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ABSTRAK 

 

 Rendahnya hasil belajar Matematika pada siswa kelas V SD Negeri 53/I Tebing 

Tinggi yag masih memiliki nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65. 

Dari 30 siswa hanya terdapat 13 siswa yang mencapai KKM. Tujuan penelitian ini untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkn model Pembelajaran Based Learnig 

(PBL) yang dilaksanakan di SD 53/I Tebing Tinggi dengan 30 siswa yang terdiri 11 

siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis disimpulkan melalui penerapan 

model pembelajaran problem based learning (PBL)   dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa pada materi penyajian data. Meningkatnya aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran disebabkan karena guru sudah terbiasa menggunakan model pembelajaran 

problem based learning (PBL). Hasil belajar siswa   mengalami peningkatan dari siklus 

I ke siklus II. Hasil belajar siswa sebelum tindakan yang mencapai KKM hanya 13 

siswa Kemudian pada siklus I siswa yang mencapai KKM hanya 19 siswa Siklus II siswa 

yang mencapai KKM 25 siswa. 

 

Kata Kunci : Hasil Belajar; Model Pembelajaran Based Learning (PBL), Matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

Model pembelajaran berfungsi  sebagai pedoman bagi para pengajar dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran  Matematika    lebih    menekankan    

pada keterlibatan  peserta  didik  dalam  proses pembelajaran atau mengarahkan peserta 
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didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran    matematika    yang 

kurang melibatkan siswa secara aktif akan menyebabkan siswa tidak dapat 

menggunakan kemampuan matematikanya secara optimal dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Selain itu, pembelajaran matematika yang kurang menarik minat siswa akan 

menyebabkan siswa tidak akan memperhatikan pelajaran di  kelas,  sehingga  siswa  

kurang memahami dan menguasai konsep matematika.  Akibatnya,  mereka  tidak dapat 

menyelesaikan soal-soal matematika dengan baik yang menyebabkan hasil belajar 

matematika menjadi rendah. 

Kenyataan  di  lapangan  dari  hasil observasi yang penulis laksanakan di SDN 

53/I Tebing Tinggi, bahwa pembelajaran         Matematika         belum terlaksana 

sebagaimana mestinya, (1) proses  pembelajaran  masih  berpusat kepada guru, guru 

tidak menggukan model-model pembelajaran yang bervariasi (2) guru belum 

memberikan pengalaman langsung dan belum menghadapkan peserta didik pada suatu 

yang  nyata sebagai dasar memahami yang abstrak, (3) guru membelajarkan materi 

sesuai dengan urutan-urutan yang ada pada buku teks,   akibatnya peserta didik tidak 

terbiasa berpikir secara kritis, tidak peka terhadap  permasalahan  yang  ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari, serta tidak dapat  menyelesaikan  permasalahan tersebut. Pada 

saat proses pembelajaran berlangsung  aktivitas belajar peserta didik kurang aktif 

terlihat dari peserta didik belum  berani mengeluarkan pendapatnya, ketika guru 

bertanya peserta didik hanya diam saja, dikarenakan peserta didik sudah terbiasa dengan 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru di depan kelas kemudian mencatat 

materi pembelajaran yang ada pada buku teks.  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis 

mengemukakan model Problem Based Learning    (PBL) dalam pembelajaran 

matematika sehingga masalah di atas tentang pelaksanaan pembelajaran matematika dan 

hasil  yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran dapat diperoleh 

sebagaimana mestinya. Model pembelajaran yang dipilih untuk melaksanakan 

pembelajaran matematika adalah model PBL, sebab model tersebut mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk memecahkan masalah. 

Menurut   pendapat   Tan   (dalam Rusman   2010:229)   menyatakan   bahwa Model  

PBL merupakan inovasi dalam pembelajaran, karena dalam model PBL kemampuan 

berpikir peseta didik betul- betul   dioptimalisasikan   melalui   proses kerja kelompok 

atau tim yang sistematis, sehingga peserta didik dapat memberdayakan, mengasah, 
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menguji dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. 

 

 Berdasarkan latang belakang diatas, maka peneliti melakukan peneletian yaitu  

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENERAPKAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) PADA 

PELAJARAN MATEMATIKA KELAS V SD NEGERI 53/I TEBING TINGGI 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Subjek Penelitian dan Tempat Penelitian 

 

  Penelitian ini dilaksanakan di SDN 53/I Tebing Tinggi, Kec. Maro Sebo 

Ulu, Kab. Batanghari dengan subjek penelitian siswa kelas V dengan jumlah 30 

siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. 

 

Prosedur Penelitian 

 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Dalam hal ini diakukan dalam 2 siklus. Tahap-tahap penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut: 

Prosedur pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan siklus yang 

berulang.setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan tingkah laku yang ingin 

dicapai. Adapun prosedur rencana tindakan yang akan dilaksanakan dalam penelitian 

yaitu:(1) Perencanaan (2) Pelaksanaan tindakan (3) Observasi (4) Refleksi. 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan sebagai berikut: 

 

a. Menetapkan materi ajar 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c. Menyiapkan media penunjang yang akan digunakan 

d. Membuat instrumen penelitian yang berupa alat evaluasi berupa tes. 
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2. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melaksanakan 

pembelajaran yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan medol 

pembelajaran problem based learning (pbl) pada pelajaran matematika kelas v sd 

negeri 53/I tebing tinggi yang direncanakan dalam dua siklus, Apabila hasil belajar 

siswa pada siklus pertama belum berhasil, maka akan dilanjutkan pada siklus kedua 

dengan cara mengulang kembali kegiatan belajar mengajar seperti pada siklus 

pertama, serta memperbaiki kelemahan dan kekurangan sewaktu melaksanakan 

pembelajaran Pada siklus pertama, peneliti memberikan tugas individu kepada 

siswa tujuannya untuk mengetahui hasil belajar siswa pada setiap individu, dengan 

demikian guru akan mengetahui nilai yang diperoleh siswa. 

3. Observasi 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap guru (peneliti) dengan 

menggunakan lembar observasi yang dibuat oleh guru kelas V, kegiatan proses 

belajar mengajar akan dilaksanakan oleh peneliti, diamati dan dinilai oleh guru 

kelas V. Dengan tujuan sebagai evaluasi bagi peneliti untuk menindak lanjuti 

proses belajar mengajar kedepannya. 

 

 

4. Refleksi 

Hasil yang diperoleh data observasi dan tugas dikumpulkan dan dianalisis, 

sehingga dari hasil tersebut peneliti dapat merefleksikan diri apakah telah 

memenuhi target yang ditetapkan pada indikator kerja. Jika belum memenuhi 

target,maka peneliti dilanjutkan pada siklus berikutnya. Kelemahan atau 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya akan diperbaiki pada 

siklus berikutnya. 

A. Indikator Keberhasilan 

Untuk mengukur keberhasilan PTK dapat dilihat pada hasil tugas yang 

dilaksanakan siswa.Apabila siswa mendapat nilai diatas rata-rata KKM dalam 

menjawab tugas yang diberikan oleh guru dapat dikatakan berhasil.Hasil 

pekerjaan siswa dianalisis sesuai dengan kriteria Ketuntasan minimal( KKM ) 

yaitu 65. dimana Penilaian yang dilakukan bersama-sama dengan Guru, dengan 
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menggunakan sistem penilaian yang telah ditetapkan. 

 

I. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

. Siklus I 

 Adapun hasil dari pengamatan peneliti siklus I adalah sebagai berikut : 

  

a. Hasil Belajar  

NO NAMA PESERTA 

DIDIK 

KKM NILAI KETERANGAN  

 1. Ainayah     65 100 Tuntas 

2. Aira 65 90 Tuntas 

3. Aldo Permana 65 70 Tuntas 

4. Alpino 65 60 Tidak Tuntas 

5. Arik sandra 65 80 Tuntas 

6. Asni Juwita 65 60 Tidak Tuntas 

7. Azra Dwi silpina 65 50 Tidak Tuntas 

8. Bunga 65 80  Tuntas 

9. Gustian 65 90 Tuntas 

10. Iis dahlia 65 70 Tuntas 

11. M.Ali Imron 65 70 Tuntas 

12. Minurul  65 60 Tidak Tuntas 

13. Mirwanti 65 80 Tuntas 

14. Musaharati 65 70 Tuntas 

15. Mus”in 65 100 Tuntas 

16. Nopita 65 80 Tuntas 

17. Nurhidayah 65 70 Tuntas 

18. Padillah mukaromah 65 80 Tuntas 

19. Putra hamdani 65 70 Tuntas 

20. Ramli 65 60 Tidak Tuntas 

21. Rangga 65 60 Tidak Tuntas 
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22. Riza Alfriasyah 65 50 Tidak Tuntas 

23 Roihan 65 60 Tidak tuntas 

24 Sakinah 65 80 Tuntas 

25 Siti Mabruroh 65 80 Tuntas 

26 Siti Nabila 65 60 Tidak tuntas 

27 Sundari 65 60 Tidak Tuntas 

28 Yunie amelia 65 60 Tidak Tuntas 

29 Yunita 65 80 Tuntas 

30 Zilka Aidela sapitri 65 100 Tuntas 

 

Keterangan :  

KKM : Kriteria Ketuntasan Minimal  

Belum tuntas : 11 siswa  

Tuntas : 19 siswa 

Dari hasil siklus pertama di dapalah hasil bahswa siswa yang sudah mencapai 

kkm sebanyak 19 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 11 siswa  , sehingga 

penelitian tindakan kelas ini perlu  dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

 

Siklus 2 

Adapun hasil dari pengamatan peneliti siklus II  adalah sebagai berikut : 

  

a. Hasil Belajar  

NO NAMA PESERTA 

DIDIK 

KKM NILAI KETERANGAN  

 1. Ainayah     65 100 Tuntas 

2. Aira 65 90 Tuntas 

3. Aldo Permana 65 70 Tuntas 

4. Alpino 65 60 Tidak Tuntas 

5. Arik sandra 65 80 Tuntas 

6. Asni Juwita 65 60 Tidak Tuntas 

7. Azra Dwi silpina 65 80  Tuntas 

8. Bunga 65 80  Tuntas 
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9. Gustian 65 90 Tuntas 

10. Iis dahlia 65 70 Tuntas 

11. M.Ali Imron 65 70 Tuntas 

12. Minurul  65 80  Tuntas 

13. Mirwanti 65 80 Tuntas 

14. Musaharati 65 70 Tuntas 

15. Mus”in 65 100 Tuntas 

16. Nopita 65 80 Tuntas 

17. Nurhidayah 65 70 Tuntas 

18. Padillah mukaromah 65 80 Tuntas 

19. Putra hamdani 65 70 Tuntas 

20. Ramli 65 60   Tidak Tuntas 

21. Rangga 65 60 Tidak Tuntas 

22. Riza Alfriasyah 65 80  Tuntas 

23 Roihan 65 60 Tidak tuntas 

24 Sakinah 65 80 Tuntas 

25 Siti Mabruroh 65 80 Tuntas 

26 Siti Nabila 65 80 Tuntas 

27 Sundari 65 80 Tuntas 

28 Yunie amelia 65 80 Tuntas 

29 Yunita 65 80 Tuntas 

30 Zilka Aidela sapitri 65 100 Tuntas 

Keterangan :  

KKM : Kriteria Ketuntasan Minimal  

Belum tuntas : 5 siswa  

Tuntas : 25 siswa 

Dari hasil siklus pertama di dapalah hasil bahswa siswa yang sudah mencapai 

kkm sebanyak 25 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 5 siswa  , sehingga 

penelitian tindakan kelas ini tidak perlu  dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

 

Pembahasan 

Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh 
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hasil belajar yang dicapai siswa. Pengukuran hasil evaluasi dengan menggunakan 

alat ukur yang secara luas telah digunakan alat ukur yang secara luas telah 

digunakan yaitu evaluasi hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi kegiatan 

belajar adalah dari dalam individu yang belajar. Yang meliputi motivasi, 

perhatian, pengamatan dan tanggapan sedangkan faktor dari luar individu yang 

belajar meliputi pengetahuan, penanaman konsep, keterampilan dan pembentukan 

sikap. 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan medol 

pembelajaran problem based learning (pbl) pada pelajaran matematika kelas v sd 

negeri 53/i tebing tinggi. 

Dari semua aktivitas yang dilaksanakan baik aktivitas guru, aktivitas 

siswa, analisis tes hasil belajar siswa, baik siklus satu maupun siklus dua tampak 

terjadi peningkatan yang cukup baik. Pada pembelajaran ini siswa di latih untuk 

belajar secara berkelomok dalam meemecahkan masalah berkaitan dengan 

penyajian data didampingi guru sehingga dalam hal ini siswa tidak hanya 

mengetahui teori yang di sampaikan guru tetapi juga melihat secara jelas. Siswa 

juga lebih aktif dalam proses pembelelajaran. 

Pada siklus pertama, ditemukan bahwa anak yang sudah berhasil mencapai  

19 siswa dan yang tidak mencapai sebanyak 11 siswa kemudian dilak]njutkan 

dengan siklus yang ke dua yang mengalami peningkatan yaitu anak yang telah 

berhasil mencapai kkm sebnayak 25 siswa serta yang belum sebanyak 5 siswa. 

Hal ini berarti  dalam penelitian tindakan dikelas ini dengan  mendapatkan hasil 

baik.
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Berdasarkan uraian di atas, dinyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran 

problem based learning (PBL) dapat menambah pengalaman siswa belajar, 

memotivasi siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, meningkatkan hasil 

belajar, dan pemahaman siswa. 

 

II. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil belajar siswa dikelas V SDN 53/I TEBING TINGGI, dapat ditingkatkan 

melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Leaning (PBL) dengan dua 

siklus. Yaitu siklus I dan siklus kedua . Pada  siklus I pertemuan siswa yang tealh 

mencapai KKM sebanyak 19 siswa dan yang belum sebanyak 11 siswa  sedangkan 

pada siklus II diperoleh siswa yang telah berhasil mencapai kkm sebanyak 25 siswa 

dan yang belum mencapai sebanyak 5 siswa. Dengan demikian penggunaan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disarankan: 

 

1). Pada mata pelajaran lain selain matematika  untuk menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat digunakan untuk mata pelajarann 

yang lain, yang di ssuaikan denga kearakteristik materi pelajaran, terutama guru yang 

kesulitan dalam meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar. 

2). Bagi pihak sekolah, orang tua, instansi pemerintah dan masyarakat untuk dapat 

memberi dukungan baik secara materil dan moril kepada anak-anak. 
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