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ABSTRACT 

 

This study aims to improve the activity and results of students' 

mathematics learning model Problem Based Learning (PBL) in class VIII A SMP 

N 2 Pajangan. The study was conducted in class VIII A SMP N 2 Pajangan 

Displays in the academic year 2014/2015. This research is a classroom action 

research (classroom action research) to the research subject is class VIII A of 

SMPN 2 displays that are 32 students and the object of this research is the whole 

process of applying the model of Problem Based Learning (PBL) to enhance the 

activity and learning outcomes mathematics on the subject of relations functions. 

The study was conducted in two cycles, in each - each cycle there are four stages: 

planning (planning), action (acting), observation (observing) and reflection 

(reflecting). Data collection technique used observation, testing, and 

documentation. Analysis of data using qualitative methods and quantitative 

methods. 

Results of this research is the study of mathematics to the model of Problem 

Based Learning (PBL) may enhance the activity and results of learning 

mathematics in the research phase of the group. This can be demonstrated with the 

average results of observation of learning activities Problem Based Learning 

(PBL) in cycle 1 was 65.08% with a sufficient criterion. While in the second cycle 

the average results of observations of learning Problem Based Learning activity 

increased to 79,53% with the high criteria while the average in the test prasiklus 

reaches 57.56 (category enough) with a completeness of 12.5% and in the first 

cycle increased to 76.25 (high category) with 62.5% completeness While the test 

results of students' mathematics learning in the second cycle was 81.40 (high 

category) with 84.37% completeness. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa dengan model Problem Based Learning (PBL) pada siswa kelas 

VIII A SMP Negeri 2 Pajangan. 

Penelitian dilakukan di kelas VIII A SMP Negeri 2 Pajangan pada tahun 

ajaran 2014/2015. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom 

action research) dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 

2 Pajangan yang berjumlah 32 siswa dan objek penelitian dalam penelitian ini 

adalah seluruh proses penerapan model Problem Based Learning (PBL) untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika pada pokok bahasan relasi 

fungsi. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus, dalam masing – masing siklus ada 

empat tahap yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan 

metode kuantitatif. 

Hasil penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan model 

Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika pada fase penelitian kelompok. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rata-

rata hasil observasi aktivitas  pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada 

siklus I adalah 65,08%  dengan kriteria cukup.  Sedangkan pada siklus II rata-rata 

hasil observasi aktivitas  pembelajaran Problem Based Learning meningkat 

menjadi 79,53% dengan kriteria tinggi sedangkan rata-rata pada tes prasiklus 

mencapai 57,56 (kategori cukup) dengan ketuntasan 12,5% dan pada siklus I 

meningkat menjadi 76,25 (kategori tinggi) dengan ketuntasan 62,5% Sedangkan 

pada tes hasil belajar matematika siswa pada siklus II adalah 81,40 (kategori 

tinggi) dengan ketuntasan  84,37%. 

 

 

 

Kata kunci :  Model Problem Based Learning (PBL), Aktivitas, Hasil Belajar 

Matematika 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan 

memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Dengan adanya pendidikan maka akan dapat membantu manusia dalam 

mengembangkan diri sehingga mampu menghadapi permasalahan yang 

terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itu pendidikan sangat penting 

bagi kehidupan manusia, baik pendidikan secara formal maupun 

pendidikan secara non formal. 

Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang 

diperoleh secara teratur, sistematis dan bertingkat. Sebagai pendidikan 

formal, sekolah berkewajiban memberikan pembelajaran kepada siswa 

agar dapat melewati proes belajar dengan baik yang ditandai dengan 

tercapainya standar kompetensi yang telah ditentukan.   

  Selama ini masih sering ditemui proses pembelajaran secara 

konvensional, proses ini hanya menekankan pada pencapaian tuntutan 

kurikulum dan penyampaian tekstual semata daripada mengembangkan 

kemampuan belajar dan menbangun individu. Kondisi seperti ini tidak 

akan menumbuhkembangkan aspek aktivitas dan hasil belajar siswa 

seperti yang diharapkan. Akibatnya nilai-nilai yang didapat tidak seperti 
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yang diharapkan, terutama pada mata pelajaran matematika. Pada mata 

pelajaran matematika sebagian besar siswa masih mendapat nilai yang 

kurang memuaskan. Masalah lain yang sering timbul adalah pada proses 

pembelajaran, siswa hanya pasif mendengarkan guru menjelaskan materi. 

Siswa hanya mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh 

guru. 

 Sehubungan dengan uraian di atas, masalah tersebut juga terjadi di 

SMP N 2 Pajangan. Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP N 2 

Pajangan pada siswa kelas VIII A dan wawancara dengan guru 

matematika diperoleh informasi bahwa pembelajaran masih secara 

konvensional, serta aktivitas dan hasil belajar siswa masih rendah. 

Rendahnya aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada saat siswa menerima 

materi pembelajaran. Hal ini ditunjukan dengan sikap siswa yang 

cenderung ramai sendiri,mengobrol dengan teman, dan kurang 

memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Bila siswa diberi 

latihan soal yang sulit, siswa tidak mengerjakan soal tersebut dan tidak 

aktif untuk mencari penyelesaian soal tersebut. Rendahnya hasil belajar 

matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai UTS semester 2 yang rata 

– rata hasil belajar siswa sebesar 57,06 dengan ketuntasan mencapai 

29,41% siswa yang telah menapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditentukan yaitu 75.  

Dominasi guru dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa cenderung 

pasif sehingga siswa lebih banyak menunggu guru dari pada mencari dan 
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menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu 

strategi pembelajaran yang dipakai harus bisa mengubah cara belajar siswa 

dari pasif menjadi aktif.  

Menyikapi hal tersebut di atas, maka akan diterapkan pembelajaran 

dengan model pembelajaran problem based learning di kelas VIII A SMP 

N 2 Pajangan. Di dalam pembelajaran dengan model pembelajaran 

problem based learning siswa dihadapkan pada suatu masalah. Kemudian 

siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Dalam hal ini peran guru adalah sebagai fasilitator dan membantu 

siswa untuk menjadi mandiri. Sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran problem based learning dipilih karena memberi 

kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

  Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran problem based 

learning diharapkan bisa diterapkan di kelas VIII A SMP N 2 Pajangan. 

Oleh karena itu, maka akan dilakukan suatu penelitian yang berjudul: 

“Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning Pada Siswa 

Kelas VIII A SMP N 2 Pajangan ”. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika, hal ini 

ditunjukkan dengan sikap siswa yang cenderung ramai 
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sendiri,mengobrol dengan teman, dan kurang memperhatikan 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Bila siswa diberi latihan soal 

yang sulit, siswa tidak mengerjakan soal tersebut dan tidak aktif untuk 

mencari penyelesaian soal tersebut. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran matematika, 

Hal ini dapat dilihat dari nilai UTS semester 2 yang rata – rata hasi 

belajar siswa sebesar 57,06 dengan ketuntasan mencapai 29,41% 

siswa yang telah menapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditentukan yaitu 75. 

3. Kurangnya variasi model pembelajaran yang digunakan guru, 

dominasi guru dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa 

cenderung pasif sehingga siswa lebih banyak menunggu guru dari 

pada mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka 

butuhkan. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam suatu penelitian agar dapat tercapai sasaran yang ditinjau 

dan sesuai dengan tujuan, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran problem based learning. 

2. Materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

materi fungsi. 
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3. Yang akan ditingkatkan dalam penelitian ini adalah aktivitas dan hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII A SMP N 2 Pajangan. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar matematika siswa kelas VIII 

A SMP N 2 Pajangan setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran  problem based learning? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas VIII A 

SMP N 2 Pajangan setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran  problem based learning? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah :  

1. Untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas VIII A SMP N 2 Pajangan 

dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII A SMP N 2 

Pajangan dengan menggunakan model pembelajaran problem based 

learning. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain : 

1. Bagi guru sebagai bahan masukan guru dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di kelasnya.  Melalui Penelitian ini guru bidang studi 
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matematika dapat mengetahui keefektifan mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran problem based learning.  

2. Bagi siswa dengan model pembelajaran problem based learning dapat 

merangsang perkembangan kemajuan berpikir  siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. 

3. Bagi peneliti adalah untuk mendapatkan gambaran scara jelas dari 

fakta di lapangan terutama yang berkaitan dengan penerapan model 

pembelajaran problem based learning pada pembelajaran.
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