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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran matematika, (2) 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa  pada mata pelajaran matematika, 

(3) Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara penerapan 

pembelajaran berbasis masalah dengan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika. Penelitian ini diadakan di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Gedangan kelas VII, Jenis penelitian dalam skripsi ini 

adalah kuantitatif dan hasil dari penelitian model pembelajaran berbasis 

masalah pada mata pelajaran matematika  kelas VII adalah termasuk 

dalam kategori baik, rata-rata hasil belajar 3,44 dan hasil prosentase 

responden sebesar 56 % tergolong cukup baik. Ada hubungan antara 

model pembelajaran dengan hasil belajar siswa Hal ini terbukti 

diterimanya Ha dan ditolaknya Ho dengan nilai rxy sebesar 0,501 

Kata Kunci : Pembelajaran Berbasis Masalah, Hasil Belajar. 

 

Abstract 

 This study aims, ( 1 ) To describe implementation of problem – based 

learning in mathematics, ( 2 ) To determine student learning outcomes in 

mathematics, ( 3 ) To determine whether there is a relationship between the 

application of problem – based learning with student learning outcomes in 

mathematics. This study is held in SMPN 2 Gedangan class VII, this type of 

research in this thesis is the result of  quantitative and problem – based 

learning model of study in mathematics class VII is include in good 

categories, average of 3,44 learning outcomes and results by 56 % of 

respondents considered good enough. There is relationship between model 

learning with student learning outcomes. It is proven acceptance Ha and 

departure Ho with value rxy  of 0,501 

 Keywords : Problem – based learning, learning outcomes 
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Pendahuluan 

Dalam perkembanganya istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan 

yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa. Dalam 

perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang 

atau sekelompok orang agar menjadi lebih dewasa atau tercapai tingkat hidup dan 

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Dengan demikian pendidikan adalah 

usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia dengan cara 

mendorong dan memfasilitasai kegiatan belajar mereka secara detail.(Ramayulis, 

2002:1) 

Salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada teori konstruktivisme 

adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based instruction (PBI). Model 

pembelajaran ini digunakaan untuk merangsang berfikir tingkat tinggi siswa dalam 

situasi berorientasi masalah yang otentik dan bermakna, sehingga dapat memberikan 

kemudahan kepada siswa untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Peran guru dalam 

pembelajaran ini adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi 

penyelidikan dan dialog. Lebih penting lagi adalah guru melakukan scaffolding (suatu 

kerangka dukungan yang memperkaya inkuiri dan pertumbuhan intelektual). Problem 

based instruction (PBI) tidak dapat terjadi tanpa guru mengembangkan lingkungan kelas 

yang memungkinkan ide secara terbuka. Sehingga model problem based instruction ini 

tidak terlepas dengan adanya diskusi kelas (Ibrahim dan nur,2000:3). Jadi pembelajaran 

berdasarkan masalah berguna untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan 

berfikir kritis, kreatif, dan bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan suatu 

masalah.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang timbul dalam masalah 

ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan pembelajaran berbasis masalah pada mata 

pelajaran matematika kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 

Gedangan?, (2) Bagaimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 

VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Gedangan?, (3) Bagaimanakah 

hubungan penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika  kelas VII di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 2 

Gedangan? 
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Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran 

matematika kelas VII di Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 2 Gedangan,(2) 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa  pada mata pelajaran matematika kelas VII di 

Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 2 Gedangan, (3) Untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas VII di Sekolah Menegah Pertama 

Negeri (SMPN) 2 Gedangan. 

Menurut Tan (2003) pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam 

pembelajaran karena dalam Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) kemampuan berfikir 

siswa betul-betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistemati, 

sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan 

kemampuan berfikirnya secara berkesinambungan (Rusman, 2012: 229). 

Menurut Arends (1997), pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan 

maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan 

kemampuan tingkat berfikir lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya 

diri(Trianto, 2007:66). 

Jadi pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang dilakukan oleh 

siswa secara berkelompok dimana mereka mengerjakan permasalahan yang otentik 

sehingga dapat mengembangkan kemampuan berfikir siswa secara kreatif.  
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Tabel 1. Tahap-Tahap Pembelajaran Berbasis Masalah 

Tahap-tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1  

Orientasi siswa terhadap 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan   pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

memotivasi siswa terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah yang di pilih. 

Tahap 2 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

 

Guru membantu siswa untuk mengidentifikasi 

dan mengorganisasikan tugas belajar,yang 

berhubungan dengan masalah tersebut.  

Tahap 3 

Membimbing penyelidikan 

individual dan kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai,melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

 

Tahap 4 

Mengembangakan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya sesuai seperti laporan,video 

dan modal serta membantu siswa untuk berbagi 

tugas dengan temannya. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka 

dalam proses-proses yang mereka gunakan. 

 

Sumber : Ibrahim dan Nur (2000:13) 

Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan pembelajaran yang efektif untuk 

pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Karena guru berperan sebagai penyaji 

masalah, penanya, mengadakan dialog, pemberi fasilitas penelitian, menyiapkan 

dorongan dan dukungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inkuiri dan intelektual 

peserta didik. 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode eksperimen untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelasVII di SMP Negeri 2 

Gedangan. Adapun dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 3 metode yaitu 

observasi, angket, dan dokumentsi. Adapun instrument penelitian yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah : lembar observasi dan lembar angket. 
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Hasil dan Pembahasan 

            Berdasarkan Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran berdasarkan masalah dapat diperoleh data sebagai berikut: 

A. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Setelah semua data tersebut disajikan, dan agar terdapat kecocokan didalam 

menyimpulkan, maka sebagai langkah berikut adalah analisis data. 

1. Analisis data tentang model Pembelajaran Berbasis masalah  

Setelah penulis mengadakan penelitian, maka penulis mendapatkan 

keterangan yang diberikan oleh guru mata pelajaran matematika di SMPN 2 

Gedangan bahwa model pembelajaran Berbasis Masalah Sudah diterapkan. Hal 

ini dapat dibuktikan dari angket yang penulis sebarkan pada responden atas 

pendapatnya tentang pelaksanaan model pembelajaran Berbasis Masalah. 

 Dari hasil angket yang disebarkan oleh penulis dapat diketahui prosentase dari 

masing-masing jawaban,yaitu : 

a. Alternatif jawaban a dengan jumlah frekuensi 379 maka dapat diketahui 

jumlah prosentase dari siswa yang memilih jawaban a adalah 1115% 

b. Alternatif jawaban b dengan frekuensi 299 maka dapat diketahui jumlah 

prosentase dari siswa yang memilih jawaban b adalah 879% 

c. Alternatif jawaban c dengan jumlah frekuensi 0 maka jumlah prosentase 

siswa yang memilih jawaban c adalah 0 % 

2. Analisis data tentang hasil belajar siswa 

Untuk menganalisis data tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika penulis menggunakan rumus Mean, yaitu: 

 =   

    =  

         =   82,3 

 Dari perhitungan diatas diperoleh nilai rata-rata 82,3. Nilai tersebut jika 

di konsultasikan dengan kriteria nilai UTS tergolong baik. 

3. Analisis data tentang hubungan penerapan model Pembelajatan berbasis masalah  
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Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan penerapan model 

pembelajaran Berbasis Masalah dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika, penulis menggunakan rumus korelasi product moment sebagai 

berikut :  

   rxy   =  

    Keterangan : 

rxy   = angka Indeks korelasi “r” product moment 

N  = Jumlah sampel 

ΣXY  = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

 ΣX  = Jumlah seluruh skor X (hasil angket) 

  ΣY  = jumlah seluruh skor Y (nilai UTS) 

Dengan menggunakan rumus product moment maka dapat diketahui nilai rxy 

sebesar 0.501, dan dapat dikatakan diterimanya Ha dan di tolaknya Ho. 

Simpulan 

 Dari data yang dikumpulkan oleh penulis berdasarkan analisis data yang di 

peroleh dapat di ambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Bahwa penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah pada mata pelajaran 

Matematika kelas VII di SMPN 2 Gedangan adalah termasuk dalam kategori 

baik. Hal ini terbukti dari hasil observasi bahwa kemampuan guru mata 

pelajaran Matematika dalam penerapan Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah di kelas berdasarkan langkah langkah pembelajaran model 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan perolehan rata-rata 3,44 dan 

prosentase responden sebesar 56%. 

2.  Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas VII  di SMPN 2   

Gedangan adalah baik.hal ini berdasarkan analisa data yang di peroleh  dari 

hasil dokumentasi yaitu daftar nilai UTS siswa Kelas VII (i) yang    

menunjukkan nilai rata-rata dari 34 siswa adalah 82,3. 
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3.  Adanya hubungan penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas VII di SMPN 2 

Gedangan. Hal ini terbukti dengan di terimanya Ha dan di tolaknya Ho dengan 

nilai rxy sebesar 0.501.  

 sedangkan untuk mengetahui sejauh mana hubugan penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika kelas VII di SMPN 2 Gedangan dapat diinterprestasikan pada tabel 

interprestasi “r” product moment. Pada tabel interprestasi menyatakan r = 0.40 

– 0.70 menunjukkan terdapat korelasi yang sedang atau cukup, sehingga untuk 

tingkat hubungan penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

hasil belajar siswa kelas VII di SMPN 2 Gedangan dapat di katakan 

mempunyai nilai korelasi yang cukup atau sedang karena  rxy sebesar 0.501  
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