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ABSTRAK 

Penelitian ini, dikemas dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan 

menerapkan pendekatan  pemecahan masalah pada pembelajaran matematika di 

kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu. Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 1) 

Implementasi metode Pemecahan Masalah dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil belajar pra siklus, dimana masih banyak siswa yang 

belum tuntas. Selanjutnya ketika pembelajaran siklus 1 dan 2 dengan menerapkan 

metode Pemecahan Masalah hasil belajar siswa langsung meningkat. Peningkatan  

hasil belajar dapat dilihat dari hasil belajar  yang diperoleh siswa melalui tes 

hasil belajar Siklus 1 dan Siklus 2. Dimana pada siklus hanya 32,35% siswa yang 

tuntas dan pada siklus 2 ketuntasan mencapai 94,12%; dan 2) Implementasi  

metodePemecahan Masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar  siswa  dalam 

pembelajaran matematika  di Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar. Peningkatan 

terjadi dari pertemuan 1 siklus 1 ke pertemuan 2 siklus 1 dan juga dari siklus 1 ke 

siklus 2 untuk semua aspek yang ada pada pembelajaran dengan metode 

Pemecahan Masalah. 

 

Kata Kunci: Pendekatan, Pemecahan Masalah, Hasil Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Berbagai  permasalahan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan semakin 

hari, semakin tahun terasa semakin berat, karena dalam era informasi dan 

globalisasi saat ini persaingan untuk memperoleh kesempatan terbaik dalam 

berbagai aspek tadak hanya terjadi secara lokal atau nasional, melainkan dalam 

skala yang lebih luas dan terbuka hingga menembus batas-batas teriotorial negara. 

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang memadai, 

mampu berkompetisi dan memiliki daya saing merupakan hal yang mutlak harus 

dilaksanakan dan diprogramkan. 

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan 

diprogramkan secara mendasar dan nasional  dalam peningkatan mutu pendidikan 
adalah dengan merevisi kurikulum, yang mengikuti perkembangan zaman dengan 

konsep kekinian. Sehingga diharapkan dapat mengerjar ketertinggalan dalam 

bidang pendidikan  yang cukup jauh dibandingkan dengan negara-negara maju. 
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Diantaranya pada tahun 2016 ini pemerintah indonesia melalui kementrian 

Pendidika Nasional dan Kebudayaan meluncurkan berlakunya Kurikulum 2013, 

yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP, mulai dari jenjang 

pendidikan dasar hingga pada jenjang pendidikan menengah.  

Usaha pemerintah ini, tentu harus didukung oleh semua lapisan masarakat 

terutama kalangan pendidik. Sehingga apa yang telah diprogramkan oleh 

pemerintah indonesia dalam bidang pendidikan akan terwujud dan dapat nikmati 

hasilnya oleh kita semua. Oleh sebab itu sebagai tenaga pendidik, khusus guru 

pada jenjang pendidikan dasar diharapkan dengan penuh kesadaran selalu 

berupaya secara graduate meningkatkan kemampuan dan wawasannya, termasuk 

upaya untuk mengemas proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga 

akan berimplikasi pada terciptanya guru atau tenaga kependidikan yang 

profesional. 

Guru yang merupakan garda terdepan dalam proses pendidikan, tentunya 

harus memiliki strategi penyampaian materi pelajaran yang lebih variatif, agar 

siswa dapat belajar secara efektif dan efisien serta mengena pada tujuan yang 

diharapkan.  Karena menurut Djamarah dan Zain (2002:3) metode pembelajaran 

mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Kemampuan 

yang diharapkan  dapat dimiliki anak didik, akan ditentukan oleh kerelevasian 

penggunaan suatu metode yang sesuai dengan tujuan. Dalam arti tujuan 

pembelajaran akan dapat tercapai pada penggunaan metode dengan tepat, sesuai 

dengan standar keberhasilan yang terpatri di dalam suatu tujuan 

Namun kenyataan di lapangan, sangat jauh berbeda dengan dengan 

keilmuan penulis dalam dalam mengemas materi pelajaran Matematika. Dalam 

menyajikan materi pelajaran Matematika, khususnya di SD Negeri 003 Sekar 

Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, cendrung berpusat 

kepada guru dan siswa dianggap sebagai  penerima ilmu yang pasif. Pada hal 

teknik yang digunakan guru harus dapat memotivasi siswa agar mampu 

menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi ataupun 

untuk menjawab suatu pertanyaan  akan berbeda dengan metode yang digunakan 

untuk tujuan agar siswa mampu berpikir dan mengemukakan pendapatnya  sendiri 

di dalam menghadapi persoalan. 

Kanyataan lain yang penulis temui dilapangan, adalah akibat dari  tidak 

variatifnya guru dalam menyajikan materi pelajaran Matematika di SD Negeri 003 

Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu adalah nilai 

ulangan harian murni siswa pada bulan februari 2016, dimana dari 31 Siswa Kelas 

IV, ternyata  10 siswa saja yang nilainya di atas KKM atau 67,74% siswa tidak 

tuntas. Disisi lain siswa juga banyak tidak mengerti tentang hal yang mendasar 

dalam penguasaan materi Matematika. Siswa lebih cendrung menghapal dari pada 

menemukan sebuah konsep Matematika yang bersifat lebih umum. 

Oleh sebab itu, penulis yang merupakan guru SD Negeri 003 Sekar Mawar 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dan juga sebagai kepala 

sekolah, maka penulis mencoba menngatasi permasalahan tersebut, dengan 
mengahadirkan metode pembelajaran, yaitu pendekatan pemecahan masalah pada 

pembelajaran Matematika. Karena metode ini lebih menekankan pada proses dari 

pada hasil. Disamping itu metode pemecahan masalah memberi keleluasan kepada 
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siswa untuk lebih berpikir secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses 

belajarnya, siswa banyak melakukan mental dan menyoroti permasalahan dari 

berbagai segi dalam rangkan mencari pemecahannya. Dan juga metode ini dapat 

membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. 

 

Rumusan Masalah 

 Berdasar masalah-masalah yang terjadi di lapangan, yang telah dikemukan 

pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

penelitian Penelitian ini adalah: 

1. Apakah pendekatan pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu? 

2. Sejauh mana peningkatan hasil belajar Matematika  siswa Kelas IV SD Negeri 

003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, dengan 

penggunaan metode pemecahan masalah? 

3. Bagaimana aktivitas siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu  pada pembelajaran Matematika dengan  

penggunaan metode pemecahan masalah? 

4. Bagaimana respon siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu terhadap penggunaan metode pemecahan 

masalah pada pembelajaran Matematika? 

 

Tujuan Penelitian 

 Dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian Penelitian, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk melihat hasil belajar Matematika siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar 

Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, dengan penggunaan 

pendekatan pemcehan masalah. 

2. Untuk melihat sejauh mana peningkatan  hasil belajar Matematika siswa Kelas 

IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu, dengan penggunaan pendekatan pemcehan masalah. 

3. Untuk melihat aktivitas siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu pada pembelajaran 

Matematika dengan  penggunaan metode pemecahan masalah. 

4. Untuk melihat tanggapan siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, terhadap penggunaan 

pendekatan pemcehan masalah. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pendekatan Pemecahan Masalah 

Menurut Sudjimat (dalam Sukasno, 2002:18), belajar pemecahan masalah 

pada hakekatnya belajar berpikir atau belajar bernalar. Yang dimaksud dengan 

belajar berpikir atau belajar bernalar tersebut adalah berpikir atau bernalar dalam 
mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya 

untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang belum pernah dijumpai 

sebelumnya.  
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Polya (Saptuju, 2005:18) mengemukakan beberapa kemampuan yang 

menjadi tujuan dalam pembelajaran pemecahan masalah, yaitu 1) Pemecahan 

masalah merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk dapat berpikir sistematis. 

Dalam hal ini selama proses berlangsung dan pemecahan masalah yang 

diperolehnya harus dikomunikasikan kepada orang lain. Komunikasi itu dapat 

dimengerti oleh orang lain apabila penyajiannya dilakukan secara sistematis, baik 

ditinjau dari segi penalaran pengertian maupun bahasanya. 2) Pemecahan masalah 

merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang bermakna (meaningfull), untuk 

meningkatkan sifat keingintahuan intelektual. Jika masalah yang dihadapkan 

kepada siswa tepat maka dapat merangsang minat dan kreativitas mereka. 3) 

Pemecahan masalah memungkinkan siswa berkembang menjadi lebih analitis 

dalam mengambil keputusan dalam kehidupan. Hal ini disebabkan terlatihnya 

siswa dalam keterampilan untuk mengumpulkan informasi yang relevan, 

mengorganisasikan konsep dan prinsip-prinsip dasar yang pernah dimilikinya, 

menganalisis informasi, dan menyadari perlu ditelitinya kembali hasil yang telah 

diperolehnya. 4) Pengetahuan baru dapat ditemukan melalui pemecahan masalah. 

5) Dengan pemecahan masalah, siswa menerapkan konsep dan prinsip Matematika 

ke situasi baru. Untuk menyelesaikan masalah, siswa harus menguasai hal-hal 

yang telah dipelajari sebelumnya dan kemudian menggunakannya dalam situasi 

baru. Penerapannya dapat dalam Matematika sendiri, bahkan mungkin pada mata 

pelajaran atau bidang lainnya. Dan 6) Siswa berperan aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah mempunyai beberapa 

keuntungan dan keterbatasan. Beberapa keuntungan pembelajaran dengan 

pendekatan pemecahan masalah menurut Killen (2004:109-111) adalah 1) 

Pemecahan masalah dapat mengembangkan jawaban yang bermakna terhadap 

permasalahan yang akan membawa siswa menuju pemahaman yang lebih dalam 

mengenai suatu materi; 2) Pemecahan masalah dapat memberikan tantangan 

kepada siswa sehingga siswa akan mendapatkan kepuasan dengan menemukan 

pengetahuan baru. 3) Pemecahan masalah dapat membuat siswa selalu aktif dalam 

pembelajaran; 4) Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mempelajari 

bagaimana cara untuk mentransfer pengetahuan ke dalam permasalahan kehidupan 

sehari-hari; 5) Pemecahan masalah dapat membuat siswa lebih bertanggung jawab 

untuk membentuk dan mengarahkan pembelajaran. 

Di dalam pembelajaran pemecahan masalah dibutuhkan suatu teknik-

teknik/prosedur/langkah-langkah (strategi) tertentu, sehingga siswa dapat 

memecahkan masalah dalam tingkat kesulitan yang bervariasi. Nasution 

(2002:175) berpendapat bahwa strategi merupakan bagian penting dalam 

pemecahan masalah  dan dalam pelajaran pada umumnya.  

Gagne (Saptuju, 2005:22) mengatakan bahwa pembelajaran pemecahan 

masalah memiliki lima langkah yang harus dilakukan, yaitu menyajikan masalah 

dalam bentuk yang jelas, menyatakan masalah dalam bentuk operasional, 

menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang diperkirakan baik 
untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah itu, mengetes hipotesis dan 

melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya, dan memeriksa kembali apakah hasil 

yang diperoleh itu benar, mungkin memilih pula pemecahan yang baik. 
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Dewey (Gani, 2004:23) mengemukakan bahwa langkah-langkah  atau 

tahapan-tahapan dalam pemecahan masalah adalah dimulai dengan siswa 

dihadapkan pada masalah, siswa merumuskan masalah, siswa merumuskan 

hipotesis dan menguji hipotesis. 

Namun Karl Albrecth (Nasution, 2001:121) secara singkat mengemukakan 

dua langkah yang harus dilalui dalam pembelajaran pemecahan masalah, yaitu 1) 

Ekspansi (fase divergen), terdiri dari menentukan masalah, merumuskan masalah 

dan mencari pilihan-pilihan atau alternatif. 2) Penyelesesaian (fase konvergen), 

terdiri dari mengambil keputusan, mengambil tindakan, dan mengevaluasi hasil. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas tentang langkah-langkah dalam 

pembelajaran pemecahan masalah maka dapat diambil kesimpulan bahwa: ada 

empat langkah yang harus dilalui dalam pembelajaran pemecahan masalah, yaitu: 

1) tahap mengidentifikasi masalah, 2) menyusun suatu strategi penyelesaian, 3) 

melaksanakan perhitungan, dan 4) memeriksa jawaban yang telah diperoleh. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat,  dan Waktu Penelitian 

Penelitian Penelitian ini adalah menerapkan metode pembelajaran 

Pemecahan Masalah pada mata pelajaran Matematika. Penelitian ini dilaksanakan 

di tempat penulis berkerja sebagai guru PNS dan juga sebagai Kepala Sekolah 

yaitu SD Negeri 003 Sekar Mawar. Sehingga yang menjadi subjek penelitiannya 

adalah  siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar, yang berjumlah 34 orang , 16 

laki-laki dan 18 perempuan. Penelitian  ini yang dikemas dalam bentuk penelitian 

tindakaan kelas dilaksanakan di SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Waktu pelaksanaan Penelitian  ini adalah pada 

bulan April s/d Mei 2016 atau pada semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

Desain Prosedur Penelitian 

Untuk pelaksanaan Penelitian  Ilmu Pengetahuan Alam penulis melakukan 

penelitian tindakaan kelas, terdiri dari pra siklus dan pelaksanaan penelitian. Untuk 

pra siklus terdiri dari 2 pertemuan, dan pada pelaksanaan penelitian terdiri  2 siklus 

dan masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan dan ditambah lagi satu kali 

pertemuan untuk ulangan harian. Adapun langkah-langkah untuk setiap siklus 

pada pelajaran Matematika adalah sebagai berikut: 

Perencanaan tindakan yang terdiri atas menyusun silabus, menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran, menyusun lembar kerja siswa, membuat alat evaluasi 

dan membuat lembar observasi guru dan siswa. 

Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan tahap pembelajaran Pemecahan 

Masalah. Pendahuluan, meliputi: persiapan dan penyajian kelas. Isi, meliputi: 

kegiatan kelompok. Penutup, meliputi: Evaluasi, penghargaan kelompok dan 

perhitungan ulang skor dasar dan perubahan kelompok 

Selama kegiatan, peneliti akan diamati oleh teman sejawat (observer) dengan 

menggunakan lembar observasi sesuai proses pemnbelajaran. Komentar dari 
observasi bisa pula berupa pengamatan langsung baik secara lisan maupun tulisan. 

Observer juga mengamati kegiatan dan proses belajar yang dilakukan peserta 
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didik. Hasil belajar siswa juga dikumpulkan untuk melihat kemampuan belajar 

siswa setelah pembelajaran. 

Dari data observasi dan hasil belajar setiap siklus dari data awal akan 

menjadi renungan bagi peneliti terhadap hasil yang dicapai dan tindakan yang akan 

dilakukan pada siklus berikutnya. 

 

Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang dilakukan untuk mendapatkan umpan balik 

tentang berbagai komponen dalam pelaksanaan proses pembelajaran serta untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah implementasi pembelajaran 

dengan menggunakan media gambar, adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui hasil belajar dapat dilihat dari daya serap dan ketuntasan 

belajar. Untuk mengetahui daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan 

maka data yang diolah dan dianalisa dengan menggunakan rumus, yaitu: 

 

x
BS

JB
DS  100% 

Keterangan: 

DS = Daya serap 

JB = Jumlah betul 

DS = Banyak Soal 

Beradasarkan analisis data daya serap siswa, maka dikelompokan seperti 

Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Kategori Daya Serap Individu 

No Interval Keterangan 

1. 85  -  100 Amat Baik (A) 

2. 75  -  84 Baik (B) 

3. 65  -  74 Cukup (C) 

4. 55   -  64 Kurang Baik (D) 

5.   54 Sangat Kurang (E) 

Sumber : Data Primer (2016) 

 

Ketuntasan individu adalah apabila siswa telah mencapai nilai KKM (65). 

Ketuntasan klasikal adalah apabila seluruh siswa yang ada dikelas tersebut (100%)  

telah mencapai nilai KKM sekolah 

Data yang diperoleh dari lembaran aktivitas siswa akan diukur dengan 

menggunakan rumus: 

P =  
N

F
 x 100% 

Keterangan: 

P = Angka persentase 

F = Frekuensi aktivitas siswa 

N = Banyak individu 

Kategori penilaian dari hasil penilaian observer terhadap aktivitas siswa  

dapat dilihat pada  Tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2. Interval dan Kategori Aktivitas Siswa 
No Interval Kategori 

1. 80 % - 100 % Baik Sekali 

2. 70 % - 79 % Baik 

3. 60 % - 69 % Cukup 

4. < 60 % Kurang 

  Sumber : Data Primer (2016) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian Penelitian ini terdiri dari  pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada 

pra siklus penulis menerapkan metode konvensional  yang didominasi oleh metode 

ceramah. Pra siklus ini terdiri dari 2 kali pertemuan, dimana 1 kali pertemuan 

digunakan untuk pembelajaran dan 1 kali pertemuan lagi digunakan untuk ulangan 

harian  pra siklus. Sedangkan pada siklus 1 dan 2 penulis menerapkan metode 

pembelajaran Pemecahan Masalah pada mata pelajaran Matematika terhadap 

siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar. Pada masing-masing siklus terdiri 

dari 3 kali pertemuan, dimana 2 kali pertemuan digunakan untuk pembelajaran dan 

1 kali pertemuan digunakan untuk ulangan harian. Pelaksanaan masing-masing 

tahapan penelitian Penelitian di SDN 003 Sekar Mawar akan dijelaskan  berikut 

ini: 

 

Pra Siklus 

Pada pra siklus yang terdiri dari dua kali pertemuan, pada pertemuan 

pertama penulis laksanakan pada Hari Selasa tanggal 8 April 2016. Sementara 

pada pertemuan ini semua siswa SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu hadir atau sebanyak 34 siswa hadir semua. Pada minggu 

berikutnya pada hari senini tanggal 14 April  2016 penulis langsung melaksanakan 

ulangan harian pra siklus.  Dari hasil ulangan tersebut yang diikuti oleh 34 siswa 

diperoleh data sebagai berikut: 

Hasil tes belajar pra siklus ini disajikan pada lampiran J. Selanjutnya data 

hasil tes belajar siswa pra siklus akan dianalisis dengan mengunakan tabel 3.2, 

dengen cara mengelompokan data tersebut, sehingga akan terlihat daya serap siswa 

Kelas IV SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu pada mata pelajaran Matematika. Hasil pengelompokan data tes hasil belajar 

siswa tersebut dapat terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini: 

Tabel 3. Daya Serap Individu Siswa Kelas  IV SDN 003 Sekar Mawar 

pada Mata Pelajaran Maematika Pra siklus 

No Interval 
Jumlah 

Siswa 
Persentase Kategori Keterangan 

1. 85  -  100 - 0 % Amat Baik (A) Tuntas 

2. 75  -  84 5 14,71% Baik (B) Tuntas 

3. 65  -  74 0 0% Cukup (C) Tuntas 

4. 55   -  64 12 35,29% Kurang Baik (D) Tidak Tuntas 

5.   54 17 50,00% Sangat Kurang (E) Tidak Tuntas 

Sumber : Data Primer (2016) 
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Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwa pada pra siklus hanya 5 

siswa yang Daya Serap Individu masuk dalam kategori Baik dan 29 siswa masuk 

kedalam kategori Kurang Baik dan Sangat Kurang. Hal ini menunjukkan bahwa 

daya serap siswa pada mata pelajaran Matematika masih rendah. Maka peneliti 

melakukan tindakan dengan menerapkan pendekatan Pemecahan Masalah pada 

siswa kelas IV SDN 003 Sekar Mawar Indragiri Hulu. Berikut hasil ketuntasan 

belajar siswa pada saat belum dilakukan tindakan. 

 

Tabel 4. Ketuntasan Belajar Siswa Kelas  IV SDN 003 Sekar Mawar 

pada Mata Pelajaran Matematika Pra siklus 
No  Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 7 20,58 % 

2 Tidak Tuntas 27 79,42 % 

Sumber : Data Primer (2016) 

 

Dari analisis data yang diperoleh  dengan berpedoman pada hasil  tes  belajar 

dapat diketahui  bahwa pembelajaran  pra siklus masih 79,42% siswa Kelas IV 

SDN 003 Sekar Mawar pada Mata Pelajaran matematika belum tuntas, dan hanya 

20,58% yang tuntas dari 34 siswa. 

Sehingga penggunaan metode konvensional pada pembelajaran matematika 

terhadap siswa Kelas IV SDN 003 Sekar Mawar belum mampu mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan, dalam  penyampaian materi pembelajaran 

penulis masih dominan menggunan metode ceramah, sehingga siswa pembelajaran 

tidak menarik dan membosan. Oleh sebab itu pada pertemuan berikutnya penulis 

dan berkonsultasi dengan supervisor 2 akan menerapakan metode pembelajaran 

Pemecahan Masalah. Sebelum menerapkan metode ini, penulis mendisain 

rancangan pelaksanaan Penelitian yang menyesuaikan dengan kehidupan nyata 

siswa Kelas IV SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

Dalam melakukan pengamatan ini, penulis tidak melibatkan suvervior, dan 

pengamatan langsung diamati oleh penulis sendiri. Hasil pengamatan terhadap 

aktivitas siswa Kelas IV SDN 003 Sekar Mawar pada pra siklus Tabel 5 berikut 

ini: 

Tabel 5. Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Matematika Pra siklus 

No Aktivitas Siswa yang Diamati 
Pra siklus 

Jumlah Siswa Persentase (%) 

1. Memperhatikan dengan serius 13 38,23 

2. Bertanya dengan guru 6 17,64 

3. Menjawab pertanyan guru 9 26,47 

4. 
Mengaitkan materi dengan 

kehidupan siswa 
2 5,88 

5. Berani mengemukan pendapat 4 11,76 

6. Membuat kesimpulan 14 41,18 

Rata-Rata - 23,52 

Kategori - Kurang 

Jumlah  34 34 

     Sumber : Data Primer (2016) 
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Berdasarkan Tabel 5 diatas terlihat bahwa, aktivitas belajar siswa kelas IV 

SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulupada pra 

siklus dengan menggunakan metode konvensional pada mata pelajaran matematika 

masih sangat memprihatinkan, karena berada pada kategori kurang. Dan jika 

dilihat dari masing-masing aspek aktivitas siswa, juga masih jauh dari apa yang 

diharapkan oleh penulis atau sekolah. Oleh sebab itu  penerapan pembelajaran 

Pemecahan Masalah akan dapat menambah semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran matematika. 

 

Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran siklus 1 terdiri dari 3 kali pertemuan. Pada 

pertemuan 1 dilaksanakan tanggal 15 April 2016 dan pertemuan 2 siklus 1 

dilaksanakan tanggal 21 April 2016. Setelah melakukan pembelajaran dengan 

menerapkan metode Pemecahan Masalah sebanyak 2 kali, dan alhamdulillah 

seluruh siswa hadir, dan pada pertemuan berikutnya tanggal 22 April 2016 penulis 

langsung melakukan ulangan harian siklus 1 yang diikuti oleh 34 siswa dengan 

hasilnya dijelaskan berikut ini: 

Pelaksanaan pembelajaran siklus I yang terdiri dari dua pertemuan dan 

setelah pertemuan kedua dilakukan tes hasil belajar siklus 1 dengan mengunakan 

soal tes belajar siklus 1. Sedangkan hasil tes siklus 1 disajikan pada lampiran K. 

Data hasil tes belajar siswa siklus 1 akan dianalisis dengan mengunakan tabel 3.2, 

dengen cara mengelompokan data tersebut, sehingga akan terlihat daya serap siswa 

Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu pada mata pelajaran matematika. Hasil pengelompokan data tes 

hasil belajar siswa siklus 1 dapat terlihat pada Tabel 6 dan Tabel 7 berikut ini: 

Tabel 6. Daya Serap Individu Siswa Kelas  IV SD Negeri 003 Sekar Mawar 

pada Mata Pelajaran Matematika Siklus 1 

No Interval Jumlah Siswa Persentase Kategori Keterangan 

1. 85  -  100 - 0 % Amat Baik (A) Tuntas 

2. 75  -  84 5 14,71% Baik (B) Tuntas 

3. 65  -  74 4 11,76% Cukup (C) Tuntas 

4. 55   -  64 8 23,52% Kurang Baik (D) Tidak Tuntas 

5.   54 17 50,00% Sangat Kurang (E) Tidak Tuntas 

 Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan tabel 6 diatas, pada siklus I setelah diterapkan pendekatan 

pembelajaran Pemecahan Masalah, terjadi peningkatan dalam daya serap individu. 

Jumlah siswa yang tuntas meningkat menjadi 9 siswa dan siswa yang tidak tuntas 

menurun menjadi 25 siswa. Walaupun peningkatan tidak terlalu signifikan, namun 

pendekatan ini menunjukkan hal positif pada siswa. Sehingga peneliti melanjutkan 

ke siklus II. Berikut hasil ketuntasan belajar pada siklus I : 

Tabel 7. Ketuntasan Belajar Siswa Kelas  IV SD Negeri 003 Sekar Mawar 

pada Mata Pelajaran Matematikia Siklus I 

No  Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 11 32,35 % 

2 Tidak Tuntas 23 67,64 % 

     Sumber : Data Primer (2016) 
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Dari analisis data yang diperoleh dengan berpedoman pada hasil tes  belajar 

dapat diketahui bahwa pembelajaran siklus 1 masih 67,64 % siswa Kelas IV SD 

Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu  pada 

Mata Pelajaran matematika belum tuntas, dan hanya 32,35% yang tuntas dari 34 

siswa.  

Dapat dikatakan bahwa penggunaan metode Pemecahan Masalah belum 

berpengaruh secara signifikan terhadap pembalajaran matematika. Hal ini diduga 

disebabkan karena siswa belum familiar dengan penggunaan metode Pemecahan 

Masalah dan juga guru belum mampu mengemas metode tersebut secara maksimal 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang dimaksud. Hal ini akan 

menjadi bahan konsultasi peneliti dengan suvervisor 2 untuk pembelajaran siklus 

berikutnya. Karena selama pelaksanan pembelajaran penulis langsung diamati oleh 

supervisor 2. Kelemahan-kelemahan dalam menyajikan materi tentunya akan 

menjadi catatan oleh penulis dan supervisor 2 demi kesempurnaan penerapan 

metode pembelajaran Pemecahan Masalah. 

Siklus I terdiri dari dua kali pertemuan yaitu pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua. Hasil pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran 

matematika siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu dengan penggunaan metodePemecahan Masalah, 

pertemuan pertama dan kedua disajikan pada Tabel 8 berikut ini: 

 

Tabel 8. Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Matematika Melalui Penerapan 

Pembelajaran Metode Pemecahan Masalah Pada Siklus I 

No Aktivitas Siswa yang Diamati 

Siklus Pertama 

Rata-Rata Pertemuan 1 

(Jml//%) 

Pertemuan 2 

(Jml/%) 

1. Memperhatikan dengan serius 15 (44,12%) 25 (73,53%) 58,83% 

2. Bertanya dengan guru 10 (29,41%) 18 (52,94%) 41,18% 

3. Menjawab pertanyan guru 14 (41,18%) 20 (58,82%) 50% 

4. 
Mengaitkan materi dengan 

kehidupan siswa 
8 (23,53%) 22 (64,70%) 44,11% 

5. Berani mengemukan pendapat 4 (11,76%) 16 (47,06%) 29,41% 

6. Membuat kesimpulan 20 (58,82%) 30 (88,24%) 73,53% 

Rata-Rata 34,80% 64,22% 49,50% 

Kategori Kurang Cukup Kurang 

Jumlah Siswa 34 34  

Sumber : Data Primer (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 8 diatas terlihat bahwa, aktivitas belajar siswa Kelas IV 

SD Negeri 003 Sekar Mawar  Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

dengan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode Pemecahan 

Masalahpada mata pelajaran matematika, untuk siklus I pertemuan I  dan 

pertemuan 2 terjadi peningkatan aktivitas belajar dari semua aspek. Akan tetapi, 

belum mencapai angka yang maksimal. 

 

 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                Volume IV, Nomor 3, September 2018 
 

Nurhidayati   346  
 

Siklus II  

Kenyataan pada siklus I penggunaan metode Pemecahan Masalah dalam 

proses pembelajaran matematika pada siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar 

Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu masih kurang dan belum 

maksimal. Hasil belajar siswa belum mencapai tujuan yang diharapkan. Aktivitas  

siswa dalam belajar yang diperoleh melalui lembaran observasi belum 

memuaskan.  

Untuk lebih meningkatkan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa, maka 

perlu dirancang kembali suatu tidakan pada siklus II. Tindakan utama pada siklus I 

tetap dipertahankan pada siklus II yaitu penerapan Pemecahan Masalah dalam 

pembelajaran matematika. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah  

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

Berdasarkan peramasalahan dalam pembelajaran, maka setelah dilakukan 

suatu tindakan, diperoleh hasil sebagai berikut, pelaksanaan pembelajaran   siklus I  

yang terdiri dari dua pertemuan, dan setelah pertemuan kedua dilakukan tes hasil 

belajar siklus II dengan mengunakan soal tes belajar siklus 2. Sedangkan hasil tes 

siklus II disajikan pada lampiran  K. Data hasil tes belajar siswa siklus II akan 

dianalisis dengan mengunakan tabel 3.2, dengen cara mengelompokan data 

tersebut, sehingga akan terlihat daya serap siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar 

Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu pada mata pelajaran 

matematika. Hasil pengelompokan data tes hasil belajar siswa siklus II dapat 

terlihat pada Tabel 9 dan Tabel 10 berikut ini: 

 

Tabel 9. Daya Serap Individu Siswa Kelas  IV SDN 003 Sekar Mawar 

pada Mata Pelajaran Matematika Siklus II 

No Interval 
Jumlah 

Siswa 
Persentase Kategori Keterangan 

1. 85  -  100 12 35,29 % Amat Baik (A) Tuntas 

2. 75  -  84 12 35,29 % Baik (B) Tuntas 

3. 65  -  74 8 23,53 % Cukup (C) Tuntas 

4. 55   -  64 - 0% Kurang Baik (D) Tidak Tuntas 

5.   54 2 5,88% Sangat Kurang (E) Tidak Tuntas 

Sumber : Data Primer (2016) 

 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pada siklus II terjadi 

peningkatan yang cukup segnifikan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah siswa yang 

tuntas meningkat menjadi 32 siswa dan siswa yang tidak tuntas hanya 2 siswa. 

Berikut hasil ketuntasan belajar siswa dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini. 

 

Tabel 10. Ketuntasan Belajar Siswa Kelas  IV SDN 003 Sekar Mawar 

pada Mata Pelajaran Matematika Siklus II 

No  Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 32 94,12 % 

2 Tidak Tuntas 2 5,88 % 

     Sumber : Data Primer (2016) 
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Dari analisis data yang diperoleh dengan berpedoman pada hasil tes  belajar 

dapat diketahui  bahwa pembelajaran siklus II  terhadap siswa Kelas IV SD Negeri 

003 Sekar Mawar pada Mata Pelajaran matematika sudah maksimal, hal ini terlihat 

dari 34 siswa 32 siswa sudah tuntas (94,12%) dan hanya 2 orang siswa saja yang 

belum tuntas. Dapat dikatakan bahwa penggunaan metode Pemecahan Masalah 

terhadap pembelajaran matematika sudah berpengaruh secara signifikan. Hal ini 

menjadi pemacu semangat penulis untuk menarapkan metode ini pada pertemuan-

pertemuan berikutnya, dan juga pada mata pelajaran yang berbeda serta kelas yang 

berbeda. 

Siklus II terdiri dari dua kali pertemuan yaitu pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua. Untuk lebih sempurna penerapan metode Pemecahan Masalah 

maka penulis dan supervisor 2 benar – benar konsentrasi penuh dalam 

pelaksanaannya. Segala kelemahan yang terjadi pada siklus 1 akan diusahakan 

dieliminir, karena diharapkan siklus 2 ini meruapakan siklus terakhir dalam 

penerapan metode tersebut. Karena siklus 2 sangat didukung oleh kesiapan kondisi 

siswa dalam menerima materi yang di sampaikan oleh guru. Hasil pengamatan 

aktivitas siswa pada pembelajaran matematika siswa Kelas IV SD Negeri 003 

Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

penggunaan metode Pemecahan Masalah, pertemuan pertama dan kedua disajikan 

pada Tabel 11 berikut ini: 

 

Tabel 11. Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Matematika 

Melalui Penerapan pembelajaran Metode Pemecahan Masalah Pada Siklus II  

No Aktivitas Siswa yang Diamati 

Siklus Pertama 
Rata-

Rata 
Pertemuan 1 

(Jml/%) 

Pertemuan 2 

(Jml/%) 

1. Memperhatikan dengan serius 25 (73,53%) 28 (82,35%) 77,94% 

2. Bertanya dengan guru 18 (52,94%) 20 (58,82%) 55,88% 

3. Menjawab pertanyan guru 20 (58,82%) 23 (67,64%) 63,23% 

4. 
Mengaitkan materi dengan 

kehidupan siswa 
22 (64,70%) 25 (73,53%) 69,12% 

5. Berani mengemukan pendapat 16 (47,06%) 20 (58,82%) 52,94% 

6. Membuat kesimpulan 30 (88,24%) 30 (88,24%) 88,24% 

Rata-Rata 64,22% 71,56% 67,89% 

Kategori Cukup Baik Baik 

Jumlah Siswa 34 34  

   Sumber : Data Primer (2016) 

 

Jika dilihat deskripsi yang disajikan oleh Tabel 4.9 di atas, maka sangat 

terlihat bahwa, aktivitas belajar siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar  

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Pemecahan Masalah pada mata 

pelajaran matematika, untuk siklus II pertemuan I dan pertemuan 2 terjadi 

peningkatan aktivitas belajar dari semua aspek. Dan secara keseluruhan aktivitas 

belajar siswa siklus II sudah pada kategori maksimal, untuk semua aspek yang ada 

pada metode pembelajaran Pemecahan Masalah. Walaupun ada beberapa aspek 

yang berada pada kategori baik. 
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Pembahasan 

Pelaksanaan Penelitian ini dimulai dari tahapan pra siklus. Pada tahapan ini 

sangat jelas terlihat hasil belajar siswa masih jauh dari harapan dan aktivitas siswa 

Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar dalam mengikuti pembelajaran matematika 

masih berada pada kategori kurang. Salah satu penyebabnya adalah penulis dalam 

menyajikan materi pelajaran matematika masih bersifat teacher center atau masih 

didominasi oleh guru, tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki oleh siswa. 

Selanjutnya pada siklus 1 dan 2 penulis yang langsung diamati oleh 

supervisor  akan menerapakan pemebelajaran Pemecahan Masalah pada 

pembelajaran matematika,  terhadap siswa  Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar  

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, pada pertemuan 1 atau siklus 1 

partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika, masih menunjukkan hal-hal 

yang belum mengembirakan, terutama bagi siswa yang diberi tugas untuk 

memerankan sesuatu yang telah ditentukan.. Pada siklus kedua guru telah merubah 

cara pembelajaran dengan meyakinkan bahwa setiap siswa memilki kelebihan, 

dengan demikian siswa akan selalu siap untuk Pemecahan Masalah tentang materi 

yang dipelajari. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan diagram batang 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa dari pra siklus sampai pada siklus 1 dan 

siklus 2. 

 

Gambar 1. Diagram Batang Persentase Ketuntasan hasil belajar siswa 

 
Sumber : Data Primer (2016) 

 

Disisi lain aktivitas siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar  Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu pada pembelajaran  matematika 

menunjukan peningkatan aktivitas yang cukup signifikan, mulai dari pra siklus 

hingga  pertemuan 1 dan 2 untuk setiap siklus, maupun dari siklus 1 ke siklus 2. 

Walaupun pada pertemuan pertama siklus 1 aktivitas siswa masih pada kategori 

kurang, hal ini disebabkan siswa masih terpengaruh oleh pembelajaran 

sebelumnya, yang selalu didominasi oleh pola pembelajaran konvensional.  

Peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan aktivitas siswa Kelas IV SD 

Negeri 003 Sekar Mawar dalam pembelajaran matematika merupakan akibat dari 

penerapan metode Pemecahan Masalah. Oleh sebab itu penulis bersama-sama 

dengan supervisor 2 mensepakati pelaksanaan pembelajaran diakhiri pada 

pertemuan 2 siklus 2. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan  analisis hasil penelitian  yang telah dipaparkan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa  

1. Implementasi metode Pemecahan Masalah dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran matematikaKelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar  

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil belajar pra siklus, dimana masih banyak siswa yang belum tuntas. 

Selanjutnya ketika pembelajaran siklus 1 dan 2 dengan menerapkan metode 

Pemecahan Masalah hasil belajar siswa langsung meningkat.  

2. Peningkatan  hasil belajar dapat dilihat dari hasil belajar  yang diperoleh siswa 

melalui tes hasil belajar Siklus 1 dan Siklus 2. Dimana pada siklus hanya 

32,35% siswa yang tuntas dan pada siklus 2 ketuntasan mencapai 94,12%.  

3. Implementasi  metode Pemecahan Masalah juga dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika di Kelas IV SD Negeri 003 Sekar 

Mawar  Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.  

4. Peningkatan terjadi dari pertemuan 1 siklus 1 ke pertemuan 2 siklus 1 dan juga 

dari siklus 1 ke siklus 2 untuk semua aspek yang ada pada pembelajaran dengan 

metode Pemecahan Masalah. 

 

Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan beberapa 

hal dalam penggunaan pembelajaran dengan metode Pemecahan Masalah sebagai 

berikut: 

1. Guru dapat menggunakan metode Pemecahan Masalah dalam proses 

pembelajaran, agar siswa dapat lebih tertarik dan lebih menjiwai materi yang 

akan dipelajari. Guru mengarahkan dan mepersiapkan siswa sesuai dengan 

kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. 

2. Dalam penelitian ini penulis hanya meimplementasikan metode Pemecahan 

Masalah pada mata pelajaran matematika terhadap siswa Kelas IV Sekolah 

Dasar. Oleh sebab itu hendak dapat diuji cobakan pada mata pelajaran yang lain 

dan juga kelas yang berbeda, sehingga dapat dijadikan suatu metode alternatif  

dalam menyajikan materi untuk setiap mata pelajaran dan setiap tingkatan atau 

kelas. 
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