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Abstrak  

 

Penelitian ini di laksanakan di SMP PGRI 9 Sidoarjo pada semeseter 

ganjil tahun pelajaran 2014/2015. Subjek dalam penelitian ini adalah 

peserta didik kelas VII – C yang berjumlah 43 peserta didik. Rumusan 

masalah “Apakah melalui penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah pada operasi hitung pecahan dapat meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar metematika kelas VII SMP PGRI 9 Sidoarjo tahun 

pelajaran 2014-2015?”. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar matematika pada operasi hitung pecahan. Pada siklus 1 belum 

menunujukkan hasil yang optimal dalam meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan operasi hitung pecahan, 

oleh karena itu dilakukan perbaikan pada siklus II. Pada siklus II 

menunujukkan adanya peningkatan. Hasil observasi model 

pembelajaran berdasarkan masalah terhadap kemampuan peserta didik 

dalam menyelesaikan operasi hitung pecahan juga mengalami 

peningkatan setiap siklusnya.  

Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Motivasi, Operasi Hitung 

Pecahan. 

 

Abstract 

 

This study was carried on in SMP PGRI 9 Sidoarjo in odd semeseter 

2014/2015 school year. Subjects in this study were students of class VII - 

C, amounting to 43 learners. Formulation of the problem "Whether 

through the application of problem-based learning model in fractional 

arithmetic operations can improve motivation and learning outcomes 

metematika class VII SMP PGRI 9 Sidoarjo 2014-2015 school year?". 

The results of this study indicate that the problem-based learning model 

can improve motivation and mathematics learning outcomes in fractional 
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arithmetic operations. In cycle 1 not show optimal results in increasing 

motivation and learning outcomes of students in solving the fractional 

arithmetic operation, therefore carried out repairs on the second cycle. In 

the second cycle menunujukkan an increase. Results observation learning 

model based on the problem of the ability of learners to complete the 

fractional arithmetic operations also increased each cycle. 

Keywords: problem-based learning, motivation, fractional arithmetic 

operations 

 

PENDAHULUAN 

 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran dasar pada setiap jenjang 

pendidikan formal yang memegang peran penting. Matematika merupakan alat yang 

dapat memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui abstrak, 

idealisasi, atau generalisasi untuk menjadi suatu studi ataupun pemecahan masalah 

(Hamid:2006). Jadi matematika merupakan alat yang yang dapat memperjelaskan suatu 

keadaan untuk menjadi suatu pelajaran. 

Usaha dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah banyak mengalami 

hambatan. Terutama pada pembelajaran matematika yang begitu banyak pencapaian 

konsep sehingga mengakibatkan motivasi belajar kurang baik. Menurut Johar 

(2003),motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yaitu kemampuan yang berasal dari peserta didik,yang 

meliputi kecerdasan, bakat, minat, motivasi dan emosi. Sedangkan faktor eksternal 

berasal dari luar, meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Diantara 

ketiga lingkungan itu yang paling berpengaruh adalah lingkungan sekolah seperti guru, 

sarana belajar dan teman- teman sekelas. 

Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar peserta 

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

diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu, guru harus menguasi teknik- 

teknik penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar. Setiap materi yang akan 

disampaikan harus menggunakan metode yang tepat, karena dengan metode belajar 

yang berbeda akan mempengaruhi peserta didik dalam menerima pelajaran, terutama 

pelajaran matematika.  

Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa guru menentukan keberhasilan 

belajar peserta didik. Kemampuan guru dalam melaksanakan poses belajar mengajar 
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sangat bepengaruh terhadap tingkat pemahaman peserta didik. Biasanya guru 

menggunakan model pembelajaran konvensional dan metode ceramah sebagai cara 

untuk menyampaikan materi pelajaran. Melalui model pembelajaran konvesioanal dan 

metode ceramah, peserta didik akan lebih banyak pengetahuan, namun pengetahuan itu 

hanya diterima dari informasi guru, akibatnya pembelajaran menjadi kurang bermakna 

karena ilmu pengetahuan yang didapat oleh peserta didik mudah terlupakan. Tetapi 

dengan melalui model pembelajaran berbasis masalah peserta didik dapat menambah 

pengetahuan serta kepuasan tersendiri  bagi mereka yang dapat memecahkan masalah – 

masalah yang telah mereka hadapi dalam suatu pelajaran. Seorang guru dalam 

menyampaikan materi perlu memilih metode mana yang sesuai dengan keadaan kelas 

atau siswa sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti 3 pelajaran yang diajarkan. 

Dengan variasi metode dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa (Slameto, 2003: 96). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut “ Apakah melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada operasi 

hitung pecahan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar metematika kelas VII 

SMP PGRI 9 Sidoarjo tahun pelajaran 2014-2015?”. 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada operasi hitung pecahan dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika kelas VII SMP PGRI 9 Sidoarjo 

tahun pelajaran 2014-2015. 

Menurut johson dan Abdurrahman (2003: 252) Matematika adalah bahasa 

simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif 

dan keruangan sedang fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir. Hudojo 

(2005:35) mengartikan matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara 

berfikir. Oleh karena itu matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari – 

hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK, sehingga matematika perlu 

dibekalkan kepada peserta didik sejak SD bahkan sejak TK. Matematika adalah alat 

untuk mengembangkan cara berfikir  dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Matematika 

juga memiliki bahasa sendiri yang berbentuk simbol- simbol. 

Belajar adalah merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 
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hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. (Slameto, 

2003 : 2). Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan dalam diri seseorang dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk 

seperti berubahnya pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, 

keterampilan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain 

aspek yan suatu ada pada individu (Sudjana,2002 :280). Belajar merupakan usaha yang 

dilakukan secara sadar untuk mendapatkan hasil dari bahan yang telah dipelajari. Serta 

adanya perubahan dalam diri seseorang baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun 

sikap dan tingkah lakunya. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan 

tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat 

melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang 

akan menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Motivasi adalah daya penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan, 

yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar (Dalyono, 2005: 55). Menurut 

Hamzah (2007:31) motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan 

beberapa indikator yang meliputi adanya hasrat untuk berhasil, adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita, adanya penghargaan, adanya 

kegiatan yang menarik, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Motivasi 

belajar merupakan dorongan yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan 

tersebut ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) adalah suatu pendekatan pembelajaran 

yang diawali dengan penyajian masalah yang dirancang dalam konteks yang relevan 

dengan materi yang dipelajari. Pembelajaran berbasis masalah menggunakan berbagai 

macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan 

dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas 

yang ada (Tan,2000). Menurut Suradijono (2004),  Pembelajaran Berbasis Masalah 

adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 

mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Pembelajaran Berbasis 
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Masalah (PBM) merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk 

mengenal cara belajar dan bekerjasama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian 

masalah-masalah di dunia nyata. Simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan 

keingintahuan peserta didik sebelum memulai suatu subjek. Pembelajaran Berbasis 

Masalah menyiapkan peserta didik untuk berpikir secara kritis dan analitis, serta mampu 

untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran. 

Adapun ciri – ciri model pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berkut : 

Ciri-Ciri Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah. 

b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. 

c. Penyelidikan autentik. 

d. Menghasilkan produk atau karya. 

e. Kolaborasi. 

Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai , dengan  dan 

bilangan bulat dan  ≠ 0. Bilangan  disebut pembilang dan bilangan  disebut 

penyebut. Bilangan  bukan merupakan factor dari  . Materi pecahan diberikan pada 

kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada semester ganjil (Wahyuni,2008: 41). 

Menurut Salim (2002) pecahan adalah bilangan yang bukan bilangan bulat seperti  ,  

dan sebagainya. Pecahan adalah bilangan bulat yang dalam bentuk pembagian.Pecahan 

adalah Setiap bilangan yang ditulis dalam bentuk bilangan pembagian, bilangan yang di 

bagi disebut pembilang dan yang membagi disebut penyebut. Jika Pembilang =  dan 

penyebut =  maka pecahan itu adalah ,  ≠0,  harus bilangan bulat dan  bukan 

faktor dari . Dalam hal pecahan sangat erat dengan pengoperasiannya.  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR). Penelitian ini dilakukan melalui proses kolaborasi antara guru 

matematika, kepala sekolah dan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai guru dan dibantu oleh teman sejawat yang bertindak sebagai observer. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan empat tahap yaitu: 

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Masing –masing siklus dua kali 
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pertemuan. Adapun tehnik pengumpulan data adalah: observasi pengolahan guru dan 

aktivitas peserta disik dalam pembelajaran serta tes formatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tes siklus I dapat kita ketahui dari 43 peserta didik mencapai standar 

ketuntasan belajar sebanyak 20 peserta didik dengan nilai rata-rata 71. Sehingga dapat 

diketahui tingkat ketuntasan siswa sebesar 46,51%. Kemudian melanjutkan siklus II dan 

dapat kita ketahui dari 43 siswa mencapai standar ketuntasan belajar sebanyak  36 

peserta didik dengan nilai rata-rata 76. Sehingga dapat diketahui tingkat ketuntasan 

peserta didik sebesar 83,72%. Adapun peningkatan ketuntasan yang diperoleh adalah 

37,21% dari siklus I.  

Dari sini dapat dikatakan bahwa hampir semua peserta didik telah mampu 

mencapai standar ketuntasan belajar yang telah ditetapkan. 

1). Pelaksanaan Tindakan Siklus I  

Pada pelaksanaan tindakan kelas ini, peserta didik dibagi menjadi 7 kelompok 

yang 6 kelompok terdiri dari 6 peserta didik dan 1 kelompok terdiri dari 7 peserta didik, 

yang diambil heterogenitas. Materi pembelajaran disampaikan kepada peserta didik, 

yang selanjutnya dibahas dalam kelompok masing-masing. Pada saat peserta didik 

sedang berdiskusi kelompok, guru berkeliling dari kelompok yang satu ke kelompok 

yang lain sambil memberi motivasi dan meluruskan masalah jika terdapat permasalahan 

yang menyimpang dari konsep yang diinginkan. Setelah masing-masing kelompok 

menemukan dan berhasil menyimpulkan hasil pembahasannya, maka dimulailah diskusi 

antar kelompok yang satu dengan yang lain. Kelompok yang satu bertindak selaku 

penyaji sedangkan kelompok yang lain sebagai peserta, demikian sebaliknya. Disini 

guru berperan hanya sebagai motivasi dan fasilitator dalam pelajaran kelompok, 

Peserta didik yang kurang aktif dalam berdiskusi ternyata setelah dilakukan 

pendekatan peserta didik yang bersangkutan belum siap dengan materi yang 

didiskusikan karena keterbatasan buku khususnya. Setelah semua kelompok telah 

memaparkan hasilnya. Selanjutnya guru mengumumkan kelompok diskusi terbaik dan 

memberikan arahan mengenai persiapan materi dan sarana yang diperlukan dalam 

pembelajaran kelompok.  
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Setelah mengadakan analisis hasil belajar pada pelaksanaan siklus I seperti 

terlihat pada tabel 1 belum mencapai target yang ditetapkan yakni 83%, oleh karena itu 

perlu dilakukan uji coba pada siklus berikutnya dengan mengadakan pembenahan pada 

kekurangan diatas. 

2). Pelaksanaan Tindakan Siklus II  

Pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya atau pada siklus kedua ini 

dilakukan dengan pengecekan sarana yang disiapkan peserta didik, kemudian 

memberikan materi yang akan dibahas. Selanjutnya setiap kelompok diberikan 

permasalahan yang sama setiap anggota kelompok masing-masing diberikan tanggung 

jawab untuk membahas masalh atau soal yang telah diberikan oleh guru, sehingga tidak 

ada  anggota kelompok yang pasif. Hasil diskusi masing-masing kelompok anggota 

dirangkum dalam kelompok sebagai bahan diskusi antar kelompok. Dengan pola seperti 

aktivitas siswa dalam kelompok dan antar kelompok lebih meningkat. 

Dengan melihat kenyataan pada analisis hasil belajar, maka target yang 

ditetapkan penulis 83% telah tercapai, dengan demikian penggunaan metode diskusi 

melalui model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar peserta didik pada operasi pecahan. Berikut adalah tabel ketuntasan peserta didik 

pada siklus I dan siklus II. 

Tabel 1. Hasil Ketuntaasan peserta didik pada siklus I dan II 

Nilai rata – 

rata 

  Siklus I                                    Siklus II 

71 ( 46,51%)   76 ( 83,72%) 

 

Peningkatan motivasi belajar matematika peserta didik terlihat dari sikap peserta 

didik yang memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, menjawab pertanyaan dari 

guru, rasa senang, keinginan yang besar dan ketekunan untuk menyelesaikan soal 

matematika. Hasil pengamatan yang didukung oleh hasil angket yang menunjukkan 

bahwa peserta didik senang dan berminat apabila diberikan soal pada saat pembelajaran 

sehingga memotivasi peserta didik dalam belajar matematika. Suryawahyuni Latief 

mengungkapkan peran motivasi yaitu menentukan ketekunan dalam belajar . 
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Pada pertemuan pertama siklus I, peserta didik masih kurang berminat terhadap 

kuis, hal ini disebabkan peserta didik belum ada persiapan dalam mengerjakan soal. 

Pada pertemuan berikutnya peserta didik sudah mulai tertantang untuk menyelesaikan 

soal  yang diberikan selama pembelajaran. Keinginan peserta didik yang besar untuk 

mempelajari matematika membuat semangat belajar peserta didik menjadi tinggi, 

sehingga meningkatkan motivasi untuk belajar matematika.  

Setelah peserta didik menyelesaikan permasalahan, kemudian diadakan 

pembahasan secara bersama-sama. Soal yang dibahas merupakan soal yang tidak dapat 

dikerjakan oleh peserta didik atau soal yang dirasa sulit oleh peserta didik. Guru selalu 

menyuruh salah satu peserta didik perwakilan kelompok untuk ke depan kelas untuk 

mengerjakan soal kemudian dibahas secara bersama-sama. Langkah akhir dari 

pembelajaran ini yaitu membuat kesimpulan dari materi yang telah diberikan dengan 

bimbingan guru.  

Dari hasil analisis terdapat 36 peserta didik dari 43 peserta didik telah mencapai 

ketuntasan belajar sebesar 83,72% dengan nilai rata-rata kelas 76, hal ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil dan motivasi 

belajar peserta didik.Kenyataan ini di peroleh berkat adanya : 

1. Peserta didik lebih mempersiapkan diri dengan materi ajar yang akan dibahas 

berikutnya.  

2. Rasa percaya diri siswa lebih tinggi. 

3. Anggota kelompok sering dimotivasi oleh kehadiran kelompok lain. 

4. Masing-masing kelompok akan berusaha untuk mempertahankan hasil 

kelompoknya.  

 Disamping hal-hal di atas yang mendukung keberhasilan dalam pembelajaran 

melalui diskusi diperlukan pula perencanaan tugas-tugas kelompok yang lebih rinci, 

perhatiaan guru dalam pengawasan dan motivasi maupun sebagai fasilisator mengingat 

jumlah kelompok yang banyak dalam satu kelas. 

  Berdasarkan hasil angket motivasi belajar peserta didik mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II pada setiap indikator-indikatornya. Motivasi belajar matematika 

mengalami peningkatan dengan persentase 66,39% menjadi 70,54%. Ketekunan peserta 

didik dalam mengerjakan dan menyelesaiakan soal matematika meningkat dari 67,68% 
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menjadi 70,7%. Persentase usaha peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar dari 

54,19% meningkat menjadi 66,89%. Dan besarnya perhatian siswa terhadap soal 

matematika juga meningkat dengan persentase 65,71% menjadi 70,19%.Berikut grafik 

hasil angket motivasi belajar peserta didik yang mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II. 

 

Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian serta hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti 

mengenai penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah pada operasi hitung 

pecahan untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar matematika kelas VII 

SMP PGRI 9 Sidoarjo Tahun Pelajaran 2014 – 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah pada operasi hitung pecahan 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dapat dilihat melalui hasil belajar 

siklus I dan II. 

2. Penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah pada operasi hitung pecahan 

dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dapat dilihat melalui grafik 

motivasi belajar peserta didik. 
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