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ABSTRACT 
 

 

The purpose of this research is to determine the influence of problem based 

learning approach to students’ cognitive ability in mathematics. This research 

used an experimental method-post-test only control design. This research took 

two classes by using cluster sampling technique, the seventh grade studentds. For 

class VII.4, it was the experimental group which was having the problem based 

learning materials; meanwhile, class VII.3 was the control group, having 

conventional learning. The data was collected by using mathematical cognitive 

ability tests given to students. The result of average value for the control group  

was 68,3 whereas average value for experimental group was 83,7. Then, the data 

obtained from the tests were used to test the research hypotheses using t-test. 

From analysis results obtained the tcount = 3,589 and α = 0,05 so the ttable = 2,00. 

It means tcount> ttable, it showed that Ho is refused and Ha is accepted so there is a 

positive impact of using purpose problem based learning approach to students’ 

cognitive ability in learning mathematics. 

 

Key words: Approaching problem based learning, students’ cognitive ability in 

learning mathematics. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan problem 

based learning terhadap kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran 

matematika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif berbentuk 

post-test only control design. Penelitian ini mengambil dua kelas yang diambil 

dengan menggunakan teknik cluster random sampling, kelas VII.4 sebagai kelas 

eksperimen yakni  memperoleh pembelajaran problem based learning, dan kelas 

VII.3 sebagai kelas kontrol yaitu memperoleh pembelajaran konvensional. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa tes 

kemampuan kognitif matematika kepada siswa. Dan nilai rata-rata kelas kontrol 

adalah 68,3 sedangkan nilai rata-rata untuk kelas eksperimen adalah 83,7. 

Kemudian, Data yang diperoleh dari hasil tes digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian dengan menggunakan uji-t. Dari hasil analisis diperoleh thitung = 3,589 

dan dengan α = 0,05 diperoleh ttabel = 2,00 yang berarti thitung > ttabel yaitu 3,589 > 

2,00. Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima dengan demikian 

terdapat pengaruh positif penggunaan pendekatan problem based learning 

terhadap kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran matematika peserta 

didik. 

 

Kata kunci : Pendekatan problem based learning, kemampuan kognitif siswa 

dalam pembelajaran matematika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah proses pengubah sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat 

diartikan sebagai sebuah proses dengan metode tertentu sehingga orang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan (Syah, 2000:10). Pendidikan merupakan hal yang terpenting 

dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan 

berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Sehingga, menjadi 

seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita 

dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. 

Dalam Al-Qur’an (Q.S. 31: 12-15) Allah SWT berfirman berikut ini: 
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Artinya: “Dan sungguh, telah Kami Berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, 

“Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa bersyukur (kepada Allah), 

maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa 

tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi 

pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar. Dan Kami Perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) 

kepada kedua orang tua-nya. lbunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku 

kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku 

dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka 

janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia 

dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian 

hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku Beritahukan kepadamu 

apa yang telah kamu kerjakan”.  

 

Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa dalam pendidikan yang 

paling ditekankan adalah pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, karena 

pendidikan ini secara sadar atau tidak sadar merupakan pendidikan yang 

pertama kali didapatkan oleh seorang anak sebelum mendapat pengaruh dari 

luar. Oleh karena pendidikan (formal, nonformal dan informal) termasuk 

amalan yang nyata dan harus dilakukan, karena tidak terlepas dari adanya 

tanggung jawab yang wajib bahwa pendidikan merupakan sebuah kebutuhan 

yang nantinya akan menyangkut kebutuhan orang banyak (sosial masyarakat). 

Dengan demikian maka jelaslah bahwa sebaik-baik orang adalah dia yang 

mampu memberikan kontribusi pada masyarakat sekitarnya. 

Ayat tersebut juga secara terang-terangan menjelaskan kepada kita 

tentang prinsip-prinsip dasar materi pendidikan Islam yang terdiri atas masalah 
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iman, ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan yang nantinya akan menjadi bekal 

dalam menjalani kehidupan sebagai tanggung jawab kepemimpinan. Demikian 

banyak dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa dalam Al-Qur’an tidak 

mengabaikan konsep-konsep yang menunjukkan kepada  pendidikan 

(Depdikbud, 2009:291). 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia. Sebagai kegiatan sadar akan tujuan, maka dalam 

pelaksanaannya berada dalam sebuah proses yang berkesinambungan dalam 

setiap jenis dan jenjang pendidikan yang integral. Pendidikan sebagai suatu 

sistem tersusun dan tidak dapat terpisahkan dari rangkaian unsur atau 

komponen yang berhubungan secara dinamis dalam suatu kesatuan. 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam undang-

undang RI no. 20 tahun 2003 pada Bab ke II Pasal 3 yang berbunyi : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Sanjaya, 

2006:273). 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan  

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Hamzah, 2008:14). 
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Dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari dan 

memecahkannya seseorang siswa sangat perlu membutuhkan kognitif. Sebab, 

kemampuan kognitif itu sendiri adalah kemampuan yang menggambarkan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tiap-tiap orang. Dan pada 

dasarnya kemampuan kognitif merupakan hasil belajar. Tanpa ranah kognitif, 

sulit dibayangkan seorang siswa dapat berfikir. Selanjutnya, Orang yang 

memiliki kelebihan kognitif yang sudah barang tentu karena kelebihan 

kemampuan otak. 

Demikian pula tujuan mata pelajaran dan satuan pelajaran lazim 

dirumuskan dari tiga aspek, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Akan tetapi untuk mencapai tujuan itu ia harus “tahu” berbagai hal tentang 

kesehatan, kesegaran, latihan diet, fisiologi tubuh manusia, dan Sebagainya. Ia 

harus juga menguasai berbagai latihan jasmani yang menuntut pengetahuan 

koordinasi psikomotor dan ketrampilan khusus. Jadi, tujuan afektif tak dapat 

diajarkan lepas dari aspek kognitif dan sering juga psikomotor. Ketiga domain 

atau ranah itu saling berkaitan. Hasil belajar efektif memerlukan dasar kognitif. 

Kebanyakan keterampilan seperti membaca peta, bermain tenis dan lain-lain 

mencakup dimensi kognitif dan psikomotor serta dipengaruhi oleh sikap. 

Kebanyakan hasil belajar psikomotor diasosiasikan dengan kognitif dan sering 

juga dengan efek. Dalam penelitian ini yang akan diteliti yaitu kemampuan 

kognitif siswa atau yang biasa disebut aspek kognitif atau ranah kognitif. Tugas 

yang dikenal baik lebih mudah dikerjakan dari pada yang kurang dikenal. 

Tugas menimbulkan rasa khawatir atau rasa takut akan lebih sukar diselesaikan 
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dari pada tugas yang disenangi (Nasution, 2009:60). Jadi yang dimaksud dari 

tugas yang mudah dikenal ialah soal yang hampir sama dengan contoh yang 

diberikan oleh guru maupun buku. Begitu juga soal yang tidak dikenal akan 

terasa sulit karena soal itu dari tipenya berbeda. inilah yang membuat kesulitan 

siswa dalam mengerjakannya. 

Dalam kenyataannya di sekolah masih banyak sekali dijumpai guru 

yang menggunakan soal yang ada di buku atau soal yang dikenal dari pada soal 

yang tidak dikenal atau soal yang tingkat kesulitannya diluar kemampuan siswa 

yang seharusnya seperti yang diajarkan guru melalui buku panduan. inilah 

yang menjadi penyebab kesulitan siswa dalam memahami soal terutama 

kebingungannya untuk mengerjakan soalnya tidak dikenal. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah 

seorang guru di SMP Negeri 2 Lalan Musi Banyuasin, guru mengatakan bahwa 

siswa-siswinya menganggap matematika itu hal yang sulit dan menjadi beban 

atau sesuatu yang menakutkan dalam proses belajar terutama dalam 

mengerjakan soal-soal matematika, mereka bahkan mengalami kesulitan dalam 

memahami untuk membedakan bilangan bulat positif dan negatif dalam proses 

operasi pengerjaannya. Lalu, kemampuan dalam memahami soal cerita 

matematika yang berhubungan dengan materi Aritmatika sosial. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya pemahaman matematika siswa-siswinya pada 

Aritmatika Sosial bahkan materi-materi sebelumnya, sehingga siswa-siswinya 

merasa terbebani untuk memahami maksud soal matematika pada materi ini 
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dan kesulitan dalam penerapannya. Menurut guru tersebut hal ini terbukti 

diberi soal seperti ini :  

1. Pengoperasian Bilangan Bulat positif dan negatif 

-45 + 60 = ..... 

Para siswa-siswi mereka sulit memahami simbol-simbol dalam 

pengoperasin tersebut, mereka bingung dengan adanya -45 tersebut, mereka 

menganggap itu tidak masuk akal untuk dikerjakan dan pada operasi soal-

soal yang lain, sehingga hasil-hasil yang di dapatkan tidak sesuai dengan 

keinginan guru harapkan. 

2. Soal Cerita 

1. Seorang pedagang membeli 5 peti mangga yang beratnya 25 kg 

dengan harga Rp 100.000,-. Berat kotaknya 1 kg. Tentukan berat 

bersihnya dan harga perkilonya! 

Pada soal di atas, siswa-siswi kesulitan mengerjakannya dengan 

alasan bingung cara mengoperasikannya sehingga seolah-olah soal tersebut 

sangat sulit dan tidak masuk akal dalam pemahamannya. Sebenarnya dari 

tingkat pemahaman dan imajinasi mereka yang belum terlatih. Kurangnya 

kemampuan pemahaman dalam soal-soal yang baru inilah yang 

menyebabkan siswa-siswi kesulitan di dalam menentukan langkah 

penyelesaian dan hasil dari soal pada materi ini. (Umu Kultsum, Hasil 

Wawancara, 05 November 2014). 

Selain permasalahan di atas  permasalahan lain adalah tentang 

pemilihan metode dalam pembelajaran. Selama ini metode ceramah dan 
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metode pembelajaran konvensional (Teacher Centered) yang masih menjadi 

pilihan utama, yang dimulai dari guru menjelaskan, memberikan contoh, 

latihan, dan penugasan.  

Pembelajaran konvensional yang dimaksud adalah pembelajaran yang 

biasa dilakukan oleh para guru. Pembelajaran konvensional pada umumnya 

memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih mengutamakan hapalan daripada 

pengertian, menekankan kepada keterampilan berhitung, mengutamakan hasil 

daripada proses, dan pengajaran berpusat pada guru. 

Metode ceramah yang dianggap sebagai penyebab utama dari 

rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran memang patut dibenarkan, 

tetapi juga anggapan itu sepenuhnya kurang tepat karena setiap metode  atau 

model pembelajaran baik metode pembelajaran konvensional termasuk metode 

ceramah maupun metode pembelajaran modern sama-sama mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing yang saling melengkapi satu sama 

lain. Kelemahan metode ini, tidak semua siswa memiliki cara belajar terbaik 

dengan mendengarkan, para siswa tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar 

pada hari itu, daya serapnya rendah dan cepat hilang karena bersifat menghafal 

(Rusman, 2010:231). Selain metode ceramah dan metode pembelajaran 

kovensional yang diterapkan di sekolah terdapat juga kendala waktu serta 

pemilihan teknik-teknik mengajar yang tepat untuk setiap pokok materi ajar, 

membuat pendekatan pembelajaran lain seperti pendekatan pembelajaran 

berbasis masalah belum diterapkan di sekolah. 
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Selain kompetensi kognitif yang diharapkan tercapai dari kegiatan 

pembelajaran matematika, hal lain yang diharapkan pula terbangun di dalam 

diri siswa adalah kecendrungan matematis yang positif. Dalam pembelajaran 

berbasis masalah, kecenderungan siswa terhadap matematika tercerminkan dari 

aktivitas yang dilakukan siswa, seperti pendekatan yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah (tugas), rasa percaya diri dalam menyelesaikan ma-

salah, keinginan untuk mencari cara alternatif, ketekunan, semangat, dan 

kecenderungan untuk melakukan refleksi terhadap cara berpikir yang telah 

dilakukannya. 

Hasil penelitian yang dilakukan Tatang Herman pada bulan Januari 

2007 menunjukkan bahwa kecenderungan matematika siswa yang 

mendapatkan Pembelajaran Berbasis Masalah menunjukkan hal-hal yang 

positif, seperti: (1) Kebanyakan siswa (77,2%) menyatakan senang belajar 

matematika melalui pemecahan masalah. (2) Sebagaian besar siswa (72,8%) 

merasa tertantang dalam belajar matematika melalui pemecahan masalah. (3) 

Mayoritas siswa (90%) berpendapat bahwa pemecahan masalah perlu 

dilakukan melalui kerja kelompok. (4) Sebagian besar siswa (72,8%) 

menyatakan bahwa selalu ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. (5) 

Kebanyakan siswa (82,8%) percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan 

dalam menyelesaikan masalah. (6) Sebagian besar siswa (82,2%) memandang 

perlu menghargai pendapat orang lain. (7) Mayoritas siswa (86,2%) 

berpendapat bahwa belajar matematika melalui pemecahan masalah 

bermanfaat untuk kehidupan. (8) Lebih dari setengah dari keseluruhan siswa 



9 

 

 

 

(65,5%) menyatakan perlunya memikirkan cara lain yang lebih baik dalam 

menyelesaikan masalah. (9) Kebanyakan siswa (71,7%) menyatakan perlunya 

mengikuti cara yang dilakukan teman dalam menyelesaikan masalah, jika cara 

tersebut lebih baik daripada caranya. 

Gambaran kecenderungan matematika yang diperoleh dari respon 

siswa di atas dikuatkan lagi dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa 

dalam kegiatan pembelajaran aktivitas siswa belajar tampak lebih mengemuka 

daripada kegiatan guru mengajar. Umumnya siswa menunjukkan; semangat 

dan ketekunan yang cukup tinggi dalam menyelesaikan masalah, aktif 

berdiskusi dan saling membantu dalam kelompok, dan tidak ragu bertanya atau 

minta petunjuk kepada guru (Herman, 2007:52). 

Karena, selain model pembelajaran, pendekatan pembelajaran juga 

merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam 

pengelolaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat komponen 

siswa sebagai obyek yang sedang belajar dan guru sebagai pengajar untuk 

memberikan materi pelajaran guna terjadi perubahan pada diri siswa. Mengajar 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang memiliki 

pengetahuan atau keterampilan yang lebih dari pada yang diajar, untuk 

memberikan suatu pengertian, kecakapan atau ketangkasan. Seperti 

dikemukakan oleh Slameto (1995: 97) bahwa ”kegiatan mengajar meliputi 

penyampaian pengetahuan, menularkan sikap, kecakapan atau keterampilan 

yang diatur sesuai dengan lingkungan dan yang menghubungkannya dengan 

subjek yang sedang diajar”.  
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Upaya untuk menyampaikan materi atau keterampilan kepada siswa, 

maka harus diterapkan pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan 

pembelajaran yang diterapkan hendaknya mengacu pada penemuan yang 

terarah dan pemecahan masalah. Penemuan dan pemecahan masalah tersebut 

merupakan pendekatan yang membantu tercapainya dengan mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang terkendali, dengan seksama menyusun seri-seri 

pembelajaran yang memberi urutan pembelajaran terhadap tujuan yang telah 

dirumuskan. Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu bagian integral 

yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Berhasil dan tidaknya 

tujuan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru. Pendekatan pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 

menjelaskan materi pelajaran dari bagian-bagian yang satu dengan bagian yang 

lainnya yang berorientasi pada pengalaman-pengalaman yang dimiliki siswa 

untuk mempelajari konsep, prinsip, atau teori yang baru tentang suatu bidang 

ilmu. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki kualitas kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran 

matematika adalah dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Karena 

melihat kondisi tersebut diatas maka peneliti akan menerapkan Pengaruh 

Pendekatan Problem Based Learning terhadap kemampuan kognitif siswa 

dalam pembelajaran matematika sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan 

diatas. Melalui Pendekatan Problem based Learning siswa mempresentasikan 

gagasannya, siswa terlatih merefleksikannya, mengargumentasikan dan 
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mengkomunikasikan kepihak lain sehingga guru pun memahami proses 

berpikir siswa, dan guru dapat membimbing serta mengintervensikan ide baru 

berupa konsep dan prinsip. Dengan demikian, pembelajaran berlangsung sesuai 

dengan kemampuan siswa, sehingga interaksi antara guru dan siswa, serta 

siswa dengan siswa menjadi terkondisi dan terkendali (Rusman, 2012:245). 

Pembelajaran melalui Pendekatan Problem Based Learning 

merupakan suatu rangkaian pendekatan kegiatan belajar yang diharapkan dapat 

memberdayakan siswa menjadi seorang individu yang mandiri dan mampu 

menghadapi setiap permasalahan dalam hidupnya dikemudian hari. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran, siswa dituntut terlibat aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran melalui diskusi kelompok. Langkah awal kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan dengan mengajak siswa untuk memahami situasi yang diajukan 

baik oleh guru maupun siswa, yang dimulai dari apa yang telah diketahui siswa 

(Rusman, 2012:246).  

Pendekatan pembelajaran berdasarkan masalah adalah pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk 

mendapatkan pengetahuan baru. Seperti yang diungkapkan oleh Suyatno 

(2009:58) bahwa: ”Pendekatan pembelajaran berdasarkan masalah adalah 

proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan 

masalah dalam kehidupan nyata siswa dirangsang untuk mempelajari masalah 

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman telah mereka miliki sebelumnya 

(prior knowledge) untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman baru”. 
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Jadi pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai langkah awal 

dalam mengumpulkan dan mengintregasikan pengetahuan baru. Hal serupa 

juga dikemukakan oleh Nurhadi (2004:109): “Pendekatan pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah suatu pembelajaran yang menggunakan masalah 

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara 

berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran”. Dalam hal ini 

pengajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berpikir tingkat 

tinggi dalam situasi berorientasi masalah.  

Diperjelas kembali menurut Arends (dalam Trianto 2007 : 68) 

menyatakan bahwa: ” Pendekatan pembelajaran berdasarkan masalah 

merupakan suatu pendekatan  pembelajaran di mana siswa mengerjakan 

permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan 

mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat 

lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri ”. 

Selain itu, Boud dan feletti (1997) mengemukakan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah adalah inovasi yang paling signifikan dalam 

pendidikan. Margetson (1994) mengemukakan bahwa kurikulum Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) membantu untuk meningkatkan perkembangan 

keterampilan belajar sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, 

kritis, dan belajar aktif. Kurikulum Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok 
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dan keterampilan interpersonal dengan lebih baik dibanding pendekatan yang 

lain (Rusman, 2012:230). 

Dari pendapat-pendapat para ahli diambil kesimpulan pendekatan 

pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang menggunakan masalah sebagai titik tolak (starting point) pembelajaran. 

Masalah-masalah yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar adalah masalah 

yang memenuhi konteks dunia nyata (real world), yang akrab dengan 

kehidupan sehari-hari para siswa. Melalui masalah-masalah kontekstual ini 

para siswa menemukan kembali pengetahuan konsep-konsep dan ide-ide yang 

esensial dari materi pelajaran dan membangunnya ke dalam stuktur kognitif. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian menerapkan Pendekatan Pembelajaran berdasarkan Masalah pada 

materi Aritmatika Sosial. Pendekatan Pembelajaran Berbasis masalah ini selain 

dapat mengembangkan kemampuan kognitif siswa, juga dapat menimbulkan 

kecerdasan dari dalam diri individu yang berada dalam sebuah 

kelompok/lingkungan untuk memecahkan masalah yang bermakna, relevan, 

dan kontekstual, kemudian siswa-siswi dapat mengembangkan sendiri konsep 

tersebut. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pendekatan Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Kognitif 

Siswa dalam Pembelajaran Matematika Di SMP Negeri 2 Lalan, Musi 

Banyuasin”. 
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B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah “apakah ada pengaruh Pendekatan Problem Based Learning 

terhadap kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran matematika Di SMP 

Negeri 2 Lalan, Musi Banyuasin”?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

Pendekatan Problem Based Learning terhadap kemampuan kognitif siswa 

dalam pembelajaran matematika Di SMP Negeri 2 Lalan, Musi Banyuasin. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Siswa, dapat menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan kemampuan 

kognitifnya terutama dalam mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. 

2. Guru, terutama pengajar  matematika sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan untuk dapat menjadikan pendekatan Pembelajaran Berbasis 

masalah sebagai salah satu alternatif yang digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif pada mata pelajaran matematika.  

3. Sekolah, sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk memilih 

Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai salah satu pendekatan 

pembelajaran yang menciptakan pembelajaran aktif dalam proses 

pembelajaran. 
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4. Peneliti, menambah pengalaman  mengajar serta menulis karya ilmiah dan 

menyelasaian salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan 

matematika. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tujuan Pembelajaran Matematika 

1. Hakikat Matematika 

Banyak ahli yang mengartikan pengertian matematika baik secara 

umum maupun secara khusus. Herman Hudojo menyatakan bahwa: 

“matematika merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol itu tersusun 

secara hirarkis dan penalarannya deduktif, sehingga belajar matematika itu 

merupakan kegiatan mental yang tinggi” (Hudojo, 1990:2). Sedangkan James 

dalam kamus matematikanya menyatakan bahwa “Matematika adalah ilmu 

tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep 

berhubungan lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi  ke dalam tiga 

bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri (Suherman, 2001:19).” 

Kemudian Mulyono mengemukakan lebih dalam bahwa matematika 

adalah suatu arah untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi 

manusia; suatu cara menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan 

tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang menghitung, 

dan yang paling penting adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri 

dalam melihat dan menggunakan hubungan-hubungan (Abdurrahman, 

2003:252). 

Matematika dikenal sebagai ilmu dedukatif, karena setiap metode 

yang digunakan dalam mencari kebenaran adalah dengan menggunakan 

metode deduktif, sedang dalam ilmu alam menggunakan metode induktif atau 

16 
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eksprimen. Namun dalam matematika mencari kebenaran itu bisa dimulai 

dengan cara deduktif, tapi seterusnya yang benar untuk semua keadaan harus 

bisa dibuktikan secara deduktif, karena dalam matematika sifat, teori/dalil 

belum dapat diterima kebenarannya sebelum dapat dibuktikan secara deduktif. 

Matematika mempelajari tentang keteraturan, tentang struktur yang 

terorganisasikan, konsep-konsep matematika tersusun secara hirarkis, 

berstruktur dan sistematika, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai 

pada konsep paling kompleks. 

Dalam matematika objek dasar yang dipelajari adalah abstrak, 

sehingga disebut objek mental, objek itu merupakan objek pikiran. Objek dasar 

itu meliputi: 

a) Konsep, merupakan suatu ide abstrak yang digunakan untuk 

menggolongkan sekumpulan objek. Misalnya, segitiga merupakan nama 

suatu konsep abstrak. Dalam matematika terdapat suatu konsep yang 

penting yaitu “fungsi”, “variabel”, dan “konstanta”. Konsep berhubungan 

erat dengan definisi, definisi adalah ungkapan suatu konsep, dengan 

adanya definisi orang dapat membuat ilustrasi atau gambar atau lambang 

dari konsep yang dimaksud. 

b) Prinsip, merupakan objek matematika yang komplek. Prinsip dapat 

terdiri atas beberapa konsep yang dikaitkan oleh suatu relasi/operasi, 

dengan kata lain prinsip adalah hubungan antara berbagai objek dasar 

matematika. Prinsip dapat berupa aksioma, teorema dan sifat. 
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c) Operasi, merupakan pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan 

pengerjaan matematika lainnya, seperti penjumlahan, perkalian, 

gabungan, irisan. Dalam matematika dikenal macam-macam operasi 

yaitu operasi unair, biner, dan terner tergantung dari banyaknya elemen 

yang dioperasikan. Penjumlahan adalah operasi biner karena elemen 

yang dioperasikan ada dua, tetapi tambahan bilangan adalah merupakan 

operasi unair karena elemen yang dioperasikan hanya satu (Soedjadi, 

2000:13-15). 

 

2. Tujuan Pengajaran Matematika 

Dalam kegiatan belajar mengajar, dikenal adanya tujuan pengajaran, 

atau yang sudah umum dikenal dengan tujuan instruksional. Bahkan ada juga 

yang menyebutnya pembelajaran. 

Pengajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas mengajar dan 

aktivitas belajar. Sedangkan aktivitas mengajar menyangkut peranan guru 

dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara 

belajar dan mengajar. Kemudian, jalinan komunikasi ini menjadi indikator 

suatu aktivitas atau proses pengajaran yang berlangsung dengan baik. Maka 

dengan demikian tujuan pengajaran adalah tujuan dari suatu proses interaksi 

antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan. 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah 

berkembang pesat baik materi maupun kegunaannya. Mata pelajaran 

matematika berfungsi melambangkan kemampuan komunikasi dengan 
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menggambarkan bilangan-bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman 

penalaran yang dapat memberi kejelasan dan menyelesaikan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun tujuan dari pengajaran matematika adalah: 

a) Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dan 

pola pikir dalam kehidupan dan dunia selalu berkembang, dan 

b) Mempersiapkan siswa menggunakan matematika dan pola pikir 

matematika dalam kehidupan sehari dan dalam mempelajari berbagai 

ilmu pengetahuan (Soedjadi, 2000:43). 

Dari uraian di atas jelas bahwa kehidupan di dunia ini akan terus 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu 

siswa harus memiliki kemampuan memperoleh, memilih dan mengelola 

informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah. Kemampuan ini 

membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, kratif dan kemampuan 

bekerja sama yang efektif. Dengan demikian, maka seorang guru harus terus 

mengikuti perkembangan matematika dan selalu berusaha agar kreatif dalam 

pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat membawa siswa ke arah yang 

diinginkan. 

Namun secara khusus tujuan kurikuler pengajaran matematika di SMP 

Negeri 2 Lalan yang disebutkan dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah 

sebagai berikut: 
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a) Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya 

melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksprimen, menunjukkan 

kesamaan, perbedaan, konsisten dan ekonsisten. 

b) Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi dan 

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa 

ingin tahu, membuat prediksi serta mencoba-coba. 

c) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

d) Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, 

catatan grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2003:11). 

Melatih cara berpikir dan bernalar dalam pembelajaran matematika 

sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Soedjadi bahwa “salah satu 

karakteristik matematika adalah berpola pikir deduktif yang merupakan salah 

satu tujuan yang bersifat formal, yang memberi tekanan kepada penataan nalar 

(Soedjadi, 2000:45). ”Meskipun pola pikir ini penting, namun dalam 

pembelajaran matematika terutama pada jenjang SD dan SLTP masih 

diperlukan pola pikir deduktif, sedangkan jenjang sekolah menengah 

penggunaan pola pikir induktif dalam penyajian suatu topik sudah semakin 

dikurangi. Di samping cara berpikir, dalam proses pembelajaran siswa juga 

dilatih untuk mengembangkan kreatifitasnya melalui imajinasi dan intuisi. 

Setiap siswa punya kemampuan yang berbeda-beda dalam memandang suatu 
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permasalahan yang dikembangkan, inilah yang disebut dengan pemikiran 

divergen yang perlu terus dikembangkan. 

Berdasarkan penjelasan tujuan pengajaran di atas dapat dimengerti 

bahwa matematika itu bukan saja dituntut sekedar menghitung, tetapi siswa 

juga dituntut agar lebih mampu menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. 

Masalah itu baik mengenai matematika itu sendiri maupun masalah dalam ilmu 

lain, serta dituntut suatu disiplin ilmu yang sangat tinggi, sehingga apabila 

telah memahami konsep matematika secara mendasar dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

B. Definisi dan Konsep Kemampuan Kognitif 

Depdiknas (2007:3), kemampuan merupakan salah satu dari bidang 

pengembangan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreatifitas anak 

sesuai dengan tahap perkembangannya. Pengembangan kemampuan kognitif 

bertujuan agar anak mengolah perolehan belajarnya, menemukan bermacam-

macam alternative pemecahan masalah, pengembangan kemampuan logika 

matematika, pengetahuan ruang dan waktu, kemampuan memilah dan 

mengelompokkan, dan persiapan pengembangan kemampuan berpikir teliti. 

Kemampuan kognitif atau “Cognitive Ability” adalah sebuah variabel 

yang memiliki pengaruh juga dalam Perilaku Organisasi atau “Organizational 

Behavior” atau yang biasa kita sebut dengan OB. Dalam OB, kemampuan 

kognitif merupakan salah satu variabel atau faktor yang mempengaruhi hal-hal 

seperti kinerja, motivasi, komitmen kerja, dan lain-lain. 
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Menurut Schermerhorn (2009) kemampuan kognitif, intelejensia, dan 

intelejensia sosial adalah kemampuan untuk mengumpulkan, menyatukan, dan 

mengintepretasikan informasi, dan pengertian kepada lingkup sosial. Dari 

definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa schermerhorn berpendapat bahwa 

kemampuan kognitif adalah kemampuan seseorang dalam hal mengumpulkan 

atau memperolah sebuah informasi. Lalu bagaimana orang tersebut 

menyatukan informasi itu dalam pemahamannya, setelah itu bagaimana orang 

tersebut mengintepretasikan atau mentransfer informasi tersebut kepada orang 

lain. 

Dalam dunia pendidikan ada tiga tujuan yang sangat dikenal dan 

diakui oleh para ahli pendidikan, yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Dalam hubungan dengan satuan pelajaran, ranah kognitif memegang peranan 

paling utama. Yang menjadi tujuan pengajaran di SD, SMP dan SMA pada 

umunya adalah peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Bloom 

(dalam Daryanto, 2012:101-104) mengklasifikasikan aspek kognitif atas enam 

jenjang, yaitu : 

a. Pengetahuan (C1) 

Pengetahuan adalah aspek yang paling dasar dalam taksonomi Bloom. 

Seringkali disebut juga aspek ingatan (recall). Dalam jenjang kemampuan 

ini seseorang dituntut untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya 

konsep, fakta atau istilah-istilah, dan lain sebagainya tanpa harus mengerti 

atau dapat menggunakannya. Karena pada aspek ini hanya merupakan 

ingatan atau hapalan. Kata kerja oprasional yang digunakan untuk 
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mengukur kemampuan ini adalah menyebutkan, menunjukkan, mengenal, 

mengingat kembali, menyebutkan definisi, memilih, dan menyatakan. 

Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur kemampuan ini antara lain: benar-

salah, menjodohkan, isian atau jawaban singkat. Contoh soal yang 

mengukur pengetahuan (kemampuan ingatan): 

Apakah yang dimaksud dengan Aritmatika Sosial itu? 

Kunci :  

Aritmatika Sosial adalah ilmu yang erat kaitannya mempelajari kehidupan 

sosial atau kehidupan sehari-hari. 

b. Pemahaman (C2) 

Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar-

mengajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, 

mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan 

isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain. Bentuk soal 

yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah pilihan 

ganda atau uraian. Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, 

yaitu : 

1) Menerjemahkan (translation) 

2) Menginterpretasi (interpretation) 

3) Mengekstrapolasi (extrapolation) 

Kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk mengukur 

kemampuann kemampuan ini adalah memperhitungkan, memprakirakan, 

menduga, menyimpulkan, meramalkan, membedakan, menentukan, 
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mengisi, dan menarik kesimpulan. Contoh soal pemahaman: 

Diantara kalimat matematika berikut manakah yang merupakan  

Aritmatika Sosial ? 

a. Pada sebuah peti berisi buah manggis tertulis keterangan:  

Bruto = 30kg dan tara = 4% 

Maka hitunglah berat bersih (netto) dari buah manggis yang ada di dalam 

kotak tersebut. 

b. 3a + 4b = 5  

c. 4n – 5 < 6 

d. 5n + 8 > 9 

Kunci : a 

Untuk menjawab soal semacam ini siswa dituntut kemampuannya untuk 

memahami apa itu Aritmatika Sosial. 

c. Penerapan (C3) 

Dalam jenjang kemampuan ini dituntut kesanggupan ide-ide umum, 

tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, serta teori-teori dalam 

situasi baru dan konkret. Situasi dimana ide, metode dan lain-lain yang 

dipakai itu harus baru, karena apabila tidak demikian, maka kemampuan 

yang diukur bukan lagi penerapan tetapi ingatan semata-mata. Suatu soal 

yang telah dipakai sebagai contoh di kelas mengenai penerapan suatu 

rumus, misalnya jangan lagi dipakai dalam tes atau ulangan. Kalau soal 

yang persis sama itu disajikan, maka siswa dapat menjawab hanya 

berdasarkan ingatan, bukan melalui penerapan kaidah atau rumus tertentu. 

Harus diciptakan butir soal baru yang serupa tetapi tidak sama. Contoh 

pengukuran rumus. 
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Rumus Presentase Rugi = Rugi : Harga Beli x 100%                                                                                                              

Pak Bayu membeli sepeda motor seharga Rp12.000.000,- kemudian 

menjualnya kembali dengan harga Rp10.500.000,-. Hitunglah dan 

presentase ruginya! 

Jawabannya : 12,5% 

Kemampuan menerapkan konsep menghitung nilai atau skor rata-rata 

dituntut dalam soal ini. Tetapi kalau soal itu lebih dipakai sebagai contoh 

dalam kelas waktu menerangkan konsep itu maka bukan lagi kemampuan 

penerapan tetapi ingatan yang dipakai siswa untuk menjawab soal tersebut. 

Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur aspek penerapan antara lain 

pilihan ganda dan uraian. Kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk 

mengukur kemampuan ini adalah menggunakan, meramalkan, 

menghubungkan, menggeneralisasi, memilih, mengembangkan, 

mengorganisasi, mengubah, menyusun kembali, mengklasifikasikan, 

menghitung, menerapkan, menentukan, dan memecahkan masalah. 

d. Analisis (C4) 

Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat 

menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau 

komponen-komponen pembentuknya. Dengan jalan ini situasi atau keadaan 

tersebut menjadi jelas. Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur 

kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian. Kemampuan analisis 

diklasifikasi atas tiga kelompok, yaitu : 

1) Analisis unsur 
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2) Analisis hubungan 

3) Analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi  

Contoh soal analisis : 

Seorang ibu mendapat gaji sebulan sebesar Rp 1.000.000 dengan 

penghasilan tidak kena pajak Rp 400.000. Jika besar Pajak Penghasilan 

(PPh) adalah 10% berapa gaji yang diterima ibu tersebut? 

a. Rp 400.000 

b. Rp 490.000 

c. Rp 600.000 

d. Rp 940.000 

Kunci : d 

Jawaban atas soal ini hanya dapat diperoleh melalui analisis penghasilan 

dan persentase serta yang didukung oleh suatu penyelesaian yang terperinci. 

e. Sintesis (C5) 

Pada jenjang ini seseorang dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu 

yang baru dengan jalan menggabungkan berbagai faktor yang ada. Hasil 

yang diperoleh dari penggabungan ini dapat berupa : 

1) Tulisan  

Contoh: 

Seorang membeli telur 10 kg dengan harga Rp 120.000, kemudian telur itu 

dijual dengan harga Rp 120.500/kg. Jika dari 10 kg telur pecah 1 kg 

sehingga tidak dapat dijual, maka berapakah persentase kerugian yang 

ditanggung pedagang? 
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1. 6,25% 

2. 6,5% 

3. 6% 

4. Semua benar 

Kunci: a 

Dari hal-hal yang sifatnya tidak sistematis ataupun sistematis, kita 

coba membuat kesimpulan melalui suatu analisis. Dapat pula dibuat sintesis 

dari tulisan menjadi lisan dan sebaliknya, dari tulisan menjadi tulisan yang 

lain, atau dari lisan menjadi lisan lain pula. Kata kerja operasional yang 

dipakai antara lain: menulis, membicarakan, menghubungkan, 

menghasilkan, mengangkat, meneruskan, memodifikasi, dan membuktikan 

kebenaran. 

2) Rencana atau mekanisme  

Dengan sintesis dapat pula dibuat suatu rencana atau mekanisme 

kerja. Semakin baik sintesis itu dibuat, akan semakin baik pula rencana atau 

mekanisme kerja itu. Kata kerja operasional yang dipakai antara lain : 

mengusulkan, mengemukakan, merencanakan, menghasilkan, mendesain, 

memodifikasi, dan menetukan.   

f. Evaluasi (C6) 

Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat 

mengevaluasi situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan suatu 

kriteria tertentu. Yang penting dalam evaluasi ialah menciptakan kondisinya 

sedemikian rupa sehingga siswa mampu mengembangkan kriteria, standar, 
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atau ukuran untuk mengevaluasi sesuatu. Kemampuan evaluasi adalah 

jenjang tertinggi dari aspek kognitif menurut Bloom. Kata kerja operasional 

yang dipakai adalah menafsirkan, menduga, mempertimbangkan, 

mengevaluasi, menentukan, dan sebagainya. 

Contoh: 

Dalam sebuah toko terdapat diskonan, baju dengan harga Rp 40.000 

didiskon 10%, celana seharga Rp 70.000 didiskon 15%, topi seharga Rp 

20.000 didiskon 5%, tas seharga Rp 35.000 didiskon 5%, dan kaos seharga 

Rp 55.000 didiskon 25%. Jika Budi ingin berbelanja dengan menghabiskan 

uang antara Rp 130.000 sampai dengan Rp 150.000, Maka barang apa saja 

yang akan Budi beli dengan pengeluaran terbanyak? 

a. Celana, tas, kaos 

b. Baju, celana, tas 

c. Baju, celana, kaos 

d. Semua benar 

Kunci: c 

Dari berbagai konsep diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan kognitif adalah kebiasaan seseorang dalam melakukan berbagai 

macam tugas yang dibebankan pada khususnya mengenai pengumpulan 

informasi, pengintepretasian informasi, dan bagaimana transfer informasi 

tersebut kepada orang lain. Kemampuan kognitif menjadi sangat penting dalam 

hal pemecahan masalah, karena dalam pemecahan masalah tersebut maka 

seseorang yang kemampuan kognitifnya baik, dia akan dengan cepat 
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menemukan inti masalah itu dan mengintepretasikan serta mencari jalan 

keluarnya. 

Dengan demikian maka indikator yang dapat dibuat dari berbagai teori 

tersebut untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang adalah sebagai 

berikut: 

1. cara dan trik seseorang dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi 

yang benar-benar penting. 

2. cara seseorang dalam mengintepretasikan atau memproses informasi 

tersebut agar manjadi berguna dalam pemecahan masalah 

3. Bagaimana seseorang mentransfer informasi yang sudah diintepretasikan 

tersebut kepada orang lain agar bisa menemukan pemecahan masalah. 

 

C. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based  Learning) 

1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based  Learning) 

Problem Based Learning pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 

1970-an di Universitas Mc Master Fakultas Kedokteran Kanada, sebagai salah 

satu upaya menemukan solusi dalam diagnosis dengan membuat pertanyaan-

pertanyaan sesuai situasi yang ada. 

Menurut Tan (2003) Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan 

inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBM kemampuan berpikir siswa 

betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim  yang 

sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan 

mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. 
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Ibrahim dan Nur (2000:2) mengemukakan bahwa Pembelajaran 

Berbasis Masalah merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang 

berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar 

bagaimana belajar. 

Moffit (Depdiknas, 2002:12) mengemukakan bahwa Pembelajaran 

Berbasis Masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk 

belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. 

Menurut Dewey (dalam Trianto, 2009:91) belajar berdasarkan 

masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, merupakan hubungan 

antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan 

kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak 

berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang 

dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan 

baik. 

Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif 

untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu 

siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan 

menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. 

Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun 

kompleks. 
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Pendekatan berdasarkan masalah dilandasi teori konstruktivis. Pada 

pendekatan ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan masalah nyata yang 

penyelesaiannya membutuhkan kerjasama antara siswa, guru memandu siswa 

menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan, guru 

memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang 

dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan 

suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh 

siswa. 

Persamaannya terletak pada pendayagunaan kemampuan berpikir 

dalam sebuah proses kognitif yang melibatkan proses mental yang dihadapkan 

kompleksitas suatu permasalahan yang ada di dunia nyata. Dengan demikian, 

siswa diharapkan memiliki pemahaman yang utuh dari sebuah materi yang 

diformulasikan dalam masalah, penguasaan sikap positif, dan keterampilan 

secara bertahap dan berkesinambungan. Pembelajaran Berbasis Masalah 

menuntut aktivitas mental siswa  dalam memahami suatu konsep, prinsip, dan 

keterampilan melalui situasi atau masalah yang disajikan di awal pembelajaran. 

Situasi atau masalah menjadi titik tolak pembelajaran untuk memahami prinsip, 

dan mengembangkan keterampilan yang berbeda pembelajaran pada umumnya. 

Siswa memahami konsep dan prinsip dari suatu materi dimulai dari 

bekarja dan belajar terhadap situasi atau masalah yang diberikan melalui 

investigasi, inquiry, pemecahan masalah. Siswa membangun konsep atau 

prinsip dengan kemampuannya sendiri yang mengintegrasikan keterampilan 

dan pengetahuan yang sudah dipahami sebelumnya (Rusman, 2012:242). 
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2. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut Arends dan Trianto (2009), karakteristik pembelajaran 

berbasis masalah adalah: 

a) Pengajuan pertanyaan atau masalah.  

Pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di 

sekitar pertanyaan dan masalah yang keduanya secara sosial penting dan secara 

pribadi bermakna bagi siswa. 

b) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin.  

Masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar 

dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. 

c) Penyelidikan autentik.  

Siswa dituntut untuk menganalisis dan mendefinisikan masalah, 

mengembangkan hipotesis, membuat ramalan, mengumpulkan dan 

menganalisis informasi, melakukan eksperimen (jika diperlukan), membuat 

inferensi, dan merumuskan kesimpulan. 

d) Menghasilkan produk dan memamerkannya.  

Produk itu dapat berupa laporan, model fisik, video maupun program 

komputer. 

e) Kolaborasi.  

Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang 

bekerjasama satu dengan yang lainnya, secara berpasangan atau dalam 

kelompok kecil. 
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Berdasarkan karekteristik tersebut, pembelajaran berdasarkan masalah 

memiliki tujuan: 

a) membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan 

keterampilan pemecahan masalah, 

b) belajar peranan orang dewasa yang autentik, dan 

c) menjadi pembelajar yang mandiri. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Kelebihan pembelajaran berdasarkan masalah sebagai suatu 

pendekatan pembelajaran adalah: 

a) Realistik dengan kehidupan siswa, 

b) Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa, 

c) Memupuk sifat inquiry siswa, 

d) Retensi konsep menjadi kuat, dan 

e) Memupuk kemampuan problem solving. 

Selain itu, kekurangannya adalah: 

a) Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks, 

b) Sulitnya mencari problem yang relevan, 

c) Sering terjadi miss-konsepsi, dan 

d) Memerlukan waktu yang cukup panjang. 

4. Sintaks Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Sintaks suatu pembelajaran berisi langkah-langkah praktis yang harus 

dilakukan oleh guru dan siswa dalam suatu kegiatan. Dalam pembelajaran 

berdasarkan masalah, ada 5 langkah utama (Arends dan Trianto: 2009) yaitu: 
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Tabel 2.1 Tahap-tahap Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Tahap Tingkah Laku guru 

Tahap-1 

Orientasi siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan 

fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap-2 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

Tahap-4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 

video, dan model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya. 

Tahap-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

 

D. Hubungan antara Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Kemampuan 

Kognitif 

Dilihat dari aspek psikologis, pembelajaran berbasis masalah bersandarkan 

pada psikologi kognitif. Di samping itu pembelajaran berbasis masalah tidak 

dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya 

kepada siswa seperti pada pembelajaran langsung dan ceramah, tetapi 

pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah, keterampilan intelektual, dan menjadi siswa yang mandiri. 
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Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah adalah salah satu dari beberapa pendekatan pembelajaran yang 

bertujuan untuk meningkatkan ranah kognitif siswa. 

 

E. Kajian Materi Aritmatika Sosial 

1. Pengertian Aritmatika Sosial 

Aritmatika Sosial (Arifah, 2013:37-41) adalah bidang atau cabang ilmu 

matematika yang mempelajari tentang matematika pada kehidupan sosial. 

Biasanya berkaitan dengan matematika di bidang ekonomi, geografi, sosiologi. 

Bahkan sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut 

masalah perdagangan, penjualan, pembelian, untung, rugi serta penggunaan 

persen.  

a) Nilai Suatu Barang 

1) Nilai keseluruhan adalah nilai seluruh barang dikalikan harga satuan 

barang.  

2) Nilai per unit adalah nilai satuan barang.  

3) Nilai sebagian adalah nilai bagian dari nilai keseluruhan barang.  

Contoh: Adi membeli buku 1,5 lusin. Sementara harga per lusin dari buku 

itu adalah Rp 12.000,00. Maka hitunglah:  

a. Nilai/harga keseluruhan  

b. Nilai/harga per-unit  

c. Nilai/harga 6 buah buku 
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Jawab:  

a. Nilai/harga keseluruhan = 1,5 x Rp 12.000 = Rp 18.000,00  

b. Nilai/harga per unit = Rp 12.000 = Rp 1.000,00  

c. Nilai/harga 6 buku = Rp 12.000 = Rp 6.000,00  

b) Harga Penjualan, Pembelian, Untung, dan Rugi  

1) Harga penjualan adalah sejumlah uang yang diterima pedagang dari 

pembeli.  

2) Harga pembelian adalah harga jual dikurangi dengan laba atau ditambah 

dengan rugi  

3) Untung/ rugi = harga jual – harga beli,  

Jika harga jual lebih dari ( > ) harga beli (untung)  

Jika harga jual kurang dari ( < ) harga beli (rugi) 

Jika harga jual sama dengan ( = ) harga beli (impas)  

Contoh: Pak Budi membeli sepeda dengan harga Rp. 500.000,00. 

Kemudian sepeda itu dijual kembali dengan harga Rp 450.000,00. Berapa 

rupiah untung atau rugi dari penjualan sepeda Pak Budi?  

Jawab:  

Harga beli = Rp 500.000,00  

Harga jual = Rp 450.000,00  

Untung atau rugi = Harga jual - harga beli  

= Rp 450.000,00 - Rp 500.000,00 = - Rp 50.000,00  

Karena harga jual kurang dari ( < ) harga beli maka Pak Budi rugi Rp 

50.000,00 



37 

 

 

 

c) Diskon, Pajak, Bruto, Tara, dan Netto  

1) Diskon adalah potongan harga suatu barang yang diberikan penjual 

kepada pembeli, nilai diskon biasanya diberi dalam bentuk persen (%)  

Misalkan diskon suatu barang adalah a %,  

Maka nilai diskon (dalam satuan harga) = 
 

   
x harga sebelum diskon. 

2) Pajak  

Pajak merupakan potongan wajib yang dikenakan kepada masyarakat 

oleh Negara. Contoh pajak yaitu: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  

Besaran pajak ditulis dalam bentuk persentase, misalnya 10% dari harga 

pembelian.  

3) Bruto  

Bruto atau sering disebut berat kotor adalah berat suatu barang dengan 

kemasannya atau tempatnya.  

4) Tara  

Tara adalah berat kemasan atau tempat suatu barang. Adapun tara adalah 

selisih Antara bruto dan netto.  

Tara = Bruto – Netto  

Tara dapat pula dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap bruto, yaitu: 

persentase tara = 
    

     
x 100 %  

5) Netto  

Netto atau sering disebut berat bersih adalah berat suatu barang tanpa 

kemasan atau tempatnya.  
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d) Bunga Tunggal 

Bunga tunggal adalah bunga uang yang diperoleh pada setiap akhir 

jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. 

Modal dalam hal ini besarnya tetap dan tidak berubah. Besarnya bunga 

berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya dan dihitung 

berbanding senilai pula dengan besarnya modal.  

Jika modal sebesar M ditabung dengan bunga b % setahun, maka 

besarnya bunga tunggal (B) dirumuskan sebagai berikut: 

1) Setelah t tahun, besarnya bunga:  

B = M x
 

   
 x t  

2) Setelah t bulan, besarnya bunga:  

B = M x
 

   
 x

 

  
 

3) Setelah t hari ( satu tahun adalah 365 hari ), besarnya bunga:  

B = M x
 

   
 x

 

   
  . (Kemendikbud RI, 2013:289) 

2. Kesulitan Siswa dalam Mempelajari Aritmatika Sosial 

Kesulitan siswa yaitu dalam menggunakan konsep, kesulitan dalam 

menggunakan prinsip, dan kesulitan dalam bentuk verbal. 

a) Kesulitan menggunakan konsep 

1. Kesulitan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan 

2. Kesulitan dalam operasi perkalian dan pembagian 

3. Kesulitan dalam menentukan harga penjualan dan harga pembelian 

pada kondisi tertentu 

4. Kesulitan memahami konsep persen (%) 
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5. Kesulitan dalam memahami konsep bruto, tara, dan netto 

b) Kesulitan menggunakan prinsip 

1. Kesulitan memahami harga beli jika kondisi persen untung dan harga 

jual diketahui 

2. Kesulitan dalam menentukan harga pembelian yang disertai potongan 

harga 

c) Kesulitan menyelesaikan soal berbentuk verbal 

1. Kesulitan mengubah soal ke dalam model matematika yang tepat 

2. Kesulitan dalam memaknai suatu atau kalimat dari kata yang tertulis.  

3. Faktor Penyebab Kesulitan yang dialami Siswa dalam Memecahkan 

Masalah Matematika 

Faktor penyebabnya yaitu diantaranya : 

a. Kemampuan siswa rendah dan pemahaman konsep dasar aritmatika yang 

masih rendah; 

b. Kurangnya perhatian dan keseriusan dalam belajar;  

c. Kurang latihan dalam menjawab soal;  

d. Kurang penghayatan dalam membaca soal; dan  

e. Ketidakmampuan menganalisis soal cerita. 

(Yanti, 2014:57) 

4. Kiat-kiat Pendidik dalam Menyampaikan Materi Aritmatika Sosial 

Sebagai Pendidik bila kita menemukan masalah seperti tersebut kita 

harus mencari cara bagaimana kita harus membantu anak didik kita supaya 

mereka tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari materi tersebut. 



40 

 

 

 

Berikut adalah kiat-kiat pendidik dalam menyampaikan materi Aritmatika 

sosial: 

a. Sebelum kita membahas materi Aritmatika Sosial terlebih dahulu kita 

mengulang kembali materi sebelumnya yang ada hubungannya dengan 

Aritmatika Sosial, misalnya pengoperasian bilangan bulat. Tujuan dari 

ini adalah untuk mengingatkan kembali siswa tentang materi 

sebelumnya, supaya nanti siswa tidak mengalami kesulitan. 

b. Sebelum kita menyampaikan materi lebih lanjut, kita harus 

memperkenalkan apa yang dimaksud dengan Aritmatika Sosial, dan 

simbol – simbol yang biasa digunakan itu apa saja. Tujuan dari ini adalah 

supaya nantinya siswa tidak mengalami kebingungan dalam 

mengerjakan. 

c. Dalam memberikan materi diperlukan sebuah alat peraga dalam 

menyampaikan materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga mudah untuk di pahaminya. Misal dalam hal mengoperasikan 

bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, dan sebaliknya. Di sini 

siswa sering mengalami kesalahan yang disebabkan kurang teliti siswa 

dalam mengerjakan. Untuk itu pendidik harus mencari cara bagaimana 

supaya siswa tersebut tidak lagi mengalami kesulitan, mungkin dengan 

alat peraga atau dengan yang lainnya. 

d. Dalam hal hitung menghitung sering kali siswa mengalami kesulitan atau 

mungkin kurang teliti, apalagi jika mengoperasikan bilangan bulat positif 

dan negatif. Sebagai seorang pendidik kita harus memberikan latihan 
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tentang soal-soal yang berkaitan dengan materi aritmatika sosial, 

khususnya soal tersebut yang berbentuk verbal. Atau cara bagaimana 

siswa mengejakannya, misal dengan memberikan cara cepatnya atau 

dengan cara yang lainnya. 

e. Siswa juga sering mengalami kesulitan dalam menerjemahkan soal cerita 

menjadi kalimat matematika dalam penyelesainnya. Dalam metematika 

kita bisa belajar sambil bermain. Misal ada soal cerita yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari, maka kita terjemahkan soal tersebut dalam 

sebuah permainan sehingga siswa mudah untuk memahaminya (Yohanes, 

2008:47). 

F. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung penelitian yang akan 

dilakukan peneliti. Dalam hal ini peneliti membuatnya dalam bentuk dan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.2 

Perbedaan Penelitian yang akan diteliti dengan Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Jenis 

Penelitian 
Fokus Peneliti 

Materi 

Penelitian 

Subjek 

Penelitian 

Misbahudin 
Kuantitatif 

Eksperimen 

Pendekatan Pembelajaran 

Berbasis Masalah, 

Kemampuan Kognitif 

Siswa. 

Aritmatika 

Sosial. 

Kelas VII 

SMP 

Siswanto 

(2012) 

Eksperimen 

semu 

Pendekatan Pembelajaran 

Berbasis Masalah, 

Kemampuan 

memecahkan masalah 

dan hasil belajar kognitif 

Persegi 

panjang dan 

persegi. 

Kelas VII 

SMP. 

Juhari 

(2007) 
PTK 

Intruksi Berbasis 

Masalah, Kemampuan 

Kognitif dan Aktifitas 

siswa 

Bangun 

ruang sisi 

datar. 

SMP kelas 

VIII. 

Devi Diyas PTK Pendekatan Pembelajaran Bangun Kelas V 
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Sari 

(2012) 

Berbasis Masalah, 

Kemampuan Berpikir 

Kritis. 

datar. SD. 

Sulistyowati 

(2007) 
PTK 

Alat Peraga, LKS, 

Pemahaman Konsep 

Matematika Siswa. 

Penjumlahan 

dan 

pengurangan

. 

Kelas IV 

SD. 

Nanik 

Siswidya 

wati 

(2009) 

PTK 

Pendekatan Pembelajaran 

Berbasis, Hasil Belajar. 

Bangun Segi 

Empat. 

Kelas VII 

SMP. 

 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2006:71). Berdasarkan definisi tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah “Ada pengaruh yang signifikan Pendekatan Problem 

Based Learning Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa dalam pembelajaran 

Matematika di SMP Negeri 2 Lalan, Musi Banyuasin.” Sehingga dirumuskan: 

  : Kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen lebih rendah daripada 

kemampuan kognitif siswa kontrol. 

  : Kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kemampuan kognitif siswa kontrol. Sujana (2005:243). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif  yang bertujuan 

untuk menggambarkan kemampuan kognitif siswa dalam proses pembelajaran 

untuk menentukan hasil belajar dengan menggunakan Pendekatan Problem 

Based Learning Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika Di SMP Negeri 2 Lalan, Musi Banyuasin. 

 

B. Rancangan Penelitian 

Adapun Rancangan penelitiannya adalah Posttest Only Control 

Design. Dalam rancangan ini ada dua kelas sampel yang akan dibedakan, yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Disini yang menjadi kelas eksperimen 

diberi perlakuan yaitu pembelajarannya dengan menggunakan Pendekatan 

Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa, sedangkan 

kelas kontrol menggunakan cara biasa dilakukan pengajar sebelumnya atau 

dengan metode konvensional. Dan dapat digambarkan bentuk tabel sebagai 

berikut (Sugiyono, 2013:112): 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 

Group Pretest  Treatment  Posttest  

Experimen Group  X O1 

Control Group   O2 

Sumber: (Sugiyono, 2013:112). 
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Keterangan : 

X :perlakuan yaitu pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan kognitif 

siswa. 

O1 : posttest pada kelas eksperimen dengan perlakuan 

O2 : posttest pada kelas kontrol tanpa perlakuan. 

 

C. Variabel Penelitian  

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu (Arikunto, 2010:161): 

1. Variabel Bebas (independent) 

Variabel Bebas adalah variabel perlakuan yang sengaja dimanipulasi 

untuk mengetahui intensitasnya terhadap variabel terikat. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah pengajaran matematika dengan pendekatan 

Problem Based Learning. 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang timbul akibat variabel bebas. 

Variabel terikat yang terdapat dalam penelitian ini adalah kemampuan 

kognitif siswa dalam pelajaran matematika di kelas VII SMP Negeri 2 lalan. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Agar masalah dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan 

menyimpang dari sasaran yang diharapkan, maka peneliti memberikan batasan 

masalah sebagai berikut: 
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1) Pengaruh di sini dilihat dari pebedaan kemampuan kognitif matematika 

siswa kelas ekperimen mendapatkan treatment dan kemampuan kognitif 

siswa kelas kontrol non treatment. Tetapi, mendapatkan soal tes yang sama. 

2) Penerapan Pendekatan Problem Based Learning adalah pembelajaran yang 

melibatkan dunia nyata sebagai konteks untuk berpikir dan keterampilan 

memecahkan masalah untuk mendapatkan pengetahuan, konsep dan belajar 

mengasah kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam proses Problem 

Based Learning, skenario masalah dan urutannya membantu siswa 

meningkatkan kemampuan kognitif. 

3) Kemampuan kognitif adalah kemampuan  menerapkan  konsep-konsep  untuk  

memecahkan masalah  yang  ada  di pelajaran. Namun, Aspek kognitif yang akan 

peneliti ukur meliputi yaitu mencakup tingkat pengetahuan (C1), pemahaman 

(C2), dan penerapan (C3) pada materi Aritmatika Sosial. Peneliti hanya mengukur 

kemampuan kognitif tersebut mengingat siswa  kelas  VII masih  berada  dalam  

masa  peralihan  tingkat  perkembangan kognitif dari tingkat operasional 

konkret ke operasional formal. 

 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP 

Negeri 2 Lalan, Musi Banyuasin. Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 152 

orang, Adapun rinciannya sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Populasi kelas VII SMP Negeri Lalan 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VII.1 12 18 30 

2 VII.2 14 17 31 

3 VII.3 15 15 30 

4 VII.4 14 16 30 

5 VII.5 11 19 31 

Jumlah 66 85 152 

Sumber: Tata Usaha SMP Negeri 2 Lalan 

 

2. Sampel Penelitian 

Dari lima kelas yang ada akan diambil dua kelas sebagai sampel yang 

ditentukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Dari dua 

kelas yang diambil, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai 

kelas kontrol.  

 

F. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

a) Mengidentifikasi permasalahan 

b) Merencanakan pembelajaran (RPP), bahan ajar serta alat dan bahan yang 

akan digunakan dalam penelitian 

c) Melakukan observasi ke tempat penelitian 

d) Melakukan perizinan tempat untuk penelitian 

e) Menentukan dan memilih sampel dari populasi yang telah ditentukan 

f) Menyusun instrumen penelitian 
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2. Tahap Pelaksanaan 

a) Memberikan perlakuan, yakni melaksanakan pembelajaran matematika 

dengan Pendekatan Problem Based Learning (pembelajaran berdasarkan 

masalah) terhadap kemampuan kognitif siswa. 

b) Memberikan posttest 

3. Tahap Penyelesaian 

a) Menganalisis data yang diperoleh 

b) Mendeskripsikan hasil pengolahan data 

c) Menyusun laporan penelitian 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tes. Menurut 

Arikunto (2010:193) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat 

lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. 

Tes dilaksanakan setelah sampel diberikan perlakuan. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai 

kemampuan kognitif siswa setelah dilaksanakan baik pada kelas eksperimen 

maupun pada kelas kontrol. Tes yang diberikan berbentuk soal essai. Setiap 

soal dibuat dengan mengacu pada indikator penilaian kognitif siswa dan hasil 

jawaban siswa diberi skor sesuai dengan skor batasan tertentu. Tes diberikan 

kepada siswa pada akhir siklus untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa. 
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan Tes, Setelah data yang diperlukan 

terkumpul, maka data tersebut diolah sehingga hasil pengolahan ini nantinya 

dapat diambil suatu kesimpulan untuk membuktikan hipotesis yang telah 

dirumuskan. 

Langkah teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Menghitung Nilai Akhir 

Menghitung nilai akhir yang sistem penilaiannya menggunakan sistem 

penilaian standar yang dirumuskan : 

1) Membuat tabel penskoran 

2) Memeriksa dan memberi skor pada jawaban siswa sesuai dengan tabel 

penskoran 

3) Menghitung skor akhir : 

 

 

I. Uji Hipotesis 

Setelah didapat data maka peneliti selanjutnya akan menjawab 

rumusan masalah “Adakah pengaruh yang signifikan Pendekatan Problem 

Based Learning terhadap kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran 

matematika Di SMP Negeri 2 Lalan, Musi Banyuasin?” Maka peneliti 

melakukan Uji-t dengan rumus sebagai berikut: 

1. Menyusun  Data dalam  Tabel Distribusi Frekuensi 

1. Menentukan Rentang Kelas 

Rentang (R)=Data Terbesar – Data Terendah (Ridwan, 2011:121) 

100
maksimum skor total

siswadiperoleh  yangskor 
 akhir tesSkor 
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2. Menentukan Banyak Kelas Interval 

Banyak Kelas = 1 + (3,3) Log n   (Ridwan, 2011:121) 

3. Menentukan Panjang Kelas Interval 

Panjang Interval = 
       

            
   (Ridwan, 2011:121) 

2. Rata-rata dan Standar Deviasi/Simpangan Baku 

1. Rata-Rata (  ) = M’ + i 
 ∑    

 
   (Ridwan, 2011:121) 

2. Rata- Rata (  ) = M’ + i 
 ∑    

 
   (Ridwan, 2011:121) 

3. Standar Deviasi (SD) = i√
∑   

 

 
  ∑    

 

 
 (Sudjiono, 2006:347-348) 

3. Uji Normalitas 

1. Uji Normalitas Data (  ) = 
    

  
   (Ridwan, 2011:121) 

Dengan kriteria pengujian jika -1<   < 1, maka data berdistribusi 

normal. 

Dengan Modus (Mo) = b + i ( 
  

      
)   (Ridwan, 2011:121) 

4. Uji Homogenitas 

1.         
                

                
    (Ridwan, 2011:121) 

5. Uji Hipotesis 

1. Merumuskan hipotesis 

a. Ha :        

b. Ho :       
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2. Mencari Standar Error Mean:     
  

√   
 (Sudjiono, 2006:347-348) 

3. Mencari Standar Error Perbedaan Mean antara kelas Eksperimen dan 

kelas Kontrol. 

        
 √    

      

 
  (Sudjiono, 2006:347-348) 

4. Mencari “  ” dengan rumus    
     

       

 (Sudjiono, 2006:347-348). 

Seterusnya, baik untuk data tunggal maupun data kelompok setelah 

diperoleh harga   , lalu diberikan interprestasi terhadap    dengan prosedur 

kerja sebagai berikut: 

a. Mencari df atau db dengan rumus df atau db = (       ) 

b. Berdasarkan besarnya df atau db tersebut, kita cari harga kritik “t” 

yang tercantum dalam tabel nilai “t”, pada taraf signifikansi 5% 

dengan catatan: 

i. Apabila       maka Hipotesis Nihil ditolak; berarti diantara 

kedua variabel terdapat perbedaan mean yang signifikan. 

ii. Apabila       maka Hipotesis Nihil diterima atau disetujui; 

berarti diantara kedua variabel tidak terdapat perbedaan mean yang 

signifikan. 

5. Menarik kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Kegiatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Lalan Musi Banyuasin 

dari tanggal 18 Mei 2015 s/d 13 Juni 2015. Kegiatan ini dilakukan dalam tiga 

tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan sebagaimana 

dijabarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1. Jadwal Penelitian 

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

Keterangan : 

   : Meminta izin penelitian 

   : Membantu guru mengajar disekolah 

   : Penelitian kelas kontrol 

   : Penelitian kelas eksperimen 

 

Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Tahap Jam / Tanggal Kegiatan penelitian 

1 Persiapan 18 Mei 2015 o Menghubungi kepala sekolah SMP Negeri 2 

Lalan untuk konfirmasi kegiatan penelitian. 

Kemudian menemui guru mata pelajaran 

matematika kelas VII untuk menentukan 

jadwal pelaksanaan penelitian. 

2 Pelaksanaan 20, 22, 23 Mei 

2015 

o Diminta guru untuk membantu mengajar siswa 

kelas VII guna sebagai adaptasi sebelum 

melakukan penelitian. 
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25 Mei 2015 

Pukul 08.10 – 

09.30 WIB 

o Melaksanakan pembelajaran di kelas kontrol 

dengan materi Aritmatika Sosial. 

o Dengan metode konvensional (ceramah, tugas, 

latihan). Sesuai dengan RPP. 

30 Mei 2015 

Pukul 10.30 – 

11.50 WIB  

o Melaksanakan pembelajaran di kelas kontrol 

dengan materi Aritmatika Sosial. 

o Dengan metode konvensional (ceramah, tugas, 

latihan). Sesuai dengan RPP. 

1 Juni 2015 

Pukul 10.30 – 

11.50 WIB 

o Melaksanakan pembelajaran di kelas kontrol 

dengan materi Aritmatika Sosial. 

o Dengan metode konvensional (ceramah, tugas, 

latihan). Sesuai dengan RPP. 

6 Juni 2015 

Pukul 10.30 – 

11.50 WIB 

o Tes untuk kelas kontrol untuk mengukur 

kemampuan kognitif dengan posttest yang 

telah disediakan peneliti. 

26 Mei 2015 

Pukul 10.30 – 

11.50 WIB 

o Melaksanakan pembelajaran di kelas 

eksperimen dengan materi Aritmatika Sosial. 

o Dengan pendekatan Problem Based learning 

Sesuai dengan RPP. 

27 Mei 2015 

Pukul 08.50 – 

10.10 WIB 

o Melaksanakan pembelajaran di kelas 

eksperimen dengan materi Aritmatika Sosial. 

o Dengan pendekatan Problem Based learning . 

Sesuai dengan RPP. 

  28 Mei 2015 

Pukul 07.30 – 

08.50 WIB 

o Melaksanakan pembelajaran di kelas 

eksperimen dengan materi Aritmatika Sosial. 

o Dengan pendekatan Problem Based learning . 

Sesuai dengan RPP. 

29 Mei 2015 

Pukul 08.10 – 

09.30 WIB 

o Tes untuk kelas eksperimen untuk mengukur 

kemampuan kognitif dengan posttest yang 

telah disediakan peneliti. 

3 Penyusunan 

laporan 

10 Juni 2015 – 

selesai 

o Melakukan analisis data untuk mengetahui 

hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. 
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2. Deskripsi Hasil Validitas Instrumen Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

validasi instrumen penelitian, validasi ini digunakan untuk mendapatkan 

instrumen penelitian yang berkriteria valid. Instrumen penelitian yang 

divalidasi diantaranya: 

a. RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam penelitian ini 

divalidasi dengan membuat lembar validasi, kemudian RPP dikonsultasikan ke 

pakar matematika untuk mendapatkan saran dari pakar tersebut. Kemudian 

peneliti merevisi RPP tersebut berdasarkan saran yang telah diberikan oleh 

para pakar. Pakar yang terlibat dalam validasi RPP ini adalah 3 orang guru 

matematika kelas VII di SMP Negeri 2 Lalan. 

Berikut ini adalah komentar dari validator mengenai Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Tabel 4.3. Hasil Validasi RPP 

Nama Validator Komentar 

1. Siti Kholijah, S.Pd RPP valid, tambahkan penilaian 

hasil belajar kemampuan kognitif. 

2. Umu Kultsum, S.Pd RPP valid, tambahkan Penskoran  

3. Westi Prima Widyaningsih, S.Pd RPP valid 

 

Berdasarkan saran tersebut peneliti mengadakan perbaikan, yaitu 

menambahkan soal penilaian hasil belajar kemampuan kognitif di akhir 

pertemuan. Dari hasil perhitungan didapat nilai rata-rata total validasi yang 

diberikan oleh para validator terhadap RPP sebesar 3,6 (lihat lampiran). 
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Sehingga RPP dengan materi Aritmatika Sosial ini telah memenuhi aspek 

kevalidan. 

b. Posttest 

Untuk validasi posttest peneliti langsung berkonsultasi terhadap dosen 

pembimbing skripsi dan juga guru matematika di SMP Negeri 2 Lalan. Soal 

posttest peneliti mengambil dari buku dan di konsultasikan ke guru pengajar di 

sekolah SMP Negeri 2 Lalan. 

 

3. Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 

a. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 

dengan alokasi waktu 2 x 45 menit dari pukul 08.10 s/d 09.30 WIB. Guru dan 

peneliti bersama rekan masuk kelas, dan serentak siswa mengucapkan salam. 

Kemudian guru, peneliti dan rekan peneliti membalas salam, setelah itu guru 

memberitahukan kepada siswa bahwa selama 4 pertemuan akan datang siswa 

belajar dengan peneliti, guru pula menghimbau kepada siswa agar mengikuti 

pelajaran dengan baik. Kemudian guru menyerahkan proses pembelajaran 

kepada peneliti. 

Pertama kali peneliti membuka pelajaran dengan basmalah, kemudian 

memperkenalkan diri, menjelasakan maksud dan tujuan mengajar. Kemudian 

peneliti menyampaikan materi yang dipelajari yaitu Aritmatika Sosial 

(Menghitung nilai keseluruhan, nilai perunit, nilai sebagian dan banyaknya 

unit) dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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Kelas diberi perlakuan model pembelajaran konvensional (ceramah, 

soal dan tanya jawab), yakni siswa diberi penjelasan oleh peneliti mengenai 

artimatika sosial dan juga penyelesaian soal aritmatika sosial, lalu peneliti 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Namun dalam proses 

pembelajaran peserta didik terlihat pasif, tidak ada yang bertanya ketika 

peneliti memberikan kesempatan untuk bertanya. Selain itu peneliti mengajak 

siswa untuk menyimpulkan cara mudah untuk menyelesaikan. 

Setelah memberi penjelasan kepada siswa mengenai cara 

menyelesikan soal aritmatika sosial, siswa diberikan kesempatan untuk 

mencatat kemudian diberikan soal yang akan dikerjakan secara individu untuk 

mengetahui sejauh mana daya serap siswa terhadap materi yang diajarkan. 

Kemudian soal dibahas bersama-sama, setelah itu siswa diberikan tugas untuk 

dikerjakan di rumah. 

Karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah dengan tidak 

tersedianya buku paket matematika kelas VII maka dalam kegiatan inti peneliti 

membagikan fotocopy lembar materi tentang aritmatika sosial kepada setiap 

siswa kemudian guru menjelaskan materi tersebut di depan kelas melalui 

ceramah. Pada kegiatan ini guru benar-benar menekankan siswa untuk 

memperhatikan dan mencatat poin-poin penting dari apa yang dijelaskan guru. 

Selanjutnya guru melakukan tanya jawab kepada seluruh siswa untuk tentang 

Aritmatika Sosial (menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, nilai sebagian 

dan banyaknya unit). 
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Gambar 1. Peneliti menjelaskan materi kepada siswa. 

Pada sesi penutup pembelajaran peneliti bersama-sama dengan siswa 

membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari hari ini. Dilanjutkan 

dengan peneliti  memberikan tugas kepada siswa untuk Aritmatika Sosial untuk 

dibahas pada pertemuan berikutnya. 

b. Pertemuan kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 

dengan alokasi waktu 2 x 45 menit dari pukul 10.30 s/d 11.50 WIB. Pada 

pertemuan ini peneliti tidak ditemani guru atau rekan. Saat masuk kelas 

serentak siswa mengucapkan salam, dan langsung mengecek kehadiran siswa. 

setelah itu peneliti membuka pelajaran dengan basmalah, kemudian 

menanyakan kabar siswa dan kesiapan siswa untuk belajar. 

Peneliti memberikan motivasi kepada siswa agar bersungguh-sungguh 

dalam belajar. Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada siswa tentang 

aritmatika sosial yang dipelajari pada pertemuan yang lalu. Setelah itu peneliti 

memberitahukan pada siswa materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini 
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yaitu aritmatika sosial (menentukan besar untung dan rugi dari pembelian dan 

penjualan). 

Kelas diberi perlakuan model pembelajaran konvensional (ceramah, 

soal dan tanya jawab), yakni siswa diberi penjelasan oleh peneliti mengenai 

artimatika sosial dan juga penyelesaian soal aritmatika sosial (Menentukan 

besar untung dan rugi dari pembelian dan penjualan), lalu peneliti memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Namun dalam proses pembelajaran 

peserta didik terlihat pasif, tidak ada yang bertanya ketika peneliti memberikan 

kesempatan untuk bertanya. Siswa cenderung menerima saja apa yang 

diberikan peneliti. 

Setelah memberi penjelasan kepada siswa mengenai cara 

menyelesaikan soal aritmatika sosial (menentukan besar untung dan rugi dari 

pembelian dan penjualan) siswa diberikan kesempatan untuk mencatat 

kemudian diberikan soal yang akan dikerjakan secara individu untuk 

mengetahui sejauh mana daya serap siswa terhadap materi yang diajarkan. 

Kemudian soal dibahas bersama-sama, setelah itu siswa diberikan tugas untuk 

dikerjakan di rumah. 
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Gambar 2. Siswa mencatat penjelasan peneliti. 

Pada sesi penutup pembelajaran peneliti bersama-sama dengan siswa 

membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari hari ini. Dilanjutkan 

dengan peneliti  memberikan tugas kepada siswa untuk Aritmatika Sosial untuk 

dibahas pada pertemuan berikutnya. 

c. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 

dengan alokasi waktu 2 x 45 menit dari pukul 10.30 s/d 11.50 WIB. Pada 

pertemuan ini peneliti tidak ditemani guru atau rekan. Saat masuk kelas 

serentak siswa mengucapkan salam, dan langsung mengecek kehadiran siswa. 

setelah itu peneliti membuka pelajaran dengan basmalah, kemudian 

menanyakan kabar siswa dan kesiapan siswa untuk belajar. 

Kemudian peneliti menuliskan judul materi yang akan dipelajari yaitu 

Aritmatika Sosial (menentukan Rabat (diskon), Bruto, Tara, dan Netto) di 

papan tulis, dan menjelaskannya. Setelah peneliti memberikan kesempatan 

pada siswa untuk bertanya jika ada hal yang belum dimengerti. Terdapat 

beberapa siswa berani untuk bertanya mengenai menyelesaikan masalah, 
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kebanyakan dari siswa masih bingung karena merasa kesulitan dalam 

memahami penyelesaiannya. Kemudian peneliti menjelaskan kembali secara 

bertahap. Setelah itu peneliti memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mencatat hasil penjelasan peneliti di dalam buku catatan siswa masing-masing, 

dan peneliti memeriksa catatan siswa satu persatu. 

Gambar 3. Peneliti menjelaskan kembali kepada siswa yang bertanya. 

Pada sesi penutup pembelajaran peneliti bersama-sama dengan siswa 

membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari hari ini. Dilanjutkan 

dengan peneliti tidak memberikan soal ataupun tugas melainkan peneliti 

menghimbau kepada siswa untuk mengulangi pelajarannya dan 

memberitahukan kepada siswa bahwa pertemuan berikutnya adalah tes. 

d. Pertemuan Keempat 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 

dengan alokasi waktu 2 x 45 menit dari pukul 10.30 s/d 11.50 WIB. Pada 

pertemuan ini peneliti tidak ditemani guru ataupun rekan. Saat masuk kelas 

serentak siswa mengucapkan salam, kemudian peneliti menjawab salam, dan 

langsung mengecek kehadiran siswa. kemudian peneliti bertanya kepada siswa 
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tentang kesiapan siswa untuk tes dan setelah itu peneliti memberikan motivasi 

dan membagikan lembaran kertas untuk di isi (tes). 

Pelaksanaan Posttest pada kelas kontrol 

Gambar 4. Suasana setelah tes dan sebagian telah bersiap pulang. 

 

Tabel 4.4 

Rata-rata aspek kemampuan kognitif postest kelas kontrol 

No 

soal 

Skor 

soal 

Aspek hasil belajar 

kemampuan kognitif 

Skor rata-rata 

tiap aspek 

Persentase 

tiap aspek 

1 20 Memahami (C2) 13,66 68,33 

2 20 Mengingat (C1) 12,5 62,5 

3 10 Menerapkan (C3) 6,5 65 

4 10 Mengingat (C1) 6,66 66,66 

5 10 Menerapkan (C3) 6,66 66,66 

6 30 Menerapkan (C3) 16,5 55 
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4. Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 

a. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari selasa tanggal 26 Mei 

2015 dengan alokasi waktu 2 x 45 menit dari pukul 10.30 s/d 11.50 WIB. Guru 

dan peneliti bersama rekan masuk kelas, dan serentak siswa mengucapkan 

salam. Kemudian guru, peneliti dan rekan membalas salam, setelah itu guru 

memberitahukan kepada siswa bahwa selama 4 (empat) pertemuan yang akan 

datang siswa belajar dengan peneliti, guru pula menghimbau kepada siswa agar 

mengikuti pembelajaran yang baik. Kemudian guru menyerahkan proses 

pembelajaran kepada peneliti. 

Pertama kali peneliti membuka pelajaran dengan basmalah, kemudian 

memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan mengajar. Kemudian 

peneliti menyampaikan materi yang dipelajari yaitu aritmatika sosial 

(menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, nilai sebagian dan banyaknya 

unit) dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Peneliti menjelaskan proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, peneliti mengenalkan pendekatan 

Problem Based Learning kepada siswa. 

Pendekatan Problem Based Learning merupakan pembelajaran yang 

mengharapkan siswa lebih aktif dan guru menjadi fasilitator dalam proses 

pembelajaran tersebut. Oleh karena itu siswa akan dibentuk beberapa 

kelompok untuk berdiskusi. Siswa dibagi 6 kelompok yang masing-masing 

beranggotakan 4-5 siswa. kemudian peneliti memberikan soal yang berbeda 

untuk tiap kelompok  dan akan dikerjakan berkelompok. Kemudian siswa 
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membentuk kelompok untuk berkumpul dengan yang menjadi bagian 

kelompok lain. 

Untuk memahami materi dan memecahkan masalah aritmatika sosial 

(menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, nilai sebagian dan banyaknya 

unit) guru mengawali dengan membangkitkan memori pengalaman belajar 

siswa yang ditemui di masyarakat. Dengan terbangunnya pengetahuan yang 

sudah ada dimiliki oleh siswa, maka siswa akan lebih mudah mengikuti proses 

belajar mengajar. 

Kemudian siswa melaksanakan diskusi, kerjasama dan saling 

membantu dengan teman lain, membangun pengetahuan dan menemukan 

jawaban dari soal yang diberikan, sehingga banyak ragam jawaban siswa. 

Selama proses diskusi kelompok peneliti membimbing siswa. 

Gambar 5. Peneliti memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi. 

Sebagian besar siswa sudah mampu memahami masalah yang ada 

dalam soal, namun dalam merencanakan penyelesaian masalah terdapat 

beberapa kelompok yang ragu terhadap jawabannya. Siswa yang ragu tersebut 

mengangkat tangan untuk bertanya kepada peneliti. Keraguan siswa 
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dikarenakan siswa bingung ketika mengubah masalah menjadi model 

matematika. Setelah dibimbing peneliti dengan memberikan contoh yang lain, 

siswa dapat memahami cara mengubah masalah ke dalam bentuk model 

matematika. 

Pada kemampuan menyelesaikan masalah, sebagian besar siswa juga 

masih bingung karena mereka belum bisa menghubungkan soal dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa kebingungan. Oleh karena itu peneliti 

menginstruksikan siswa untuk membuka lembaran fotocopian yang telah di 

berikan peneliti untuk melihat proses penyelesaian aritmatika sosial. Namun 

masih terdapat siswa yang masih bingung dalam menyelesaikannya, sehingga 

peneliti membantu siswa dengan menjelaskan cara penyelesaiannya.  Dan 

peneliti merasa sedikit kesulitan ketika membimbing kelompok siswa pada 

bahasan Aritmatika Sosial, dikarenakan sarana dan prasarana tidak lengkap. 

Selanjutnya, masing-masing siswa kembali ke kelompok asalnya dan 

membagikan apa yang telah dipelajarinya kepada rekan-rekan dalam 

kelompoknya. Kemudian, peneliti meminta perwakilan siswa dari tiap 

perwakilan kelompok mempresentasikan jawaban di depan kelas, sedangkan 

kelompok lain memberikan tanggapannya. Peneliti memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya jika ada hal–hal yang kurang dimengerti. Setelah itu 

peneliti mengajak siswa untuk menyimpulkan pelajaran yang diperoleh. 

Sebelum mengakhiri pembelajaran peserta didik diminta untuk 

mengerjakan soal. Siswa mengerjakan soal secara individu. Sambil 

membagikan soal, guru menginformasikan bahwa nilai soal dari anggota-
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anggota kelompok untuk mengetahui pemahaman dalam materi ini Aritmatika 

Sosial (menghitung nilai keseluruhan, nilai perunit, nilai sebagian dan 

banyaknya unit). Dan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana daya 

serap siswa terhadap materi yang diajarkan. Soal yang dikerjakan siswa hanya 

1 (satu) butir soal.  

Kemudian peneliti mengajak siswa untuk menyimpulkan pelajaran 

dan melakukan refleksi secara mandiri untuk menanyakan kepada siswa 

tentang pendapat mereka mengenai pembelajaran pada pertemuan ini yang 

akan dikonfirmasi pada awal pertemuan berikutnya. 

Pada pertemuan pertama ini terdapat beberapa masalah, hal ini 

dikarenakan: 

1) Pendekatan Problem Based Learning belum pernah dilaksanakan 

sebelumnya sehingga siswa dan peneliti masih beradaptasi. 

2) Kebersamaan dalam kelompok masih belum maksimal, hal ini dikarenakan 

siswa yang berkemampuan rendah cenderung pasif dan hanya menunggu 

dan menyalin hasil diskusi, tidak telibat aktif sehingga pada saat setelah 

mendapat informasi dari penjelasan kelompok lain sulit untuk menjelaskan 

kepada teman kelompoknya. 

3) Siswa tidak memiliki alat belajar yang lengkap, sehingga di kelas saling 

pinjam meminjam yang mengakibatkan tidak efisiennya waktu. 

Setelah melihat kelemahan pada pertemuan pertama maka diadakan 

refleksi pada pertemuan berikutnya yaitu: 
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1) Peneliti memberi penjelasan atau instruksi secara terinci mengenai 

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kelompok.   

2) Diberitahukan kepada siswa supaya pembelajaran lebih efektif jika siswa 

saling respon, tidak malu bertanya kepada teman atau kepada peneliti jika 

tidak memahami suatu materi pelajaran. 

3) Siswa diberitahukan agar membawa perlengkapan belajarnya masing-

masing, supaya tidak mengganggu teman yang lain dan dapat menghemat 

waktu. 

Pada sesi penutup peneliti membuat kesimpulan dan memberikan PR 

kepada siswa terkait materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

b. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 

dengan alokasi waktu 2 x 45 menit dari pukul 08.50 s/d 10.10 WIB. Guru dan 

peneliti bersama rekan masuk kelas, dan serentak siswa mengucapkan salam. 

Kemudian guru, peneliti dan rekan membalas salam, setelah itu peneliti 

mengabsen siswa dan kemudian peneliti memberikan motivasi belajar kepada 

siswa dan berharap siswa agar bisa aktif dalam belajar kelompok. 

Kemudian peneliti menjelaskan maksud dan tujuan mengajar pada 

pertemuan ini. Kemudian peneliti menyampaikan materi yang dipelajari yaitu 

aritmatika sosial (menentukan besar untung dan rugi dari pembelian dan 

penjualan) dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Peneliti menjelaskan 

proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, peneliti menjelaskan kembali 

pendekatan Problem Based Learning kepada siswa agar siswa lebih paham. 
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Pendekatan Problem Based Learning merupakan pembelajaran yang 

mengharapkan siswa lebih aktif dan guru menjadi fasilitator dalam proses 

pembelajaran tersebut. Oleh karena itu siswa akan dibentuk beberapa 

kelompok untuk berdiskusi. Siswa dibagi 6 kelompok yang masing-masing 

beranggotakan 4-5 siswa. kemudian peneliti memberikan soal yang berbeda 

untuk tiap kelompok dan akan dikerjakan berkelompok. Kemudian siswa 

membentuk kelompok untuk berkumpul dengan yang menjadi bagian 

kelompok lain. 

Untuk memahami materi dan memecahkan masalah aritmatika sosial 

(menentukan besar untung dan rugi dari pembelian dan penjualan) guru 

mengawali dengan membangkitkan memori pengalaman belajar siswa yang 

ditemui di masyarakat. Dengan terbangunnya pengetahuan yang sudah ada 

dimiliki oleh siswa, maka siswa akan lebih mudah mengikuti proses belajar 

mengajar. 

Kemudian siswa melaksanakan diskusi, kerjasama dan saling 

membantu dengan teman lain, membangun pengetahuan dan menemukan 

jawaban dari soal yang diberikan, sehingga banyak ragam jawaban siswa. 

Selama proses diskusi kelompok peneliti membimbing siswa. 
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Gambar 6. Peneliti memberikan penjelasan kepada siswa yang bertanya. 

Sebagian besar siswa sudah mampu memahami masalah yang ada 

dalam soal, namun dalam merencanakan penyelesaian masalah terdapat 

beberapa kelompok yang ragu terhadap jawabannya. Siswa yang ragu tersebut 

mengangkat tangan untuk bertanya kepada peneliti. Keraguan siswa 

dikarenakan siswa bingung ketika mengubah masalah menjadi rumus 

aritmatika sosial. Setelah dibimbing peneliti dengan memberikan contoh yang 

lain, siswa dapat memahami cara mengubah masalah ke dalam bentuk model 

matematika. 

Pada kemampuan menyelesaikan masalah, sebagian besar siswa juga 

masih bingung karena mereka belum bisa menghubungkan soal dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa kebingungan. Oleh karena itu peneliti 

menginstruksikan siswa untuk membuka lembaran fotocopian yang telah di 

berikan peneliti untuk melihat proses penyelesaian aritmatika sosial. Namun 

masih terdapat siswa yang masih bingung dalam menyelesaikannya, sehingga 

peneliti membantu siswa dengan menjelaskan cara penyelesaiannya.  Dan 
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peneliti merasa sedikit kesulitan ketika membimbing kelompok siswa pada 

bahasan Aritmatika Sosial, dikarenakan sarana dan prasarana tidak lengkap. 

Selanjutnya, masing-masing siswa kembali ke kelompok asalnya dan 

membagikan apa yang telah dipelajarinya kepada rekan-rekan dalam 

kelompoknya. Kemudian, peneliti meminta perwakilan siswa dari tiap 

perwakilan kelompok mempresentasikan jawaban di depan kelas, sedangkan 

kelompok lain memberikan tanggapannya. Peneliti memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya jika ada hal–hal yang kurang dimengerti. Setelah itu 

peneliti mengajak siswa untuk menyimpulkan pelajaran yang diperoleh. 

Sebelum mengakhiri pembelajaran peserta didik diminta untuk 

mengerjakan soal. Siswa mengerjakan soal secara individu. Sambil 

membagikan soal, guru menginformasikan bahwa nilai soal dari anggota-

anggota kelompok untuk mengetahui pemahaman dalam materi ini Aritmatika 

Sosial (menentukan besar untung dan rugi dari pembelian dan penjualan). Dan 

yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana daya serap siswa terhadap 

materi yang diajarkan. Soal yang dikerjakan siswa hanya 1 (satu) butir soal.  

Kemudian peneliti mengajak siswa untuk menyimpulkan pelajaran 

dan melakukan refleksi secara mandiri untuk menanyakan kepada siswa 

tentang pendapat mereka mengenai pembelajaran pada pertemuan ini yang 

akan dikonfirmasi pada awal pertemuan berikutnya. 

Pada pertemuan kedua ini terdapat beberapa masalah, hal ini 

dikarenakan: 
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1) Pendekatan Problem Based Learning sudah dilaksanakan pada pertemuan 

sebelumnya tetapi masih belum sesuai dengan yang diharapkan. 

2) Kebersamaan dalam kelompok belum maksimal, tetapi siswa sudah 

mengerti pada proses pembelajaran ini. Namun, kebiasaan siswa 

berkemampuan rendah cenderung pasif dan malas hanya menunggu dan 

menyalin hasil diskusi, tidak telibat aktif sehingga pada saat setelah 

mendapat informasi dari penjelasan kelompok lain sulit untuk menjelaskan 

kepada teman kelompoknya. Kejadian seruapa masih saja terulang, tetapi 

pada siswa tertentu. 

3) Tidak semua siswa memiliki alat belajar yang lengkap, sehingga di kelas 

saling pinjam meminjam yang mengakibatkan kegaduhan. 

Setelah melihat kelemahan pada pertemuan kedua maka diadakan 

refleksi pada pertemuan berikutnya yaitu: 

1) Peneliti lebih keras lagi memberi penjelasan atau instruksi secara terinci 

mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kelompok. 

2) Diberikan pengawasan dan bimbingan supaya siswa belajar lebih efektif 

dan siswa saling respon, tidak malu bertanya kepada teman atau kepada 

peneliti jika tidak memahami materi pelajaran. 

3) Mengintruksikan siswa yang masih belum lengkap peralatan belajarnya 

agar membawa perlengkapan belajarnya masing-masing, atau membeli 

supaya tidak mengganggu teman yang lain agar tercipta belajar yang 

nyaman. 
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Pada sesi penutup guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran 

kemudian diakhiri dengan kuis tanya jawab antara siswa dan guru disertai 

pemberikan hadiah dan PR untuk materi berikutnya. 

c. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari kamis tanggal 28 Mei 2015 

dengan alokasi waktu 2 x 45 menit dari pukul 07.30 s/d 08.50 WIB. Guru dan 

peneliti bersama rekan masuk kelas, dan serentak siswa mengucapkan salam. 

Kemudian guru, peneliti dan rekan membalas salam, setelah itu peneliti 

mengecek siswa dan kemudian peneliti memberikan motivasi belajar kepada 

siswa dan berharap siswa agar bisa aktif dalam belajar kelompok. 

Kemudian peneliti menjelaskan maksud dan tujuan mengajar pada 

pertemuan ini. Kemudian peneliti menyampaikan materi yang dipelajari yaitu 

aritmatika sosial (menentukan rabat (diskon), bruto, tara dan netto) dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Peneliti menjelaskan proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan, peneliti menjelaskan kembali pendekatan Problem 

Based Learning kepada siswa agar lebih paham. 

Pendekatan Problem Based Learning merupakan pembelajaran yang 

mengharapkan siswa lebih aktif dan guru menjadi fasilitator dalam proses 

pembelajaran tersebut. Oleh karena itu siswa akan dibentuk beberapa 

kelompok untuk berdiskusi. Siswa dibagi 6 kelompok yang masing-masing 

beranggotakan 4-5 siswa. kemudian peneliti memberikan soal yang berbeda 

untuk tiap kelompok dan akan dikerjakan berkelompok. Kemudian siswa 
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membentuk kelompok untuk berkumpul dengan yang menjadi bagian 

kelompok lain. 

Untuk memahami materi dan memecahkan masalah aritmatika sosial 

(menentukan rabat (diskon), bruto, tara dan netto) guru mengawali dengan 

membangkitkan memori pengalaman belajar siswa yang ditemui di 

masyarakat. Dengan terbangunnya pengetahuan yang sudah ada dimiliki oleh 

siswa, maka siswa akan lebih mudah mengikuti proses belajar mengajar. 

Kemudian siswa melaksanakan diskusi, kerjasama dan saling 

membantu dengan teman lain, membangun pengetahuan dan menemukan 

jawaban dari soal yang diberikan, sehingga banyak ragam jawaban siswa. 

Selama proses diskusi kelompok peneliti membimbing siswa. 

Gambar 7. Peneliti mengarahkan siswa membentuk kelompok. 

Sebagian besar siswa sudah mampu memahami masalah yang ada 

dalam soal, namun dalam merencanakan penyelesaian masalah terdapat 

beberapa kelompok yang ragu terhadap jawabannya. Siswa yang ragu tersebut 

mengangkat tangan untuk bertanya kepada peneliti. Keraguan siswa 

dikarenakan siswa bingung ketika mengubah masalah menjadi rumus 
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aritmatika sosial. Setelah dibimbing peneliti dengan memberikan contoh yang 

lain, siswa dapat memahami cara mengubah masalah ke dalam bentuk rumus 

aritmatika sosial. 

Pada kemampuan menyelesaikan masalah, sebagian besar siswa juga 

masih bingung karena mereka belum bisa menghubungkan soal dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa kebingungan. Oleh karena itu peneliti 

menginstruksikan siswa untuk membuka lembaran fotocopian yang telah di 

berikan peneliti untuk melihat proses penyelesaian aritmatika sosial. Namun 

masih terdapat siswa yang masih bingung dalam menyelesaikannya, sehingga 

peneliti membantu siswa dengan menjelaskan cara penyelesaiannya. Dan 

peneliti merasa sedikit kesulitan ketika membimbing kelompok siswa pada 

bahasan Aritmatika Sosial, dikarenakan sarana dan prasarana tidak lengkap. 

Selanjutnya, masing-masing siswa kembali ke kelompok asalnya dan 

membagikan apa yang telah dipelajarinya kepada rekan-rekan dalam 

kelompoknya. Kemudian, peneliti meminta perwakilan siswa dari tiap 

perwakilan kelompok mempresentasikan jawaban di depan kelas, sedangkan 

kelompok lain memberikan tanggapannya. Peneliti memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya jika ada hal–hal yang kurang dimengerti. Setelah itu 

peneliti mengajak siswa untuk menyimpulkan pelajaran yang diperoleh. 

Sebelum mengakhiri pembelajaran peserta didik diminta untuk 

mengerjakan soal. Siswa mengerjakan soal secara individu. Sambil 

membagikan soal, guru menginformasikan bahwa nilai soal dari anggota-

anggota kelompok untuk mengetahui pemahaman dalam materi ini Aritmatika 



73 

 

 

 

Sosial (menentukan rabat (diskon), bruto, tara dan netto). Dan yang 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana daya serap siswa terhadap materi 

yang diajarkan. Soal yang dikerjakan siswa hanya 1 (satu) butir soal.  

Kemudian peneliti mengajak siswa untuk menyimpulkan pelajaran 

dan melakukan refleksi secara mandiri untuk menanyakan kepada siswa 

tentang pendapat mereka mengenai pembelajaran pada pertemuan ini yang 

akan dikonfirmasi pada awal pertemuan berikutnya. 

Pada pertemuan ketiga ini terdapat beberapa masalah, hal ini 

dikarenakan: 

1) Pembelajaran Pendekatan Problem Based Learning terlaksana tetapi waktu 

yang terbatas atau membutuhkan waktu yang banyak. 

2) Kebersamaan dalam kelompok sudah maksimal, hal ini dikarenakan siswa 

mulai aktif dan dan cenderung saling mengenal sesama kelompoknya 

tetapi masih saja ada yang bermalas-malasan dalam berdiskusi yang dapat 

mempengaruhi siswa yang lainnya atau pun kelompok lain. 

3) Mengintruksikan kepada siswa agar meminjam perlengkapan belajar 

sebelum pelajaran dimulai pada teman ruangan lainnya, sehingga di kelas 

dapat belajar dengan konsentrasi dan dapat menghemat waktu. 

Setelah melihat kelemahan pada pertemuan ketiga maka diadakan 

refleksi pada pertemuan berikutnya yaitu: 

1) Meskipun pertemuan berikutnya adalah tes. Namun, Peneliti memberi 

penjelasan mengenai motivasi belajar dalam belajar sendiri maupun 

berkelompok. Agar bisa beradaptasi selama proses belajar. 
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2) Diberitahukan kepada siswa supaya pembelajaran lebih rajin belajar dan 

menghargai waktu dalam proses pembelajaran berlangsung. 

3) Siswa dihimbaukan untuk selalu melengkapi perlengkapan belajar agar apa 

yang disampaikan guru bisa segera dikerjakan. 

Pada sesi penutup guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran 

kemudian diakhiri tanya jawab antara siswa dan peneliti tidak memberikan soal 

ataupun tugas melainkan peneliti menghimbau kepada siswa untuk mengulangi 

pelajarannya dan memberitahukan bahwa pertemuan berikutnya adalah tes. 

d. Pertemuan Keempat 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 29 Mei 

2015 dengan alokasi waktu 2 x 45 menit dari pukul 08.10 s/d 09.30 WIB. Pada 

pertemuan ini peneliti tidak ditemani guru ataupun rekan. Saat masuk kelas 

serentak siswa mengucapkan salam, kemudian peneliti menjawab salam, dan 

langsung mengecek kehadiran siswa. setelah itu Peneliti bertanya kepada siswa 

tentang kesiapannya untuk tes, kemudian peneliti memberikan motivasi dan 

membagikan lembaran kertas untuk diisi (tes). 

Suasana Pelaksanaan Posttest untuk kelas eksperimen. Siswa diberi 

kesempatan 15 menit untuk membuka kembali materi yang sudah dipelajari 

sebelum diadakan posttest. 
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Gambar 8. Suasana siswa sedang mengerjakan posttest 

 

Tabel 4.5 

Rata-rata aspek kemampuan kognitif postest kelas eksperimen 

No 

soal 

Skor 

soal 

Aspek hasil belajar 

kemampuan kognitif 

Skor rata-rata 

tiap aspek 

Persentase 

tiap aspek 

1 20 Memahami (C2) 16,16 80,83 

2 20 Mengingat (C1) 14,43 72,16 

3 10 Menerapkan (C3) 7,83 78,33 

4 10 Mengingat (C1) 7,5 75 

5 10 Menerapkan (C3) 7,33 73,33 

6 30 Menerapkan (C3) 23,83 79,44 

 

 

5. Deskripsi Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis untuk menjawab 

hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan uji statistik yaitu uji rata-rata untuk mengetahui kemampuan 

kognitif matematika siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. metode 

statistik (Uji t) untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan Problem 

Based Learning terhadap kemampuan kognitif siswa dalam pelajaran 

matematika kelas VII di SMP Negeri 2 lalan, Musi Banyuasin. 
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a. Deskripsi Analisis Data Tes Kelas Kontrol 

Setelah dilakukan penskoran setiap jawaban, selanjutnya dilakukan 

penghitungan untuk mengetahui nilai kemampuan kognitif matematika siswa 

kelas kontrol. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan nilai 62,83%. 

Tabel 4.6 Hasil belajar siswa kelas kontrol 

Mean 68,3 

Nilai Tertinggi 80 

Nilai Terendah 45 

Jumlah 1885 

 

Tabel 4.7 

Persentase Hasil belajar kemampuan kognitif siswa kelas kontrol 

berdasarkan kategori hasil belajar 

Nilai Siswa Kategori Frekuensi Persentase (%) 

80 - 100 Baik sekali 2 6,667 

66 – 79 Baik 3 10 

56 – 65 Cukup 20 66,667 

46 – 55 Kurang 4 13,334 

0 – 45 Gagal 1 3,334 

Jumlah 30 100 

Keterangan: 

Persentase =      X 100% 

b. Deskripsi Analisis Data Tes Kelas Eksperimen 

Setelah dilakukan penskoran setiap alternatif jawaban tes (lihat 

lampiran), selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mengetahui nilai tes hasil 

belajar kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen. Dari hasil perhitungan 

data tes kelas eksperimen di atas maka diperoleh nilai 77.1% selanjutnya 

Frekuensi 

Jumlah 
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dikonsultasikan pada tabel 4.9 untuk mengetahui kriteria hasil belajar 

kemampuan kognitif siswa.  

Tabel 4.8 Hasil belajar siswa kelas eksperimen 

Mean 83,7 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 60 

Jumlah 2313 

 

Tabel 4.9 

Persentase Hasil belajar kemampuan kognitif siswa kelas 

eksperimen berdasarkan kategori hasil belajar 

Nilai Siswa Kategori Frekuensi Persentase (%) 

80 - 100 Baik sekali 15 50 

66 – 79 Baik 12 40 

56 – 65 Cukup 3 10 

46 – 55 Kurang 0 0 

0 – 45 Gagal 0 0 

Jumlah 30 100 

Keterangan: 

Persentase =      X 100% 

Persentase hasil belajar kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dalam pelajaran matematika secara diagram digambarkan 

sebagai berikut: 

Frekuensi 

Jumlah 
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Diagram 4.1.  

Persentase hasil belajar kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

Diagram di atas menunjukkan persentase nilai hasil belajar 

kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol yang berbeda. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan nilai tes dari kedua kelas tersebut 

yaitu nilai rata-rata persentase kelas kontrol 62.83% dan nilai rata-rata 

persentase kelas eksperimen 77.1%. Ini menunjukkan bahwa pendekatan 

Problem Based Learning dapat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Lalan.  

 

c. Analisis Data Tes Penerapan Pendekatan Problem Based Learning 

Setelah dilakukan penskoran setiap alternatif jawaban tes , selanjutnya 

dilakukan penghitungan untuk mengetahui nilai tes penerapan Pendekatan 

Problem Based Learning. Berdasarkan data tes tersebut diperoleh  nilai rata-

rata persentase kelas eksperimen adalah 77.1% dan jika ingin dikategorikan 

dalam tabel hasil berlajar kognitif pada tabel 4.7 maka rata-rata persentase nilai 

siswa kelas eksperimen atau kelas yang mendapatkan penerapan pendekatan 

problem based learning yaitu tergolong “baik” yang terdapat pada kisaran 
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angka 66-77. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Problem 

Based Learning memiliki dampak positif terhadap kemampuan kognitif 

matematika siswa di SMP Negeri 2 Lalan, Musi Banyuasin. 

 

B. Analisis Data Hasil Tes 

Teknik analisis data menggukan tes, setelah hasil tes telah terkumpul 

maka berikutnya dilakukan penyusunan sebagai berikut: 

1. Menyusun Data Dalam Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Kelas Eksperimen 

Skor (X) Tanda F 

60-65 ||| 3 

66-71 |||| 5 

72-77 |||| || 7 

78-83 |||| ||| 8 

84-89 |||| 4 

90-95 ||| 3 

  N1 = 30 

  

 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Kelas Kontrol 

Skor (X) Tanda F 

45-50 || 2 

51-56 ||| 3 

57-62 |||| |||| 9 

63-68 |||| |||| | 11 

69-74 ||| 3 

75-80 || 2 

  N2 = 30 
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2. Rata-rata Dan Standar Deviasi/Simpangan Baku 

Tabel 4.12 Rata-rata dan Standar Deviasi 

Data Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

M 83,7 68,3 

SD 18,115 14,344 

N 30 30 

 

3. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari penelitian berdistribusi normal atau tidak. 

Tabel 4.13 Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

M0 82,3 67,3 

Km 0,077 0,0697 

Kesimpulan Berdistribusi Normal Berdistribusi Normal 

 

Data dikatakan normal apabila Km terletak antara -1 sampai +1 atau (-

1 < 0 < 1). Berdasarkan analisis data di atas, didapatkan nilai Km untuk kelas 

eksperimen 0,077 dan untuk kelas kontrol sebesar 0,0697. Karena nilai Km 

terletak antara -1 dan +1 maka dapat disimpulkan data untuk kelas eksperimen 

dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

4. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel 

homogen atau tidak.  Dalam hal ini Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka kedua kelompok 

tidak memiliki varian/tidak homogen. Adapun Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka kedua 
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kelompok memiliki kesamaan varian/homogen. Dengan dk pembilang (30-1) 

dan dk penyebut (30-1).  Dengan rumus : Fhitung = 
                

                
  

Tabel 4.14 Homogenitas Data 

Kelas Fhitung Ftabel Keterangan 

Eksperimen  

1,59486 

 

1,85 

 

Homogen 
Kontrol 

 

Diketahui dari tabel taraf signifikan 5% Ftabel = 1,85 Ternyata Fhitung ≤ 

Ftabel, atau 1,59486 < 1,85 maka kedua kelompok memiliki kesamaan 

varian/homogen. 

5. Uji Hipotesis 

Setelah data diketahui berdistribusi normal dan homogen maka 

langkah selanjutnya melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji statistik 

parametik, yaitu rumus Uji-t. karena data N ≥ 30 (data terkategori data besar), 

dan data dalam penelitian ini merupakan data saling lepas, maka rumus Uji-t 

yang digunakan adalah : to  = 
     

       
 

Kriteria pengujian yang berlaku adalah Ho diterima jika thitung < ttabel 

dan Ha diterima apabila jika thitung > ttabel dengan menentukan dk = (N1 + N2 – 2). 

Tabel 4.15 Uji hipotesis menggunakan Uji-t 

Sampel SE SEm1-m2 to 

Eksperimen 3,363 
4,290 3,589 

Kontrol 2,663 

 

dk = (N1 + N2 – 2) = 30 + 30 – 2. = 58 (konsultasi tabel nilai “t”). 

ternyata dalam tabel tidak ditemukan dk sebesar 58; karena itu dipergunakan 
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yang terdekat yaitu dk 60 sehingga di dapat tt = 2,00 pada taraf signifikan 5%. 

Karena “t” yang kita peroleh dalam perhitungan (yaitu to = 3,589) adalah lebih 

besar dari tt = 2,00 pada taraf signifikan 5% yaitu 3,589 > 2,00 , maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Ini berarti antara kemampuan kognitif siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan yang signifikan. 

6. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah antara hasil belajar kemampuan 

kognitif siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan 

yang signifikan. Ini berarti penerapan pendekatan Problem Based Learning 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa dalam pelajaran Matematika di 

kelas VII SMP Negeri 2 Lalan, Musi Banyuasin. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan analisis hasil belajar kemampuan kognitif siswa terlihat 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penerapan pendekatan Problem 

Based Learning terhadap kemampuan kognitif siswa dalam pelajaran 

matematika. Adapun materi matematika yang dipakai saat pembelajaran 

berlangsung yaitu tentang Aritmatika Sosial. 

Melalui pendekatan Problem Based Learning siswa 

mempresentasikan gagasannya, siswa terlatih mereflesikan persepsinya, 

mengargumentasikan dan mengomunikasikan ke pihak lain sehingga guru pun 

memahami proses berpikir siswa, dan guru dapat membimbing serta 

mengintervensikan ide baru berupa konsep dan prinsip. Dengan demikian, 

pembelajaran berlangsung sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga interaksi 
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antara guru dan siswa, serta siswa dengan siswa menjadi terkondisi dan 

terkendali (Rusman, 2012:245) 

Pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah 

merupakan serangkaian pendekatan kegiatan belajar yang diharapkan dapat 

menberdayakan siswa untuk menjadi seorang individu yang mandiri dan 

mampu menghadapi setiap permasalahan dalam hidupnya dikemudian hari. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa dituntut terlibat aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran melalui diskusi kelompok. Langkah awal kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan dengan mengajak siswa memahami situasi yang 

diajukan baik oleh guru maupun siswa, yang dimulai dari apa yang telah 

diketahui oleh siswa. 

Jadi, pendekatan Problem Based Learning adalah sebuah cara 

memanfaatkan masalah untuk menimbulkan motivasi belajar. Memberikan 

masalah yang berhubungan dengan dunia nyata lalu siswa diarahkan dalam 

belajar baik dalam kelompok maupun individu untuk mendefinisikan masalah 

menjadi tugas belajar dan kemudian siswa diberi waktu untuk mengumpulkan 

informasi dan mengerjakan soal atau masalah untuk mendapatkan pemecahan 

masalahnya beserta penjelasananya dan itupun tidak terlepas dari bimbingan 

fasilitator (guru) dan jika jawaban telah didapatkan maka siswa dapat berbagi 

tugas dengan temannya. Kemudian, mengevaluasi hasil belajar siswa secara 

bersama-sama yaitu dengan cara perwakilan masing-masing dari tiap kelompok 

menjelaskan di depan kelas secara bergiliran dengan itulah akan diketahui 

pemecahan masalahnya. 
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Cara belajar seperti ini tergolong cukup sulit karena akan memerlukan 

waktu yang banyak, namun mampu mengarahkan proses belajar siswa aktif 

bahkan dapat membangun kebersamaan antar siswa dan proses belajar yang 

berpusat pada siswa dan guru hanya menjadi fasilitator. Namun, kendala yang 

dihadapi guru saat berada di lapangan yaitu pada pembelajaran berlangsung 

suasana kelas menjadi cukup gaduh, Hal ini diakibatkan karena siswa 

disibukkan untuk mencari solusi dengan berdiskusi di masing-masing 

kelompok. Namun, kegaduhan ini tidak mengganggu aktivitas belajar kelas 

lainnya. Dan kegaduhan itu wajar karena itu dalam proses belajar yang itu bisa 

diatasi oleh fasilitator dalam hal ini guru. 

Meskipun demikian, peneliti memiliki keterbatasan. Dalam aspek 

kontruktivis dan inkuiri siswa yang belum optimal, karena keterbatasan waktu, 

sedangkan untuk membangun pengetahuan siswa dan menemukan konsep 

siswa sendiri membutuhkan waktu yang cukup banyak, selain itu juga siswa 

belum terbiasa belajar dengan mengkontruksi pengetahuan mereka sendiri, 

siswa terbiasa diberikan informasi langsung dari guru. Belum lagi sebagian 

peserta didik yang merasa keberatan untuk belajar kelompok, kadangkala ada 

sebagian peserta didik yang pandai yang merasa keberatan karena harus satu 

kelompok dengan peserta didik yang kurang pandai dan terdapat beberapa 

siswa yang tidak mau mengajarkan teman-temannya. Sehingga pendekatan 

pembelajaran ini bagi peneliti kurang tepat diterapkan untuk mengukur 

kemampuan kognitif tingkat ini. 
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Hasil pengeloalan data untuk pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan Problem Based Learning mempunyai perbedaan yang yang lebih 

baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional (ceramah) yang biasa 

digunakan guru di sekolah tempat penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah dalam matematika untuk mengetahui 

kemampuan kognitif matematika peserta didik seperti di SMP Negeri 2 Lalan, 

Musi Banyuasin sudah cukup efektif untuk diterapkan. 

Dan dari hasil analisis Uji-t di dapat tt = 2,00 pada taraf signifikan 5%. 

Karena “t” yang diperoleh dalam perhitungan (yaitu to = 3,589 ) adalah lebih 

besar dari tt = 2,00 pada taraf signifikan 5% yaitu 3,589 > 2,00 , maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Ini berarti antara kemampuan kognitif siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan yang signifikan. 

 

Tabel 4.16 

Hasil Analisis data posttest 

No 

soal 

Skor 

soal 

Aspek hasil 

belajar 

kemampuan 

kognitif 

Skor rata-rata tiap 

aspek 

Persentase tiap 

aspek 

Kelas 

kontrol 

Kelas 

eksperimen 

Kelas 

kontrol 

Kelas 

eksperimen 

1 20 Memahami(C2) 13,66 16,16 68,33 80,83 

2 20 Mengingat (C1) 12,5 14,43 62,5 72,16 

3 10 Menerapkan(C3) 6,5 7,83 65 78,33 

4 10 Mengingat(C1) 6,66 7,5 66,66 75 

5 10 Menerapkan(C3) 6,66 7,33 66,66 73,33 

6 30 Menerapkan(C3) 16,5 23,83 55 79,44 
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1. Hasil belajar Ranah Kognitif pada aspek Mengingat (C1) 

Berdasarkan hasil posttest siswa diperoleh nilai rata-rata kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.17 

Rata-rata hasil belajar kemampuan kognitif aspek mengingat 

Posttest 

No 
No 

soal 

Skor 

soal 
Aspek hasil belajar 

Kelas 

kontrol 

Kelas 

eksperimen 

1 2 20 Mengingat 
9,58 10,96 

2 4 10 Mengingat  

Berikut ini akan dibahas uraian jawaban siswa kelas eksperimen dan 

kontrol pada soal postest. 

a. Hasil posttest soal no.2 

Untuk soal no.2 aspek yang diukur untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu untuk mengetahui persentase pada aspek mengingat (C1). 

Presentase kelas eksperimen aspek mengingat yaitu 72,16% sedangkan 

persentase kelas kontrol yaitu 62,5% dengan kata lain persentase kelas 

eksperimen lebih baik. Di bawah ini contoh jawaban siswa yang benar tetapi 

masih ada sedikit kurang teliti dalam penghitungan.  

 
Gambar 9  

Jawaban siswa soal nomor 2 yang sudah hampir tepat 

Penghitungan yang 

kurang tepat. Seharusnya 

Rp 55.000. 
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b. Hasil posttest soal no.4 

Untuk soal no.4 aspek yang diukur untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu untuk mengetahui persentase pada aspek mengingat (C1). Pada 

soal nomor 4 ini masih ada siswa yang tidak menjawab sama sekali yaitu 3 

orang. Presentase kelas eksperimen aspek mengingat yaitu 75% sedangkan 

persentase kelas kontrol yaitu 66,66% dengan kata lain persentase kelas 

eksperimen lebih baik. Dan di bawah ini adalah jawaban siswa. 

 
Gambar 10 

Jawaban siswa untuk nomor 4 

 

2. Hasil belajar Ranah Kognitif pada aspek Memahami (C2) 

Berdasarkan hasil posttest siswa diperoleh nilai rata-rata kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.18  

Rata-rata hasil belajar kemampuan kognitif aspek memahami 

Posttest 

No 
No 

soal 

Skor 

soal 
Aspek hasil belajar 

Kelas 

kontrol 

Kelas 

eksperimen 

1 1 20 Memahami 13,66 16,16 

 

Berikut ini akan dibahas uraian jawaban siswa kelas eksperimen dan 

kontrol pada soal postest. 

 

Tidak adanya kesimpulan kembali 

atau pemeriksaan kembali. 

misal: Jadi, pembeli harus 

membayar Rp 58.500. 
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a. Hasil posttest soal no.1 

Untuk soal no.1 aspek yang diukur untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu untuk mengetahui persentase pada aspek memahami (C2). 

Presentase kelas eksperimen aspek memahami yaitu 80,83% sedangkan 

persentase kelas kontrol yaitu 68,33% dengan kata lain persentase kelas 

eksperimen lebih baik. Berikut ini adalah jawaban siswa untuk aspek 

memahami. 

 
Gambar 11 

Jawaban siswa untuk nomor 1 

3. Hasil belajar Ranah Kognitif pada aspek Menerapkan (C3) 

Berdasarkan hasil posttest siswa diperoleh nilai rata-rata kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.19  

Rata-rata hasil belajar kemampuan kognitif aspek menerapkan 

Posttest 

No 
No 

soal 

Skor 

soal 
Aspek hasil belajar 

Kelas 

kontrol 

Kelas 

eksperimen 

1 3 20 Menerapkan 

9,88 12,99 2 5 10 Menerapkan 

3 6 30 Menerapkan 

Berikut ini akan dibahas uraian jawaban siswa kelas eksperimen dan 

kontrol pada soal postest. 

Tidak adanya 

kesimpulan 

kembali atau 

pemeriksaan 

kembali. 

misal: Jadi, 

banyaknya 

buku yang 

dibeli ningsih 

adalah 

sebanyak 12 

buku tulis. 
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a. Hasil posttest soal no.3 

Untuk soal no.3 aspek yang diukur untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu untuk mengetahui persentase pada aspek menerapkan (C3). 

Pada nomor 3 masih ada siswa yang tidak menjawab sama sekali yaitu 2 

orang. Presentase kelas eksperimen aspek menerapkan yaitu 78,33% 

sedangkan persentase kelas kontrol yaitu 65% dengan kata lain persentase 

kelas eksperimen lebih baik. Dan di bawah ini adalah jawaban siswa yang 

benar. 

 

Gambar 12 

Jawaban siswa untuk nomor 3 

b. Hasil posttest soal no.5 

Untuk soal no.5 aspek yang diukur untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu untuk mengetahui persentase pada aspek menerapkan (C3). 

Dari 30 siswa pada soal no.5 ini pada kelas kontrol ada 2 siswa yang tidak 

menjawab sama sekali. Presentase kelas eksperimen aspek menerapkan 

yaitu 73,33% sedangkan persentase kelas kontrol yaitu 66,66% dengan kata 

lain persentase kelas eksperimen lebih baik. Berikut ini adalah jawaban 

siswa yang benar. 

Pemahaman 

masalah 

Merencanakan 

penyelesaian 

Penyelesaian 

masalah 

Pemeriksaan 

kembali 
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Gambar 13 

Jawaban siswa untuk nomor 5 

c. Hasil posttest soal no.6 

Untuk soal no.6 aspek yang diukur untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu untuk mengetahui persentase pada aspek menerapkan (C3). 

Presentase kelas eksperimen aspek menerapkan yaitu 79,44% sedangkan 

persentase kelas kontrol yaitu 55% dengan kata lain persentase kelas 

eksperimen lebih baik. Di bawah ini jawaban siswa yang benar tetapi masih 

ada yang kurang teliti dalam mengerjakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 

Jawaban siswa untuk nomor 6 

Pemahaman 

masalah 

Merencanakan 

penyelesaian 

Penyelesaian 

masalah 

Pemeriksaan 

kembali 

Tidak 
adanya 

kesimpulan 

kembali 
atau 

pemeriksaa

n kembali. 
misal: Jadi, 

jumlah 

tabungan 
badu adalah 

Rp 259.375. 
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4. Kesimpulan Kemampuan Kognitif Aspek C1, C2 dan C3 

Kesimpulannya adalah dari kelas eksperimen dan kelas kontrol aspek 

kognitif Mengingat (C1), Memahami (C2), dan Menerapkan (C3) terdapat 

perbedaan, namun dari persentase aspek kemampuan kognitif kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol.  

Diagram 4.2 
Persentase aspek hasil belajar kemampuan kognitif kelas kontrol dan eksperimen 

 

D. Kelemahan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menyadari masih terdapat beberapa 

kekurangan dalam proses penelitian, demikian secara sadar peneliti 

mengungkapkan kekurangan penelitian sebagai berikut: 

1. Instrumen penelitian hanya divalidasi oleh guru di sekolah tempat 

penelitian. 

2. Penelitian ini hanya meneliti pada pokok bahasan Aritmatika Sosial, 

sehingga belum bisa digeneralisasikan pada pokok pembahasan lain. 

soal
1

soal
2

soal
3

soal
4

soal
5

soal
6

tertin
ggi

teren
dah

Tes
Akhir

kontrol 68,33 62,5 65 66,66 66,66 55 80 45 64,03

eksperimen 80,83 72,12 78,33 75 73,33 79,44 95 60 76,52
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3. Kondisi siswa yang terbiasa hanya menerima informasi yang diberikan oleh 

guru sehingga terasa kaku pada tiap pertemuan. 

4. Kegaduhan siswa yang disebabkan keterbatasan ruangan dapat mengganggu 

konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran dan guru kesulitan memantau 

siswa secara perorangan. 

5. Kondisi alam yang sewaktu-waktu dapat mengganggu alokasi waktu 

pembelajaran. 

6. Sarana dan prasarana di sekolah yang belum memadahi untuk proses 

pembelajaran. 

7. Alokasi waktu terbatas sehingga diperlukan pengaturan waktu yang tepat. 

8. Pembelajaran berbasis masalah pada hasil belajar kemampuan kognitif yang 

di ukur hanya C1 (Mengingat), C2 (Memahami), dan C3 (Menerapkan). 

9. Pada RPP unsur kontruktivisme tidak terlihat. 

10. Pensekoran yang tidak konsisten. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi sesuai dengan apa yang 

telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: Adanya pengaruh kemampuan kognitif siswa dalam 

pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 Lalan, Musi Banyuasin dengan 

menggunakan pendekatan Problem Based Learning yang dibuktikan dari 

hasil perhitungan hasil belajar kemampuan kognitif siswa dalam 

pembelajaran matematika kelas kontrol dan kelas eksperimen yaitu dengan 

persentase nilai tes kelas kontrol 62,83% dan persentase nilai tes kelas 

eksperimen 77,1% sehingga, kelas kontrol lebih rendah sedangkan kelas 

eksperimen lebih tinggi.  

Kemudian dibuktikan juga melalui hasil analisis Uji-t yang diperoleh 

perhitungannya yaitu to = 3,589 adalah lebih besar dari tt = 2,00 pada taraf 

signifikan 5% yaitu 3,589 > 2,00, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini 

berarti antara kelas yang menggunakan Pendekatan Problem Based 

Learning (eksperimen) dan kelas kontrol yang menggunakan metode 

konvensional (ceramah, tanya jawab, diskusi) terdapat perbedaan. Dengan 

demikian penerapan Pendekatan Problem Based Learning terbukti dapat 

memberikan pengaruh terhadap Kemampuan kognitif Matematika siswa di 

kelas VII SMP Negeri 2 Lalan, Musi Banyuasin. 
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B. Saran 

Memperhatikan hasil penelitian sebagaimana disampaikan dalam 

kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan masukan berupa saran-

saran sebagai berikut: 

1) Kepada guru matematika diharapkan penelitian ini dapat diambil sisi 

positifnya sehingga dapat diterapkan Pendekatan Problem Based 

Learning dalam proses belajar mengajar matematika di kelas, guna untuk 

meningkatkan Kemampuan kognitif siswa. 

2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan 

tentang pengetahuan dan cara mengajar yang dapat dipergunakan untuk 

mempersiapkan peneliti dalam proses belajar mengajar matematika pada 

masa sekarang dan mendatang. 

3) Kepada pihak sekolah sekiranya penelitian ini dapat dijadikan informasi 

positif yang dapat dijadikan salah satu alternatif dalam mengembangkan 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

4) Kepada pembaca diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi inspirasi 

dan bisa diambil sisi positifnya untuk tambahan pengetahuan. 
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