar matematika yang 

menyenangkan melalui pembelajaran kontekstual.  
b. Dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika 
c. Hasil belajar matematika dapat meningkat.  

4. Sekolah 
Hasil Laporan Penelitian Tindakan Kelas dapat d itaruh di perpustakaan sebagai 

referensi guru atau tenaga kependidikan yang akan melakukan penelitian lebih 
lanjut. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Problem Based Learning 

Pemahaman konsep merupakan aspek yang sangat penting dalam 
pembelajaran. Hal ini dikarenakan dengan memahami konsep, peserta didik dapat 
mengembangkan  kemampuannya dalam setiap materi pelajaran. Menurut 

Sadirman (2010:43) Pemahaman (Understanding) dapat diartikan menguasai 
sesuatu dengan  pikiran. Pemahaman merupakan perangkat standar program 

pendidikan yang merefleksikan kompetensi  sehingga dapat mengantarkan peserta 
didik untuk menjadi kompeten dalam berbagai ilmu pengetahuan. Menurut 
Hamalik (2008:162), Konsep merupakan kelas atau kategori stimuli yang memiliki 

ciri-ciri umum. Jadi pemahaman konsep adalah menguasai sesuatu dengan pikiran 
yang mengandung kelas atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. 

Pemahaman konsep merupakan pondasi atau hal utama dalam matematika. 
Menurut Murizal (2012:19), Pemahaman Konsep Matematis penting untuk belajar 
matematika secara bermakna, tentunya para guru mengharapkan pemahaman yang 

dicapai peserta didik tidak terbatas pada pemahaman yang bersifat dapat 
menghubungkan. Sehingga dalam belajar matematika memerlukan pemahaman 

konsep. Konsep inlah yang akan melahirkan teorema atau rumus agar teorema atau 
rumus dapat diaplikasikan ke situasi yang lain. Dengan demikian, perlu adanya 
ketrampilan untuk menggunakan konsep-konsep dan teorema tersebut. Dari uraian 

tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman konsep matematika menginginkan 
peserta didik mampu memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang telah 

dipahaminya ke dalam kegiatan belajar. Peserta didik yang memiliki pemhaman 
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konsep yang baik, maka peserta didik siap memberi jawaban yang pasti atas 
pernyataan atau masalah dalam belajar.  

Menurut (Jihat,dkk:2008:149), Pemahaman konsep memiliki beberapa 

indikator, antara lain: 
1. Menyatakan ulang setiap konsep 

2. Mengklasifikasikan obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu(sesuai engan 
konsepnya) 

3. Memberikan contoh dan noncontoh dari konsep 

4. Menyajikan konsep dalam berbaga bentuk representasi matematika  
5. Mengebangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep  

6. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu 
7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah 

Indikator di atas dimunculkan saat pembuatan Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) maupun dalam tes pra siklus, siklus 1 maupun siklus 2.Hasil dari 
pengisian LKPD dalam kelompok dan hasil Tes, dianalisis dengan menggunakan 

pedoman penskoran untuk kemudian dicari prosentasenya di masing-masing 
indikator.Sehingga secara menyeluruh, hasil belajar peserta didik yang nilainya 
lebih dari KKM mencapai lebih dari 70%. 

Pembelajaran dengan model Problem Based Learning memiliki kelebihan 
dan kekurangan. Adapun kelebihan Problem Based Learning adalah: 

1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk mamahami isi 
pelajaran. 

2. Pemecahan masalah dapat menantang kamampuan peserta didik serta 

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik 
3. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik  

4. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana menstransfer 
pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata.  

5. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan 

pengatahuan barunya dan bertanggung barunya dan bertanggung jawab dalam 
pengetahuan yang mereka lakukan.  

6. Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada peserta didik bahwa 
setiap mata pelajaran  { matematika, IPA, sejarah, dan lain sebagainya,} pada 
dasarnya merupakan cara berfikir, dan sesuatu yang harus dimengerti oleh 

peserta didik, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku – buku 
saja. 

7. Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai peserta didik. 
8. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan 

dengan pengetahuan baru. 
9. Pemecahan masalah dapat memberikan keempatan pada peserta didik yang 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata.  
10. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat peserta didik untuk secara 

terus menerus belajar seklaipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.  
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Adapun kekurangan Problem Based Learningadalah: 
1. Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit utuk dipecahkan, maka mereka akan 

merasa enggan untuk mencoba. 
2. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem based learning 

mebutuhkan cukup waktu untuk persiapan.  
3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah 

yang sedang dipelajari maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin 

pelajari.   
 

Konsep Lingkaran 

Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama 
dengan satu titik tertentu. Titik tertentu itu yang disebut dengan pusat lingkaran.  

1. Unsur-unsur dan bagian-bagian Lingkaran 

 
a. Jari-jari adalah jarak dari pusat Lingkaran ke titik pada lingkaran. Gars AB, 

AC,AE dan AD merupakan jari-jari Lingaran 
b. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 

Garis DE merupakan tali busur Lingkaran A  

c. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Garis CD 
merupakan diameter dan tali busur terpanjang pada lingkaran A 

d. Apotema adalah jarak tali busur ke pusat lingkaran.Garis AF merupakan 
apotema tali busur DE pada Lingkaran A. 

e. Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 

Busur merupakan bagian dari keliling lngkaran. Garis Lengkung BD 
merupakan busur pada lingkaran A 

f. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Juring 
merupakan bagian dari Luas Lingkaran. DaerahABC merupakan juring 
lingkaran A. 

g. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya. 
Daerah DFE merupakan sebuah Tembereng.  

2. Keliling dan Luas Lingkaran 
Keliling lingkaran =        

Luas lingkaran =     
 

 
    

  = jari-jari  

 = diameter                  
  

 
           

3. Panjang Busur dan Luas Juring Lingkaran 

a. Panjang Busur Lingkaran 

 

Panjang Busur AB = 
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    =
 

           

b. Luas Juring Lingkaran 

 
Luas Juring BAC   = 

    

                      

  =
 

         
  

4. Luas Tembereng 

 
Luas Tembereng BDC = Luas Juring BAC – Luas   BAC 

5. Hubungan Sudut Pusat, Panjang Busur, dan Luas Juring  

 
    

    
  

                

               
  

                

                
 

6. Hubungan Sudut-Sudut pada Lingkaran 

 
<ABC  merupakan sudut pusat.  
<ADC dan < AEC merupaan sudut keliling.  

a. Jka sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, besar sudut 
pusat sama dengan dua kali sudut keliling.  

                     
b. Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, nilainya sama besar.  

           

c. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, besarnya 900 
 

METODE PENELITIAN 

Subjek Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 5  Penajam Paser Utara  berada di Jalan 

Raya Girimukti KM 16 Rt. 14 No 114  Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya 
pada semester genap 2015/2016. Adapun subyek penelitiannya adalah peserta 
didikkelas VIII-3 yang terdiri dari 29 peserta didik dengan rincian 16 siswi 

perempuan dan 13 peserta didik laki- laki. Kelas VIII-3 dipilih sebagai kelas 
penelitian karena banyaknya temuan masalah yang perlu diambil tindakan.Waktu 

penelitian dilaksanakan selama 5 bulan dari Bulan Januari- Mei 2016. 
  

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data penelitian, perlu dilakukan pengumpulan data. 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya :  
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1. Observasi 
Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku peserta didik dan guru selama 
pembelajaran matematika berlangsung.Adapun instrument yang peneliti 

gunakan adalah Lembar Observasi yang memuat komponen pelaksanaan 
pembelajaran yang guru lakukan serta pengamatan peserta didik saat 

pembelajaran berlangsung yang dilakukan oleh observer.  
2. Lembar Kegiatan Peserta Didik 

Lembar Kegiatan Peserta Didik digunakan dalam masing-masing pertemuan 

digunakan sebagai sarana dalam pemahaman konsep masing-masing 
kelompokk.Setiap indikator pemahaman konsep matematika dikembangkan 

menjadi suatu permasalahan yang berupa penyelesian masalah atau simpulan. 
3. Tes Akhir siklus 

Tes dalam penelitian ini terdiri dari tes akhir siklus 1 dan tes akhir siklus 2.Soal 

yang disusun pada Tes akhir siklus 1 dan tes akhir siklus 2 berupa soal uraian 
yang masing-masing soal memiliki skor sesuai dengan indikator pemahaman 

konsep. 
4. Dokumen 

Dokumen yang dimaksud berupa data sekolah, data peserta didik, Nilai Lembar 

Kegiatan Peserta Didik dalam kelompok, Nilai Pra siklus, nilai siklus 1 dan 
nilai siklus 2, Nilai KKM, dan photo kegiatan pembelajaran matematika selama 

proses tindakan. 
 

Teknik Analisis Data 

Reduksi data dilakukan sebelum melakukan analisis data yang meliputi 
merangkum dan memfokuskan data berdasarkan indikator yang telah disusun 

sebelumnya.Teknik  analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:  
1.  Analisis Data Observasi 

Data Observasi diperoleh dari observasi guru saat pembelajaran berlangsung 

dan observasi terhdap peserta didik dalam kelompok saat pembelajaran 
berlangsung.yang diperoleh akan diobservasi dan dianalisis sebagai berikut: 

untuk jawaban ya diberi checklist dengan skor 1 dan jawaban tidak diberi 
checklist dengan skor 0. Cara menghitung prosentase skor yaitu: 

Persentase keberhasilan =
                    

             
        

 
Tabel 1. Klasifikasi Taraf Keberhasilan Tindakan  

 

Sumber : Sepdoni (2013: 3) 
 

 

Prosentase keberhasilan     Taraf keberhasilan 

           Sangat baik 

          Baik 

          Cukup baik 

          Kurang baik 

         Sangat kurang 
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2. Analisis Data Hasil Pengerjaan LKPD 
Hasil pengerjaan LKPD pada siklus 1 dan siklus 2 dianalisis dengan langkah 
berikut: 

a. Mengklasifikasikan setiap kegiatan sesuai dengan indikator pemahaman 
konsep yang telah ditetapkan. 

b. Menentukan skor hasil klasifikasi dari langkah di atas berdasarkan pedoman 
penskoran LKPD 

c. Menghitung persentase  rata-rata skor pencapaian semua kelompok untuk 

setiap indikator  dengan rumus: 

   
                                  

                             
         

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pra-Siklus 

Sebelum dilaksanakan pembelajaran, guru terlebih dahulu memberikan tes 

Pra siklus pada hari Selasa, 14 Maret 2016, di akhir pembelajaran setelah 
berakhirnya ulangan harian materi Persamaan garis Lurus. Prosentase indikator 

pemahaman konsep tersaji dalam Tabel 2 berikut: 
Tabel 2. Tabel  Prosentase Indikator Pemahaman Konsep  

Pra Siklus Peserta didik 

Komponen Indikator Prosentase Taraf Keberhasilan 

 

Menyatakan Ulang setiap konsep 62,30% Cukup Baik 
 

Mengklasifikasikan obyek-obyek menurut sifat-

sifat tertentu ( sesuai dengan konsepnya) 

73,84% Baik 

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 
representasi matematis. 

83,84% Baik 

Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep. 
 

80% Baik 

Menggunakan, memanfaatkan dan memilih 
prosedur atau operasi tertentu. 

60% Kurang Baik 

Prosentase peserta didik    
(13peserta didik dari 29 peserta didik) 

44,82%  

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 

Dari hasil pra siklus, diperoleh prosentase pemahaman konsep yang belum 
keseluruhannya baik. Sedangkan dari 29 peserta didik yang ikut tes prasiklus, 

diperoleh 13 peserta didik yang nilainya lebih dari atau sama dengan KKM 
matematika (80). Sehingga prosentase ketuntasan belajar dalam kelas mencapai 
44,82%. Selanjutnya berdasarkan diskusi guru matematika dengan teman sejawat, 

Kepala sekolah, dan Waka Kurikulum, disusunlah Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model Problem Based Learning. 
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Siklus I 

Pada  akhir siklus 1 atau pertemuan 2, Peserta didik mengikuti Tes Akhir 
Siklus 1. Berikut ini adalah hasil perolehan prosentase masing-masing indikator 

pemahaman konsep  pada Tes Akhir Siklus 1. Untuk perolehan skor masing-
masing peserta didik dapat dilihat dalam lampiran.  

Tabel 3. Tabel  Prosentase Indikator Pemahaman Konsep Tes Akhir 

Peserta didik Siklus 1 

Komponen Indikator Prosentase Tarf Keberhasilan 

 

Menyatakan Ulang setiap konsep 86,20% Sangat Baik 
 

Mengklasifikasikan obyek-obyek 
menurut sifat-sifat tertentu ( sesuai 

dengan konsepnya) 

75,86% Baik 

Menyajikan konsep dalam berbagai 
bentuk representasi matematis.  

89,65% Sangat Baik 

Mengembangkan syarat perlu dan 

syarat cukup suatu konsep. 

82,75% Baik 

Menggunakan, memanfaatkan dan 
memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

62,07% Kurang Baik 

Prosentase peserta didik    
(21peserta didik dari 29peserta 

didik) 

72,41%  

Sumber: Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 
 

Berdasarkan tabel Hasil Tes akhir siklus 1 diperoleh pemahaman konsep 
dalam kategori sangat baik dan baik secara klasikal, namun untuk indikator 

Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu masih 
mencapai 62,07% atau taraf  kurang baik. Karena ada indikator yang masih kurang 
baik, maka indikator keberhasilan penelitian belum terpenuhi. Dari 29 peserta 

didik yang ikut tes, masih ada 8 peserta didik yang nilainya kurang dari KKM 
Matematika yaitu 80. Sehingga dalam kelas, ketuntasan belajar masih mencapai 
  

  
              . Nilai ketuntasan ini masih belum mencapai target 

penelitian yaitu 75%.  
 

Siklus II 

Pada  akhir siklus 2 atau pertemuan 2, Tanggal 21 Maret 2016 , Peserta didik 
mengikuti Tes Akhir Siklus 2. Setelah dikoreksi dan dianalisis berdasarkan 

indikator pemahaman konsep serta ketuntsan belajar, dipero leh data seperti dalam 
tabel 4. Berikut ini adalah hasil perolehan prosentase masing-masing indikator 
pemahaman konsep  pada Tes Akhir Siklus 2.  
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Tabel 4. Tabel  Prosentase Indikator Pemahaman Konsep Tes Akhir 

Peserta didik Siklus 2 

Komponen Indikator Prosentase Taraf Keberhasilan 

 

Menyatakan Ulang setiap 
konsep 

86,4% Sangat Baik 

Mengklasifikasikan obyek-
obyek menurut sifat-sifat 

tertentu ( sesuai dengan 
konsepnya) 

80,8% Baik 

Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 
matematis. 

88,8% Sangat Baik 

Mengembangkan syarat perlu 

dan syarat cukup suatu 
konsep. 

80,8% Baik 

Menggunakan, 
memanfaatkan dan memilih 

prosedur atau operasi 
tertentu. 

72,8% Baik 

Prosentase peserta didik    

(21 peserta didik dari 25 
peserta didik) 

84% Baik 

Sumber: Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 
 
Berdasarkan perolehan hasil Tes siklus 2 seluruh indikator pemahaman 

konsep dalam tahap baik dan sangat baik. Ketuntasan belajar peserta didik 
mencapai 84% atau 21 peserta didik tuntas belajar dari 25 peserta didik yang 

mengikuti tes.  
 

Pembahasan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh observer, diperoleh aktivitas 
guru pada saat pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 2 sebagai berikut:  

Tabel 5. Tabel Rata-Rata Observasi Guru  

Pada Siklus 1 dan Siklus 2 

Kegiatan Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata Taraf 

Siklus 1 74,07% 77,77% 75,92% Baik 

Siklus 2 81,48% 88,88% 85,18% Sangat Baik 

Sumber: Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 

 
Dari tabel di atas, terlihat aktivitas guru pada siklus 1 ke siklus 2 mengalami 

peningkatan yang signfikan. Pada siklus 1 aktivitas guru mencapai 75,92 taraf 

keberhasilan dalam kategori baik, sedangkan pada siklus 2 aktivitas guru mencapai 
85,18% atau taraf sangat baik. Kelebihan yang ditemukan adalah adanya 

peningkatan aktifitas guru menjadi lebih baik. Sementara kekurangan yang 
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ditemukan akan menjadi catatan tersendiri untuk perbaikan pembelajaran di kelas 
dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya.  

Pengamatan selanjutnya adalah pengamatan peserta didik pada saat 

pembelajaran berlangsung.Pada saat peserta didik belajar, terdapat peserta 
didikyang cenderung pasif dalam kelompok. Guru melakukan pendekatan dalam 

kelompok, dan mamacu peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses 
pengerjaan LKPD. Sehingga peserta didik secara keseluruhan dapat aktif baik 
dalam diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Berikut ini adalah capaian aktivitas 

peserta didik pada siklus 1 dan siklus 2  
Tabel 6. Tabel Rata-Rata Observasi Peserta didik  

Pada Siklus 1 dan Siklus 2 

Kegiatan Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata Taraf 

Siklus 1 75% 78% 76,5% Baik 

Siklus 2 89% 86% 87,5% Sangat Baik 

Sumber: Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 
 

Dari tabel  di atas, dapat dilihat bahwa aktivitas peserta didik pada siklus 1  
mencapai 76,5% dalam taraf kategori baik. Sedangkan pada siklus 2 diperoleh 

aktifitas peserta didik meningkat mencapai 87,5% dalam taraf kateri sangat baik. 
Dapat disimpulkan bahwa aktivitas peserta didik dari siklus 1 ke siklus 2 
mengalami peningkatan. Pengamatan selanjutnya adalah pengamatan hasil 

pengerjaan LKPD berdasarkan Indikator pemahaman konsep. Berikut disajikan 
hasilnya adalah: 

Tabel 7. Capaian LKPD  Pada Siklus 1 dan  Siklus 2 

Kompo 

nen 

Persentase Indikator Rata 

-rata 

Taraf 

I 2 3 4 5 

Siklus 1 76,19% 87,75% 81,07% 76,66% 82,86% 79,21% Baik 

Siklus 2 77,5% 89,35% 82,5% 89% 85,65% 89,43% Sangat Baik 

Sumber: Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 
 

Capaian dari pengerjaan LKPD pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 
siklus 1 ke siklus 2, prosentase masing-masing indikator mengalami 
peningkatan.Adanya peningkatan pada masing-masing indikator mengindikasikan 

bahwa pemahaman konsep meningkat. Demikian pula dengan rata-rata 
keseluruhan pemahaman konsep juga mengalami peningkatan dari 79,21% pada 

siklus 1 naik menjadi 89,43% pada siklus 2 dengan taraf keberhasilan sangat baik. 
Untuk perolehan masing-masing indikatr per kelompok selengkapnya dapat dilihat 
dalam lampiran. 

Berdasarkan deskripsi data yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa 
pembelajaran melalui Problem Based Learningdapat meningkatkan prosentase 

dalam seluruh indikator pemahaman konsep lingkaran saat pengerjaan LKPD.  
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persentase pemahaman konsep pada 
masing-masing indictor mengalami peningkatan serta hasil belajar yang nilainya 

lebih dari KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimum) lebih dari 70%. Berikut pada 
tabel 8 peneliti sajikan capaian indkator pemahaman konsep dari pra siklus, Tes 
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akhir siklus  1 dan tes akhir siklus 2  saat menggunakan model  Problem Based 
Learning. 

Tabel 8.Capaian Indikator Pemahaman Konsep  

Pra siklus, siklus 1 dan   Siklus 2 

Komponen Persentase Indikator Rata- 

Rata 

Prosentase 

Ketuntasan I 2 3 4 5 

Pra siklus  62,3% 73,84% 83,84% 80% 60% 71,96% 53,84% 

Siklus 1 85,09% 76,39% 88,4% 80,43% 61,59% 78,38% 65,21% 

Siklus 2 86,4% 80,8% 88,8% 80,8% 72,8% 81,92% 84% 

Taraf Sangat 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

Baik Baik Baik Baik 

Sumber: Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 
 

Capaian yang diperoleh peserta didik dalam pengerjaan LKPD 
prosentasenya lebih besar daripada capaian yang diperoleh peserta didik saat 
mengerjakan tes akhir siklus secara individual.Hal ini dikarenakan, pada saat 

berkelompok, peserta didik dapat bertukar pikiran, sharing dan mendiskusikan 
kesulitan yang dialami utuk kemudian dipecahkan bersama-sama dalam 

kelompok.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan kerja kelompok, 
lebih mewadahi peserta didik dalam mencapai suatu pemahaman konsep. Sehingga 
sangat dianjurkan kerja kelompok dalam proses belajar sebagai wahana koaborasi 

antara peserta didik dalam memahami konsep tertentu.  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penggunaan Model Problem 

Based Learning dapat meningkatkan prosentase Pemahaman Konsep pada semua 

indikator pemahaman konsep, dan Prosentase ketuntasan belajar juga mengalami 
peningkatan dengan prosentase ketuntasan belajar mencapai 84% di akhir siklus. 

Dengan demikian Penggunaan Model Problem Based Learning dapat 
meningkatkan pemahaman konsep lingkaran.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based 
Learning di kelas VIIIB SMPN 5 Penajam Paser Utara  berjalan sesuai dengan 
perencanaan.Berdasarkan analisis data serta hasil Penelitian Tindakan Kelas, 

Peneliti dapat menarik simpulan  bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
Model Problem Based Learning dapat meningkatkan Pemahaman Konsep 

Lingkaran yang ditandai dengan meningkatnya prosentase indikator pemahaman 
konsep yang meliputi: Menyatakan ulang setiap konsep(86,5%), 
Mengkasifikasikan obyek-obyek menurut sifat tertentu 80,8%, Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk representasi matematika 88,8%, Mengembangkan syarat 
perlu dan syarat cukup suatu konsep 80,8%, Menggunakan, mamanfaatkan dan 

memilih prosedur atau operasi tertentu 72,8% dengan rata-rata pemahaman konsep 
diperoleh 81,92% kategori baik. Hasil belajar tersebut prosentase ketuntasan 
belajar mencapai 84%. 
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Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian, peneliti menyarankan : 
1. Lembaga Pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru 

untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas sebagai salah satu program 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. 

2. Kepada Guru Matematika agar dapat dijadikan referensi dalam mengatasi 
permasalahan pemahaman konsep matematika khususnya materi lingkaran dan 
materi yang lain dalam matematika.  

3. Kepada peneliti lain, agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam 
mengenai pemahaman konsep dengan menggunakan metode Problem Based 

Learning. 
4. Kepada semua guru untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas sebagai salah 

satu upaya mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas.  
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