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ABSTRAK 

Nurul Azisyah, 2022. Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui 

Penerapan Pendekatan Pemecahan Masalah Pada Siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dibimbing oleh Nasrun dan 

Ernawati. 

 Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

pendekatan pemecahan masalah siswa kelas V SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri 

dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Instrumen penelitian yang digunakan tes hasil belajar, lembar observasi dan 

dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V dengan jumlah 24 siswa 

terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Adapun pengumpulan 

datanya dilakukan dengan teknik : tes, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini 

dianalisis menggunakan analisis data kuantitatif.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan observasi 

aktivitas siswa, yaitu pada siklus I observasi aktivitas siswa adalah 64% 

mengalami peningkatan pada siklus II yaitu 80%. Terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa dari siklus I diperoleh nilai rata-rata 75 dengan ketuntasan belajar 

66%. Hal ini juga dapat dilihat pada observasi aktivitas belajar, yaitu pada siklus I 

berada pada kategori rendah dan siklus II berkategori tinggi sehingga 

menyebabkan terjadinya peningkatan hasil belajar. Peningkatan dapat dilihat pada 

hasil belajar siswa pada setiap siklus, yaitu pada siklus I berada pada kategori 

cukup dan pada siklus II berada pada kategori baik. Pada siklus II nilai rata-rata 

menjadi 79 dengan ketuntasan belajar 87%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pendekatan pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kecamatan 

Bontoala Kota Makassar. 

 

Kata Kunci : Meningkatkan, Pendekatan pemecahan masalah, Hasil Belajar Matematika    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan Pemecahan masalah sangat penting dalam pembelajaran 

matematika, Charles dan O’Daffer (Harahap dan Surya, 2017 :44) 

menyatakan bahwa pentingnya pemecahan masalah dalam belajar 

matematika adalah untuk : (1) Mengembangkan keterampilan berpikir siswa, 

(2) Mengembangkan kemampuan menyeleksi dan menggunakan strategi-

strategi penyelesaian masalah, (3) Mengembangkan sikap dan keyakinan 

dalam menyelesaikan masalah, (4) Mengembangkan kemampuan siswa 

menggunakan pengetahuan yang saling berhubungan, (5) Mengembangkan 

kemampuan siswa untuk memonitor dan mengevaluasi pemikirannya sendiri 

dan hasil pekerjaannya selama menyelesaikan masalah, (6) Mengembangkan 

kemampuan siswa menyelesaikan masalah dalam suasana pembelajaran 

yang bersifat kooperatif, (7) Mengembangkan kemampuan siswa 

menemukan jawaban yang benar pada masalah-masalah yang bervariasi. 

 Selain itu, (Selvaratnan, dkk, 2008) menyatakan bahwa pentingnya 

Pemecahan masalah pada pembelajaran matematika dapat (1) Memperjelas 

dan memperkuat konsep – konsep, prinsip, hukum bidang studi, (2) Untuk 

meningkatkan kompetensi siswa dalam keterampilan intelektual, strategi dan 

prosedur sehingga dapat menampilkan perkembangan intelektual. 

Sedangkan Menurut Maier (2003) menyatakan kemampuan pemecahan 

masalah tingkat tinggi (meta- cognitive) yang melibatkan bukan hanya 
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pengetahuan, pemahaman, aplikasi tetapi juga analisis dan sistesis. 

Selanjutnya, Pemecahan masalah dapat (1) Meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah dipelajari, (2) Meningkatkan kemampuan siswa 

menggunakan konsep – konsep yang telah dipelajari dalam berbagai situasi 

real, (3) Meningkatkan kemampuan analisis terhadap sebuah situasi, 

menjadi bagian-bagian sehingga mudah diselesaikan, (4) Meningkatkan 

kemampuan mensintesis suatu argument sehingga membentuk suatu 

kesatuan makna (pembuktian), (5) Meningkatkan kecerdasan bahasa dan 

logika, (6) Meningkatkan kemampuan transfer pengetahuan, (7) Materi yang 

telah diajarkan tidak mudah dilupakan, (8) Ada kaitan antara materi ajar 

dengan situasi dunia nyata siswa sehingga dapat memberi motivasi pada diri 

siswa untuk belajar, dan (9) Menumbuhkan kembangkan sikap positif dan 

sikap menghargai matematika pada diri siswa, 

Selain pentingnya, Pemecahan masalah juga memiliki beberapa 

manfaat. Sofan Amri (2010 :49) menyatakan bahwa (1)Siswa akan belajar 

banyak cara untuk menyelesaikan masalah suatu soal dan ada lebih dari satu 

solusi yang mungkin dari suatu awal, (2) Siswa terlatih untuk melakukan 

eksplorasi, berpikir komprehensif dan bernalar secara logis, (3) 

Mengembangkan kemampuan komunikasi, dan membentuk nilai – nilai 

sosial melalui kerja kelompok, (4) Membantu murid – murid yang 

pencapainnya rendah agar memahami konsep dan mahir dalam 

pembelajaran matematika, (5) Membimbing mereka untuk memahami 

matematika dalam menyelesaikan masalah. 
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Pemecahan masalah menjadi salah satu aspek utama dalam kurikulum 

matematika yang dibutuhkan siswa untuk menerapkan dan meningkatkan 

banyaknya konsep dan keterampilan matematika serta membuat keputusan 

yang sangat penting untuk pengembangan pemecahan konstektual Jabbar 

(Irfan, 2018 :6). Menurut NCTM (Husna 2013) mengungkapkan manfaat 

pengajaran Pemecahan masalah secara umum adalah untuk (1) Membangun 

pengetahuan matematika baru, (2) Memecahkan masalah yang muncul 

dalam matematika dan di dalam konteks – konteks lainnya, (3) Menerapkan 

dan menyesuaikan bermacam strategi yang sesuai untuk memecahkan 

permasalahan dan (4) Memantau dan menrefleksi proses dari pemecahan 

masalah matematika.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan The National Assesment 

of Educational Progress (NAEP), Kouba et.al., (Aisyah, 2012 :84) 

menunjukkan bahwa siswa kelas III berhasil dengan baik menyelesaikan 

soal cerita yang memuat tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat dengan menggunakan pendekatan Pemecahan masalah. Menurut 

Nurfathanah (2018) memperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa, siswa 

kelas V yang diberi banyak latihan Pemecahan masalah, memiliki nilai lebih 

tinggi dalam tes Pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya 

lebih sedikit. Menurut Novita Rias (2019) memperoleh hasil penelitian yang 

menyimpulkan kemampuan Pemecahan masalah matematika siswa kelas V 

bervariasi, tetapi umumnya sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan data 

nilai tes Pemecahan masalah yang telah dilakukan siswa kelas V. 

Selanjutnya penelitian yang akan diteliti yakni tentang hasil belajar 
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matematika siswa melalui penerapan Pemecahan masalah pada siswa kelas 

V di SD Muhammadiyah I Bontoala. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 20 Juni 2022 yang dilakukan kepada guru dan siswa 

kelas V SD Muhammadiyah I Bontoala diketahui bahwa rata – rata hasil 

belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Matematika rendah, yaitu dengan 

rata – rata 68,20. Diketahui bahwa dari 24 siswa masih ada yang belum 

mencapai kriteria ketuntasan maksimal (KKM) yang ditetapkan oleh 

sekolah, yaitu 75. Data ini merupakan data yang diberikan guru selama 

dilakukannya ulangan harian pada mata pelajaran matematika . Sebanyak 10 

siswa yang mencapai nilai KKM dan 14 siswa yang tidak mencapai nilai 

KKM. Dengan adanya siswa yang tidak lulus atau tidak mencapai nilai 

KKM maka proses pembelajaran belum dikatakan dapat berhasil. Hal ini 

bisa terjadi karena kurangnya interaksi antara siswa dan guru pada saat 

proses pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran sangat pasif dan satu 

arah, hal ini tentu saja berdampak pada hasil belajar siswa. Selain itu 

ditemukan masalah seperti masih kurangnya perhatian guru terhadap 

pengembangan kemampuan Pemecahan masalah siswa dalam proses 

pembelajaran matematika yang mengakibatkan siswa kurang memiliki 

kemampuan dalam proses Pemecahan masalah. Pendekatan metode ceramah 

yang digunakan oleh guru terkesan sangat monoton sehingga siswa menjadi 

kurang tertarik dengan mata pelajaran matematika sehingga perlu adanya 

suatu penerapan baru untuk mengatasi hal ini.  
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Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya guru mengatasi hal ini dengan 

menggunakan atau memilih salah satu model pembelajaran yaitu Penerapan 

Pemecahan masalah pada siswa kelas V. Pemecahan masalah adalah suatu 

cara pembelajaran dengan menghadapkan siswa kepada sesuatu masalah 

untuk dipecahkan atau diselesaikan secara konseptual masalah terbuka 

dalam pembelajaran (sabaruddin :2019) . Oleh karena itu peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Melalui Penerapan Pemecahan Masalah Siswa Kelas V SD 

Muhammadiyah I Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar” 

B. Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, didapatkan 

beberapa permasalahan yang dapat di identifikasi adalah: 

1) Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang berkaitan 

dengan Pemecahan masalah masih tergolong rendah. 

2) Strategi yang digunakan guru belum mampu meningkatkan 

kemampuan Pemecahan masalah matematika siswa 

3) Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih sangat rendah 

 

2. Alternatif Pemecahan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka alternative 

Pemecahan masalah penelitian ini, sebagai berikut :  
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1) Merencanakan proses pembelajaran matematika siswa kelas V 

melalui penerapan Pemecahan masalah siswa kelas V SD 

Muhammadiyah I Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar. 

2) Melaksanakan pembelajaran matematika melalui penerapan 

pendekatan Pemecahan masalah siswa kelas V SD Muhammadiyah I 

Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka rumusan masalah yakni, Apakah Penerepan Pemecahan Masalah 

Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V di SD 

Muhammadiyah I Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar.  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yakni untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas V SD Muhammadiyah I Bontoala Kecamatan Bontoala Kota 

Makassar. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penilitian Tindakan Kelas yang akan dilaksanakan diharapkan dapat 

memberi manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis untuk 

berbagai pihak. 
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1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

tentang penerapan pendekatan Pemecahan masalah siswa dalam 

meningkatkan matematika pada siswa 

2. Manfaat Praktis 

Mampu memberikan manfaat yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan oleh berbagai pihak, diantaranya: 

a. Bagi Siswa 

Meningkatkan antusias dan keaktifan siswa untuk berkompetensi 

serta mengembangkan kegiatan belajar. 

b.  Bagi Guru 

Mengembangkan keprofesionalan sebagai seorang guru dalam 

memberikan pelayanan pendidikan sehingga akan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. 

c. Bagi Peneliti 

1) Menambah pengetahuan peneliti tentang penerapan pendekatan 

Pemecahan masalah pada hasil belajar matematika 

2) Menambah khasanah ilmu jika nanti melaksanakan tugas 

keseharian sebagai calon guru dan sebagai calon pendidik 

yang professional. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, belajar didefinisikan 

sebagai berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, dan 

berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh 

pengalaman. Menurut spears dalam kutipan Al- Rasyidin, 

menyatakan bahwa belajar adalah mengobservasi, membaca, meniru, 

mencoba seseuatu secara mandiri, mendengar, mengikuti petunjuk 

atau arahan (Al Rasyidin, 2012).  

Belajar adalah suatu aktivitas dimana terdapat sebuah proses 

dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti. Tidak 

bisa menjadi bisa mencapai hasil yang optimal (Ihsana 2017 : 4). 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya (Slameto 2015 :2). Belajar adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan 

sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan 

baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan 

perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam 

bertindak (Ahmad Susanto 2016 :64) .  

8 
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Belajar adalah syarat mutlak untuk menjadi pandai dalam 

semua hal baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun dalam hal bidang 

keterampilan. Berbagai definisi tentang belajar telah dikemukakan 

oleh para ahli, yang semuanya sepakat bahwa belajar itu bertujuan 

untuk mengadakan perubahan (Mardianto, 2012). 

Belajar merupakan syarat mutlak untuk menjadi pandai dalam 

semua hal baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun dalam hal bidang 

keterampilan. Berbagai definisi tentang belajar telah dikemukakaan 

oleh para ahli, yang semuanya sepakat bahwa belajar itu bertujuan 

untuk mengadakan perubahan. Perubahan- perubahan itu tidak hanya 

perubahan lahir tetapi juga perubahan batin, tidak hanya perubahan 

tingkah lakunya yang Nampak, tetapi dapat juga perubahan–

perubahan itu bukan perubahan yang negatif, tetapi perubahan yang 

positif, yaitu perubahan yang menuju kearah kemajuan atau kearah 

perbaikan.   

2. Hasil belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar   

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

diajarkan. Secara sederhana, yang dimaksudkan dengan hasil belajar 

siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Hasil belajar adalah perubahan- perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 
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dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar (Ahmad Susanto 

2016 :5). Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Setiap guru pasti memiliki keinginan agar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa yang dibimbingnya Suprijono (2012: 5) 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana 2013 

:22). Hasil belajar merupakan perilaku yang dapat diamati dan 

menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan 

siswa yang merupakan perubahan perilaku sebagai hasil belajar itu 

dapat diklarifikasikan dalam dimensi-dimensi tertentu” (Ahiri. 2017 : 

18) Menurut Nasution menyatakan hasil belajar siswa dirumuskan 

sebagai tujuan intruksional umul (TIU) yang dinyatakan dalam 

bentuk yang lebih spesifik dan merupakan komponen dari tujuan 

mata kuliah atau bidang studi. Hasil belajar merupakan pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apersepsi 

dan keterampilan (Fajri Ismail, 2016) . 

Syah mengemukakan, faktof-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

a.  Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni kondisi jasmani 

dan rohani siswa 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar dari diri siswa), yakni kondisi 

dilingkungan sekitar siswa. 
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c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 

siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi 

pelajaran (Syofinda Ifrianti, 2017)  

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan ketercapaian tujuan belajar yang diperoleh 

melalui pengalaman pembelajaran yang bisa dilihat dari hasil 

penilaian tertulis maupun penilaian tidak tertulis yang telah 

dilakukan.  

b. Fungsi Hasil Belajar 

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan 

kelas  

2) Umpan balik dalam perhatikan proses belajar mengajar 

3) Meningkatkan motivasi belajar murid 

4) Evaluasi diri terhadap kinerja murid  

c.  Tujuan Hasil Belajar 

Tujuan umum hasil belajar yaitu :  

1)    Menilai pencapaian kompetensi siswa 

2)  Memperbaiki proses pembelajaran 

3) Sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa 
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Tujuan khusus hasil belajar yaitu : 

1) Mengetahui kemajuan dan hasil belajar 

2) Mengdiagnosis kesulitan belajar 

3) Mmberi umpan balik atas perbaikan proses belajar mengajar 

4) Penentuan kenaikan kelas 

5) Memotivasi belajar dengan cara mengenal dan memahami diri 

dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. 

3. Hakikat Pembelajaran Matematika 

a. Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada 

semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak 

secara informal (Ahmad Susanto, 2016). Matematika merupakan 

suatu ilmu yang mengkaji tentang cara berhitung atau mengukur 

sesuatu dengan angka, symbol, atau jumlah. Matematika tak lepas 

dari kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak 

langsung peranannya sangat dibutuhkan karena matematika itu sendiri 

sering disebut mother of science (induk dari pengetahuan) . artinya 

setiap cabang ilmu pengetahuan banyak yang berkaitan dengan 

matematika demi memudahkan dalam mempelajari ilmu tersebut.  

Pembelajaran matematika bagi para siswa merupakan 

pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun 

dalam penalaran suatu hubungan diantara pengertian- pengertian itu. 
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Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk 

memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang 

dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi). 

Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat 

untuk memahami atau menyampaikan informasi misalnya melalui 

persamaan- persamaan, atau tabel-tabel dalam model- model 

matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal- soal cerita 

atau soal- soal uraian matematika lainnya (Inayati : 2012)  

Ahmad Susanto mengemukakan bahwa matematika 

merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang 

pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal 

Ahmad Susanto (2013 :195). Pelajaran matematika adalah suatu 

pelajaran yang berhubungan dengan banyak konsep. Konsep 

merupakan ide abstrak yang dengannya kita dapat mengelompokkan 

obyek – obyek kedalam contoh atau bukan contoh (Novitasari : 2016)  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang 

mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun 

pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari- hari.  
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4. Pendekatan Pemecahan Masalah  

a. Pengertian Pemecahan Masalah 

Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan 

kenyataan. Atau dapat dikatakan sebagai suatu kesenjangan yang 

terjadi antara kondisi ideal yang didambakan dengan kenyataan yang 

tengah dijalani. Masalah akan muncul bila mana keinginan suatu 

individu tidak mampu ia penuhi karna berbagai kondisi dan 

keterbatasan yang ia miliki. Dalam hal ini bisa diambil bahwasanya 

masalah merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu 

atau kelompok) yang memiliki, atau mereka menganggap memiliki 

tujuan bertentangan (Djamil Abdul, 2015)   

 Pendekatan pemecahan masalah adalah pendekatan yang 

digunakan dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan dengan 

maksud mengubah keadaan yang actual menjadi suatu keadaan 

seperti yang kita kehendaki dengan memperhatikan prosedur 

pemecahan yang sistematis. Seperti yang dikemukakan oleh Polya, 

prosedur pemecahan masalah ada empat langkah yaitu memahami 

masalah, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. 

Melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua, memeriksa 

ulang jawaban yang diperoleh.  

 Pemecahan masalah sebagai cara berpikir, menganalisis, serta 

menalar dengan maslaah tersebut. Tokoh langkah umum 

penyelesaian masalah matematis yang harus dilakukan oleh setiap 
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orang untuk memecahkan masalah (Tarhadi, 2015). Langkah umum 

pertama yaitu dengan memahami masalah tersebut, kemudian 

mengembangkan suatu rencana pemecahan masalah, 

mengoperasikan rencana yang telah dikembangkan tersebut, dan 

sampai pada langkah terakhir mengkaji ulang jawaban dan prosesnya 

(Sumarno :2013) . 

 Menurut Polya (Indarwati  :2014) Pemecahan masalah 

merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu 

kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan 

segera. Menurut (Gunantara :2014) Kemampuan Pemecahan masalah 

merupakan potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari .  

Jadi dari beberapa pendapat diatas disimpullkan bahwa 

Pemecahan masalah suatu proses berpikir, menganalisis serta 

menalar untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari masalah 

atau persoalan yang sedang dihadapi.   

b. Karakteristik pembelajaran Pemecahan Masalah 

Menurut (Sabaruddin, 2019) karakteristik pembelajaran 

pemecahan masalah yaitu : 

1) Belajar menemukan 

2) Aturan, rumus, konsep dan pengetahuan terdahulu 

3) Memperoleh cara pemecahan 

4) Situasi baru 
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5) Proses belajar baru 

c. Langkah-langkah pemecahan masalah 

Langkah-langkah pemecahan masalah matematika menurut polya 

(Akhsani, dkk : 2018) 

1) Memahami masalahh pada langkah pertama ini, pemecahan 

masalah harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. Untuk mempermudah pemecahan masalah 

memahami masalah dan memperoleh gambaran umum 

penyelesaiannya dapat dibuat catatan-catatan penting dimana 

catatan-catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, 

grafik atau yang lainnya. Dengan mengetahui apa yang diketahui 

dan ditanyakan maka proses pemecahan masalah akan 

mempunyai arah yang jelas.  

2) Merencakan cara penyelesaian untuk dapat menyelesaikan 

masalah, pemecahan masalah harus dapat menemukan hubungan 

data dengan yang ditanyakan. Pemilihan teori-teori atau konsep-

konsep yang telah dipelajari, dikombinasikan sehingga dapat 

dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. 

Jadi diperlukan aturan-aturan agar selama proses pemecahan 

masalah berlangsung, dapat dipastikan tidak aka nada satupun 

alternative yang terabaikan. Untuk keperluan ini, bila perlu 

pemecahan masalah mengikuti langkah-langkah berikut: 

1)  Mengumpulkan data/informasi dengan mengaitkan 

persyaratan yang ditentukan untuk analisis. 
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2)  Jika diperlukan analisi informasi yang diperoleh dengan 

menggunakan analogi masalah yang pernah diselesaikan. 

3)  Apabila ternyata “macet”, perlu dibantu melihat masalah 

tersebut dari sudut yang berbeda.   

3) Melaksanakan rencana berdasarkan rencana, penyelesaian-

penyelesaian masalah yang sudah direncanakan itu 

1dilaksanakan. Didalam menyelesaikan masalah, setiap langkah 

dicek, apakah langkah tersebut sudah benar atau belum. Hasil 

yang diperoleh harus diuji apakah hasil tersebut benar-benar hasil 

yang dicari. 

4) Melihat kembali tahap melihat kembali hasil pemecahan 

masalah yang diperoleh mungkin merupakan bagian terpenting 

dari proses pemecahan masalah. Setelah hasil penyelesaian 

diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan 

semua alternatif tidak diabaikan misalnya dengan cara: 

1) Melihat kembali hasil 

2) Melihat kembali alasan-alasan yang digunakan 

3) Menemukan hasil lain 

4) Menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk 

masalah lain  

5) Menginterprestasikan masalah kembali 

6) Memecahkan masalah baru 
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Jadi dari beberapa pendapat diatas disimpullkan bahwa 

Pemecahan masalah suatu proses berpikir, menganalisis serta 

menalar untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari 

masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.   

B. Hasil Penelitian Relevan 

Berikut ini adalah beberapa penlitian yang relevan dengan judul skripsi 

yang saya lakukan:  

1. Siti Rofikho,2011. Pengaruh Metode Pemecahan Masalah (Problem 

solving) terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP 

Negeri Kabupaten Cirebon Pada Materi Segitiga Tahun Pembelajaran 

2010/2011. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Rofikho menunjukkan bahwa pelaksanaan metode Problem solving 

dapat meningkatkan hasil belajar serta pemahaman terhadap materi serta 

meningkatkan keaktifan, antusias, dan perhatian siswa dalam belajar. 

Berdasarkan hasil tersebut disarankan untuk menerapkan metode 

Problem solving guna meningkatkan hasil tersebut siswa pada materi 

segitiga. Perbedaan penelitian diatas dengan penelti yaitu, penelitian ini 

menggunakan materi segitiga sedangkan peneliti menggunakan materi 

pecahan di dalam penelitian ini. Persamaan penelitian diatas dengan 

peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

untuk meningkatkan hasil belajar.    

2. Nurmaya Frita Ika, 2011. Pengaruh Mind Map dan Problem solving 

dalam meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Tahun Pelajaran 
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2011/2012. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nurmaya Frita 

Ika menunjukkan bahwa Penggunaan Mind Mapping dan Problem 

solving berpengaruh terhadap pemahaman matematika siswa kelas VII 

SMPN 2 Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dikemukakan saran untuk menerapkan Mind Mapping dan Problem 

solving guna meningkatkan pemahaman matematika siswa. Perbedaan 

penelitian diatas dengan peneliti yaitu, penelitian menggunakan 

pemecahan masalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 

matematika. Sedangkan peneliti menggunakan pemecahan masalah 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Persamaan penelitian 

diatas dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah di dalam penelitian.   

3. Mohammad Kozin (2019) dengan Judul “Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa Tentang Segitiga dengan Media Flash Presentasion Menggunakan 

Pendekatan Problem solving berpengaruh terhadap pemahaman 

matematika siswa kelas VII MTSN Watulimo Trenggalek Tahun 

Pelajaran 2009/2010. Dalam penelitian ini penggunaan Media Flash 

Presentasion melalui Penerapan Pemecahan masalah dapat 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa.  Perbedaan 

penelitian diatas dengan peneliti yaitu, yaitu, penelitian diatas 

menggunakan pemecahan masalah untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa tentang segitiga dengan media flash presentasion. Sedangkan 

peneliti menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Persamaan penelitian diatas dengan 



20 
 

 
 

peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

di dalam penelitian.    

C.    Kerangka Pikir 

Proses belajar mengajar merupakan usaha sadar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum pendidikan. 

Proses belajar mengajar ini berlangsung timbal balik antara siswa dengan 

guru. 

Berdasarkan pencapaian hasil belajar siswa, hasil belajar tersebut 

masih tergolong rendah, karena dipengaruhi oleh pendekatan atau 

pendekatan yang digunakan. Selain itu, pada proses pembelajaran 

matematika di kelas masih menggunakan metode ceramah dan belum 

menerapkan pendekatan pembelajaran yang bervariasi, guru masih 

mendominasi aktivitas di dalam kelas sehingga siswa kadang aktif selama 

proses pembelajaran dan masih melakukan aktivitas lain dari perintah guru. 

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama guru kelas dan peneliti 

merencanakan untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan pemecahan masalah yang diharapkan dapat 

membantu guru dan mengaktifkan kegiatan siswa sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran Matematika. 

Selanjutnya dapat memnberikan masukan dan saran bagi guru untuk selalu 

menerapkan pembelajaran yang bervariatif dan menenangkan agar siswa 

lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Alur kerangka pikir 

secara lebih rinci dilihat dalam peta konsep di bawah ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

D.  Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan merupakan jawaban sementara dari suatu masalah 

yang sedang di teliti dan harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu 

melalui langkah penelitian. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir 

yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian yaitu : 

Kondisi 

Awal 

Tindakan 

Kondisi 

akhir 

Guru Belum Menerapkan 

Metode Pemecahan 

Masalah 

Guru Menerapkan Metode 

Pemecahan Masalah 

Penerapan Metode 

Pemecahan Masalah 

Dapat Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas V SD 

Muhammadiyah 1 

Bontoala Tahun Pelajaran 

2022 

Hasil Belajar Siswa Pada 

Matematika Rendah 

Akan Dilakukan Tahap-

Tahapan Kegiatan Dalam 

Siklus Pembelajaran Yaitu 

: Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pengamatan, 

Refleksi 
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“ Jika pendekatan pemecahan masalah diterapkan pada mata pembelajaran 

matematika maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Muhammadiyah I Bontoala kecamatan Bontoala Kota Makassar.”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah Penelitian tindakan kelas (PTK) 

merupakan penelitian tindakan yang implementasinya dapat dilihat, 

dirasakan, dan dihayati kemudian muncul pertanyaan apakah praktik – 

praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan memiliki efektifitas yang 

tinggi (Susilowati :2018)  

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilakukan bertujuan agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan 

menggunakan Pemecahan masalah. Penelitian ini terdiri dari empat tahap 

yaitu Perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Tujuan penelitian 

tindakan kelas (PTK) menurut sanjaya (Azizah :2021) adalah untuk 

meningkatkan kualitas dan hasil belajar secara praktis. 

B.  Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Muhammadiyah I 

Bontoala. Lokasi sekolah ini berada di jalan kapoposang No. 2 

Makassar, Bontoala, Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan. 
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2. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD 

Muhammadiyah I Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar tahun 

ajaran 2022/2023 dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 15 dan jumlah 

siswa perempuan sebanyak 9 orang.  

C.  Faktor yang diselidiki 

Untuk menjawab permasalahan diatas, ada beberapa faktor yang ingin 

diselidiki, yaitu :  

1. Faktor siswa 

Mengamati kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan Pemecahan masalah. 

2.  Faktor proses pembelajaran 

Melihat interaksi antara siswa dan guru atau siswa dengan siswa agar 

kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. 

3. Faktor hasil belajar 

Perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan 

diukur bentuk pengetahuan, sikp dan efisien. 
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D.  Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian tindakan kelas ini teridiri dari emopat tahap yaitu, 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada penelitian ini 

peneliti bersama guru direncanakan 2 sikluss dengan masing- masing siklus 

terdiri dari 2 kali pertemuan. Dapat dilihat pada gambar siklus dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 skema penelitian (Arikunto, dkk 2017) 

Adapun langkah-langkah atau prosedur tindakan kelas yaitu:  

1. Siklus I  

a) Tahap Perencanaan 

Pada tahapan ini, peneliti mencari sumber informasi yang 

berhubungan dengan hasil belajar siswa, Tahapan yaitu :   

Perencanaan 

Refleksi SIKLUS I Pelaksanaan 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II Pelaksanaan Refleksi 

Meningkat 

Pengamatan 
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1) Menelaah Kurikulum Matematika Kelas V yang sedang 

berjalan  

2) Merencanakan pembelajaran Matematika yang akan 

diterapkan dalam PBM dengan menerapkan pendekatan 

pemecahan masalah.  

3) Menentukan pokok bahasan 

4) Menyusun RPP dengan menerapkan Pendekatan pemecahan 

masalah. 

5) Menyiapkan sumber belajar   

6) Membuat lembar kerja siswa 

7) Membuat format evaluasi untuk melihat apakah hasil belajar 

Matematika siswa kelas V dapat meningkat. 

b) Tahap Pelaksanaan tindakan 

Tindakan yang dilaksanakan yaitu melakukan kegiatan 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menerapkan pemecahan masalah dalam pembelajarannya. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan oleh calon peneliti sendiri dan dibantu 

oleh guru yang mengajar dikelas V SD Muhammadiyah I Bontoala 

c) Observasi 

1) Melakukan observasi dengan memakai format observasi 

2) Menilai hasil tindakan dengan menggunakan format RPP 
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d) Refleksi 

Menilai dan melihat perkembangan hasil belajar siswa pada 

siklus I untuk menjadi acuan gambaran perbaikan pada siklus 

selanjutnya.  

2. Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi I maka dikembangkan tindakan kelas 

pada siklus II. Pelaksanaan siklus II ini untuk memperbaiki hal-hal 

yang belum dicapai pada siklus I. prosedur pelaksanaann siklus II ini 

sama dengan siklus I yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. 

E.  Instrumen Penelitian   

Menurut Sugiyono (2018: 148) instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar diambil dengan meggunakan tes akhir pada 

setiap akhir siklus. Terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda dan 5 butir 

soal isian.  
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2) Lembar Observasi Aktivitas  

Tahap observasi perlu dilakukan karena adanya data yang 

mendukung penelitian yang diambil dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas. Penggunaan lembar observasi aktivitas ini yaitu 

dengan mencentang pada bagian tabel yang telah disediakan oleh 

peneliti.   

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu bentuk pengarsipan instrumen 

penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai penyempurnaan dari data 

observasi yang telah dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian 

kualitatif dapat berupa tulisan, gambar atau karya  monumental dari 

obyek yang diteliti ( Ulfatin, 2014)  

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data – data. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh 

peneliti selama proses pelaksanaan tindakan. Kualitas data sangat ditentukan 

oleh kualitas alat pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini pengumpulan 

data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Obserbasi adalah kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Observasi 
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digunakan untuk memperoleh data yang dapat memperlihatkan 

pengelolaan pendekatan pemecahan masalah oleh guru dan siswa. 

Observasi ini untuk mengetahui aktivitas siswa dan mengidentifikasi cara 

yang efektif dalam menerapkan pendekatan pemecahan masalah.  

2. Tes  

Tes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa setelah proses 

pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah.   

Adapun tahapan tes yang dilakukan meliputi: 

a) Tes awal 

Tes awal dilakukan pada saat sebelum pelajaran dimulai, hal ini 

dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan penguasaan 

siswa terhadap materi pokok Matematika kelas V SD Muhammadiyah 

1 Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar sebelum menerapkan 

pendekatan pemecahan masalah.  

b) Tes akhir tiap siklus 

Tes akhir tiap siklus digunakan untuk menunjukkan data 

penguasaan pokok bahasan Matematika pada siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala kecamatan Bontoala Kota Makassar. Tes 

akhir dilakukan setiap siklus pembelajaran berakhir dengan tujuan 

untuk mengetahui hasil belajar setelah diberi tindakan pembelajaran 

setelah menerapkan pendekatan pemecahan masalah. 
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3. Dokumentasi 

Menurut Sugiono (2015) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan daftar nama siswa, nilai hasil belajar siswa di SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala kecamatan Bontoala Kota Makassar.  

G.  Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis 

menggunakan analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan 

untuk menghitung nilai hasil belajar matematika yang meliputi: 

meningkatkan hasil belajar (rata-rata), ketuntasan klasikal (menyeluruh), dan 

persentase yang dicapai siswa setiap siklus ( Sugiono, 2018) 

1. Peningkatan Hasil Belajar 

Untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa maka digunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑥  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
 x 100  

𝑥  =
∑ X

∑ N
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Keterangan : 

𝑥     : nilai rata rata 

∑ X    : skor yang diperolah masing masing siswa 

 ∑ N  : banyak siswa 

2. Peningkatan klasikal  

Hasil belajar dikatakan meningkat apabila terdapat peningkatan rata rata 

skor sebelumnya. 

Dengan rumus  

KK = 
𝑥

𝑧
 x 100 

Keterangan : 

KK  : Ketuntasan Klasikal 

X  : Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 (KKM)  

Z   : Jumlah siswa yang ikut tes 

3. Frekuensi Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar : 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝐾𝐾𝑀

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
 x 100% 

Ketidaktuntasan belajar:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝐾𝐾𝑀

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
x 100% 
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H.  Indikator Keberhasilan  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah :  

1) Proses pembelajaran dikatakan berhasil jika apa yang telah direncanakan 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) terlaksana 75% - 100% di 

setiap siklus.  

2) Hasil belajar dikatakan berhasil jika rata – rata hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 

memenuhi target yang telah ditentukan secara klasikal yaitu 75% serta 

memperoleh nilai  ≥ 75 

Untuk menentukan keberhasilan dalam peneliti ini, maka ditetapkan 

indicator keberhasilan belajar berdasarkan kriteria ketuntasan minimal 

yang telah diperoleh sekolah dan kemudian dijadikan rujukan dalam 

menentukan keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Adapun dikatakan 

berhasil apabila minimal 75% hasil belajar siswa dikelas V SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala kecamatan Bontoala Kota Makassar, telah 

mencapai KKM yaitu ≥75 % yang telah ditetapkan dipembelajaran 

matematika. 

Selain itu juga peneliti ini menentukan kriteria dlam pengkategorikan 

hasil pembelajaran dilihat berdasarkan skor presentase. Tujuannya untuk 

mengetahui sejauh mana hasil belajar Matematika pada siswa kelas V . 

Dalam penelitian ini menganalogikan kriteria dalam pengkategorikan 

proses dan hasil pembelajaran. Kategori predikat tersebut terdapat dalam 

tabel 3.1, tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut ini : 
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Tabel 3.1 kategori Predikat dalam Proses Pembelajaran Menurut 

Ketetapan Departemen Pendidikan Nasional (SD Muhammadiyah 1 

Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar) 

Kesesuaian Kriteria (%) Keterangan 

92% - 100% Sangat baik (SB) 

83% - 92% Baik (B) 

75% - 83% Cukup (C) 

<75 Kurang (K) 

Tabel 3.2 Kategori Predikat Hasil Belajar Menurut Ketetapan 

Departemen Pendidikan Nasional (SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

kecamatan Bontoala Kota Makassar) 

KKM 

(Satuan 

Pendidikan) 

Panjang 

Interval 

RENTANG PREDIKAT 

A 

(Sangat 

Baik) 

B 

(Baik) 

C 

(Cukup) 

 

D 

(Perlu 

Bimbingan) 

75 
25/3 = 

8.3 

92< A  

≤100 
83<B≤92 75≤C≤83 D≤75 
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Tabel 3.3 Kategori Frekuensi Hasil Belajar Menurut Ketetapan 

Departemen Pendidikan Nasional (SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

Kecamatan Bontoala Kota Makassar 

Interval Skor Kategori 

0 ≤ x < 75 Tidak Tuntas 

75 ≤ x ≤ 100 Tuntas 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas V SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala kecamatan Bontoala Kota Makassar terdiri atas 

dua siklus, dilakukan terhadap 24 subjek penelitian. Hasil penelitian 

dianalisis secara kualitatif yang diklasifikasikan atas dua bagian, yaitu hasil 

siklus pertama dan siklus kedua. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I dan siklus II 

meliputi perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Deksripsi pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada pembelajaran 

Matematika dengan pendekatan pemecahan masalah.  

1. Siklus I 

a.  Pertemuaan 1  

1) Tahap perncanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti bersama guru kelas V 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan selama proses 

penelitian berlangsung, diantaranya adalah: 

a)  Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada tiap 

siklus 

b) Menentukan bacaan yang terkait dengan materi pelajaran 

35 
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c) Membuat lembar pertanyaan yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

d) Membuat lembar observasi aktivitas proses pembelajaran untuk 

siswa.  

2)  Tahap Tindakan 

Pada tahap tindakan ini terdiri dari 2 pertemuan. Adapun 

deksripsi tindakan siklus I tiap pertemuan adalah sebagai berikut: 

a)   Pertemuan pertama (22 Juli 2022)  

1. Peneliti membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, 

tegur sapa dan berdoa. 

2. Peneliti memperkenalkan diri kepada siswa 

3. Sebelum memulai pembelajaran peneliti memberikan games 

kepada siswa agar lebih bersemangat dalam proses belajar 

mengajar. 

4. Peneliti menyampaikan materi yang akan diajarkan yaitu 

materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

5. Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran. 

6. Peneliti menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran 

yang akan digunakan, yaitu pendekatan pembelajaran 

pemecahan masalah. 

7. Peneliti membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang 

Setelah melaksanakan tindakan dalam pembelajaran pada tahap 

akhir proses pembelajaran peneliti memberikan penjelasan 



37 
 

 
 

secara singkat untuk materi yang akan dilakukan pada 

pertemuan selanjutnya. 

3)  Pengamatan 

Berdasarkan hasil pengamatan di pertemuan I ini peneliti 

menyampaikan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

Peneliti mampu melaksanakan tindakan pembelajaran cukup baik. 

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Hasil Observasi terhadap siswa 

     Selama proses pembelajaran pertemuan I ini berlangsung, 

kegaduhan siswa mulai berkurang pada saat diberikan materi, 

perhatian siswa terpusat pada materi yang diberikan, tetapi masih 

ada beberapa siswa yang belum berkonsentrasi penuh pada materi 

dan masih ada yang membuat gaduh, seperti menjaili temannya 

ataupun memukul-mukul bangku. Siswa dalam pembelajaran 

belum optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan siswa 

dalam proses pembelajaran yang meliputi beberapa aspek 

keaktifan, aspek perhatian, aspek disiplin, dan aspek penugasan 

dengan kriteria penilaian 1 (sangat baik), 2 (tidak baik), 3 (baik), 

4 (sangat baik 

    Berdasarkan data hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa 

pada aspek keaktifan masih ada beberapa siswa yang mendapat 

kriteria penilaian 3 ≤ . begitu juga dengan aspek perhatian, 
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disiplin, dan penugasan, masih tergolong kurang baik. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan tindakan selanjutnya agar aktivitas 

siswa dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Berdasarkan tabel 

observasi aktivitas, dapat diketahui bahwa hasil pengamatan 

siswa dalam proses pembelajaran diperoleh presentase 64% . 

Sebagaimana dapat dilihat pada hasil presentase klasikal 

observasi siswa di bawah ini: 

  Persentase klasikal observasi = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 % 

= 
245

384
 𝑥 100 % 

= 64 % 

  Hasil persentasi klasikal observasi menunjukkan bahwa aspek 

yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran adalah aspek 

keaktifan, aspek perhatian, aspek disiplin, dan aspek penugasan 

dimana keempat aspek tersebut masih termasuk kedalam kategori 

cukup.   

4) Refleksi  

  Peneliti bersama guru menganalisis hasil temuan pada 

tindakan pertemuan I. Berdasarkan  hasil observasi tindakan 

pertemuan I ditemukan masih banyak kelemahan yang terdapat 

pada peneliti dan kelemahan pada siswa. Kelemahan guru yaitu 

guru tidak dapat menyampaikan materi secara rinci, jelas, padat 
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dan menggunakan bahasa yang lugas, pemberian bimbingan bagi 

siswa yang belum maksimal, serta metode yang digunakan guru 

kurang maksimal yaitu hanya dengan metode diskusi dan Tanya 

jawab saja. 

  Kelemahan pada siswa yaitu sebagian belum memahami 

secara keseluruhan interuksi/penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Sebagian siswa merasa canggung/kaku dalam melaksanakan 

metode pendekatan pemecahan masalah.  Siswa belum maksimal 

menerima bimbingan dari guru dalam hal menyelesaikan soal, 

sebaagian siswa belum memahami penjelasan yang diberikan oleh 

guru. Dan masih banyak siswa belum maksimal dalam menjawab 

pertanyaan yang sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan 

peneliti.  

b.  Pertemuan 2 

1) Tahap perencanaan 

Perencanaan tindakan pada pertemuan 2 dibuat berdasarkan 

kekurangan pada pertemuan 1 , perbaikan yang dilakukan adalah: 

a) Peneliti berusaha untuk lebih melakukan pendekatan kepada 

siswa agar siswa tidak merasa canggung/kaku dalam proses 

pembelajaran.  

b) Peneliti memotivasi siswa agar lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, dan guru membimbing siswa dalam kegiatan 

pembelajaran  
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c) Menentukan bacaan yang terkait dengan materi 

d) Membuat soal  evaluasi dan kunci jawaban untuk siklus I 

2) Tahap Tindakan 

   Adapun deksripsi tindakan prtemuan 2 ini adalah sebagai 

berikut: 

a)  Pertemuan kedua (23 Juli 2022)  

1. Pneliti membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, 

tegur sapa dan berdoa. 

2.  Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Melaksanakan apersepsi dan mencoba mengingat kembali 

tentang materi yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya. 

4. Peneliti memberikan motivasi kepada siswa agar tertarik 

untuk mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan 

pecahan. 

5. Peneliti mengarahkan siswa untuk duduk bersama teman 

kelompok masing-masing yang sudah ditentukan pada 

pertemuan sebelumnnya. 

6. Peneliti menanyakan kepada siswa kesulitan dalam 

memahami materi yang dipelajari pada pertemuan 

sebelumya. 

7. Peneliti memberikan soal kepada siswa terkait dengan 

materi yang sudah dipelajari. 
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8. peneliti mengarahkan dan membimbing siswa ketika 

menulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam 

soal (Memahami masalah), jika siswa mengalami hambatan 

dalam mengerjakan soal maka siswa harus memahami soal 

dengan mengulang membacanya (Memahami Masalah). 

9. Setelah siswa membaca dan memahami soal, peneliti 

mengintruksikan siswa untuk membuat rencana 

penyelesaian soal-soal yang terkait (Merencanakan 

pemecahan).  

10. Kemudian mengintruksikan masing-masing kelompok 

untuk menyelesaikan soal yang telah dibagikan oleh peneliti 

(Menyelesaikan masalah) 

11. Kegiatan akhir dari pembelajaran, peneliti meminta kepada 

masing-masing kelompok mempresentasikan (Memeriksa 

kembali hasil yang diperoleh). 

Setelah melaksanakan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, 

pada tahap akhir proses pembelajaran peneliti memberikan 

penjelasan secara singkat untuk materi yang akan dilakukan 

pada pertemuan selanjutnya. Untuk mengetahui hasil yang telah 

dicapai, setelah pembelajaran dalam penerapan pendekatan 

pemecahan masalah pada siklus I peneliti menganalisis data dari 

hasil soal evaluasi yang dikerjakan siswa. 
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3) Pengamatan 

Berdasarkan hasil pengamatan di pertemuan 2 ini peneliti 

menyampaikan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

Peneliti mampu melaksanakan tindakan pembelajaran cukup baik. 

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Analisis data hasil belajar 

Tahap ini merupakan evaluasi pembelajaran berupa pelaksanaan 

tes formatif, hal ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi hasil 

belajar siswa. Pada pembelajaran pertemuan 2 hasil belajar siswa 

masih belum mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan. Pada tabel 3.1 kategori predikat dalam proses 

pembelajaran yang meliputi bebrapa kriteria penilaian 92% - 

100% (sangat baik), 83% - 92% (baik), 75% - 83% (cukup), 

>75% (Kurang), dan tabel 3.2 kategori predikat Hasil belajar 

rentang predikat 92 < 100 (sangat baik), 83 < 92 (baik), 75 < 83 

(cukup), <75 (perlu bimbingan) . 

Jumlah nilai siswa ( ∑ 𝑥 )  : 1.800 

Jumlah siswa ( ∑ N )  :  24 

Jumlah yang tuntas belajar  : 16 

Sehingga nilai rata-rata  :  x̅ = 
∑ X

 ∑ N 
  

= 
1800

24
  

= 75 
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Nilai klasikal KK  = 
x

z
 x 100% 

     = 
16

24
 x 100% 

= 66% 

4)  Refleksi 

  Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tujuan yang ingin 

dicapai pada pembelajaran pertemuan 2 belum tercapai secara 

optimal. Hal ini sesuai dengan analisis meningkatkan hasil belajar 

siswa bahwa sekitar 66% siswa memperoleh 75 ke atas. Dalam hal 

ini, hasil belajar yang dicapai belum mencapai target yang 

direncanakan yakni 83% siswa  harus mencapai hasil belajar 75 ke 

atas. Oleh karena itu, peneliti merencanakan untuk melanjutkan 

pada pembelajaran siklus II. 

2. Siklus II 

a. Pertemuan 3 

1) Perencanaan  

Perencanaan tindakan pada pertemuan 3 dibuat berdasarkan 

kekurangan pada pertemuan 2 di Siklus I, perbaikan yang dilakukan 

adalah : 

a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

b) Menentukan baacaan yang terkait sesuai dengan materi 

pembelajaran. 



44 
 

 
 

c) Membuat lembar pertanyaan yang sesuai dengan materi 

pembelajaran 

d) Menambah media pembelajaran berupa gambar tentang 

perkalian dan pembagian pecahan serta penambahan 

pendekatan pemecahan masalah. Dengan adanya media 

gambar serta metode pembelajaran tersebut menjadikan 

hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

e) Membuat lembar observasi aktivitas proses pembelajaran 

untuk siswa 

2) Tindakan  

 Pada tahap tindakan ini terdiri dari 2 pertemuan. Adapun 

deksripsi tindakan siklus II tiap pertemuan adalah sebagai berikut: 

a.  Pertemuan Ketiga ( 25 Juli 2022) 

1.   Peneliti membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, tegur 

sapa dan berdoa 

2.   Peneliti memberikan motivasi kepada siswa agar lebih 

semangat dan aktif dalam proses pembelajaran. 

3.   Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran  

4.  Peneliti menjelaskan materi yang akan dipelajari oleh siswa 

yaitu perkalian dan pembagian pecahan 

5.   Peneliti menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran yang 

akan digunakan serta memperlihatkan media gambar terkait 
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dengan materi, yaitu pendekatan pembelajaran pemecahan 

masalah. 

6.  Peneliti membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa. 

3) Pengamatan  

  Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan 3 peneliti 

menekankan siswa dan memberikan nilai bagi mereka yang aktif. 

Peneliti juga sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik 

sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias secara 

rinci diuraikan sebagai berikut : 

a. Hasil observasi terhadap siswa 

   Hasil observasi siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

melakukan aktivitas diluar pembelajaran sudah berkurang bahkan 

tidak ada yang membuat kegaduhan lagi. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa perhatian siswa telah terpusat pada 

penjelasan peneliti yang menggunakan media gambar yang 

mengenai materi pelajaran dan pemberian pendekatan 

pembelajaran pada siklus ini sehingga siswa bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Dari hal ini siswa menjadi 

semangat belajar, karena mereka sudah mengerti perintah dari 

peneliti selain akan masuk penilaian. 

    Berdasarkan data hasil pengamatan tersebut dapat diketahui 

bahwa aspek keaktifan, aspek perhatian, aspek disiplin dan aspek 
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pengamatan siswa mulai mengalami peningkatan, aktivitas siswa 

mengalami peningkatan yakni dari presentase 64% menjadi 80% 

pada siklus II pertemuan 3 ini. Sebagaimana dapat dilihat hasil 

persentase observasi siswa dibawah ini: 

Presentase pelaksanaan  = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
 x 100% 

      = 
308

 384 
 x 100%  

      = 80%   

Berdasarkan hasil presentase yang diperoleh pada siklus II 

pertemuan 3 yaitu 80% menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

sudah berada pada kategori baik dibanding siklus I pertemuan 1 

pada kategori cukup.  

4) Refleksi 

Peneliti bersama guru menganalisis hasil temuan pada 

tindakan pertemuan 3. Berdasarkan hasil observasi tindakan 

pertemuan 3 ini ditemukan sudah berada pada kategori baik 

dibandingkan siklus I pertemuan 1 . Guru juga sudah mampu 

melaksanakan pembelajaran dengan sehingga siswa dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. 
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b. Pertemuan 4 

1) Perencanaan  

Perencanaan tindakan pada pertemuan 4 dibuat berdasarkan 

kekurangan pada pertemuan 3, perbaikan yang dilakukan adalah :   

a) Peneliti lebih memfokuskan dalam memberikan materi 

pembelajaran. 

b) Peneliti memotivasi siswa agar lebih aktif dalam proses 

pembelajaran 

c) Menentukan bacaan yang terkait sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

d) Membuat lembar pertanyaan yang sesuai dengan materi 

pembelajaran 

e) Menambah media pembelajaran berupa gambar tentang 

perkalian dan pembagian pecahan serta penambahan 

pendekatan pemecahan masalah. Dengan adanya media 

gambar serta metode pembelajaran tersebut menjadikan 

hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

f)  Membuat soal evaluasi dan kunci jawaban siklus II 

2) Tindakan  

 Pada tahap tindakan adapun deksripsi tindakan siklus II tiap 

pertemuan adalah sebagai berikut: 
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a.  Pertemuan Keempat (26 Juli 2022)  

1.    Peneliti membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, tegur 

sapa dan berdoa 

2.  Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran 

3.    Melaksanakan apersepsi dan mencoba mengingat kembali 

tentang materi yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya. 

4.    Peneliti memberikan motivasi siswa agar tertarik untuk 

mempelajari materi perkalian dan pembagian pecahan. 

5.   Peneliti mengarahkan siswa untuk duduk bersama dengan teman 

kelompok masing-masing yang sudah ditentukan pada 

pertemuan sebelumnya. 

6.   Peneliti menanyakan kepada siswa kesulitan dalam memahami 

materi yang dipelajari padad pertemuan sebelumnya. 

7.    Peneliti memberikan soal kepada siswa terkait dengan materi 

yang sudah dipelajari. 

8.   Peneliti mengarahkan dan membimbing siswa ketika menulis 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal 

(Memahami masalah), jika siswa mengalami hambatan dalam 

mengerjakan soal maka siswa harus memahami soal dengan 

mengulang membacanya (Memahami masalah). 

9.    Setelah siswa membaca dan memahami soal, peneliti 

mengintruksikan siswa untuk membuat rencana penyelesaian 

soal-soal yang terkait (Merencanakan pemecahan). 
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10. Kemudian mengintruksikan masing-masing kelompok untuk 

menyelesaikan soal yang telah dibagikan oleh peneliti 

(Menyelesaikan masalah) 

11. Kegiatan akhir dari pembelajaran, peneliti meminta kepada 

masing-masing kelompok mempresentasikan (Memeriksa 

kembali hasil yang diperoleh) .  

3) Pengamatan  

  Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan 3 peneliti 

menekankan siswa dan memberikan nilai bagi mereka yang aktif. 

Peneliti juga sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik 

sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias secara 

rinci diuraikan sebagai berikut : 

a.    Analisis data hasil belajar 

Pada siklus II pertemuan keempat ini nilai evaluasi belajar siswa 

meningkat bila dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada 

siklus sebelumnya, rata-rata nilai siswa adalah 79 dengan 

ketuntasan 87%, dan pada tabel 3.1 kategoi predikat penilaian 92% 

- 100% (sangat baik), 83% - 92% (baik), 75% - 83% ( cukup ), <75 

( kurang ), dan pada tabel 3.2 kategori predikat hasil belajar rentag 

predikat 92 < 100 ( sangat baik ), 83 < 92 ( baik ), 75 < 83 (cukup), 

<75 ( Perlu bimbingan ).  

Jumlah nilai siswa ( ∑ x )  : 1.905 

Jumlah siswa ( ∑ N )  : 24 
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Jumlah yang tuntas belajar  : 21 

Sehingga nilai rata-rata : x̅ = 
∑ x

∑ N
 

= 
1.905 

24
 

= 79 

Nilai Klasikal KK = 
x

z
 x 100% 

= 
21

24
 x 100% 

= 87 

4) Refleksi 

  Berdasarkan hasil penelitian pertemuan keempat ini kemudian 

dilakukan refleksi terhadap langkah-langkah yang telah 

dilaksanakan. Hasil nilai siswa pada pertemuan ini sudah 

mencapai indikator keberhasilan dapat dilihat pada nilai rata-rata 

kelas yang sudah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus 

II. Adapun hasil refleksi pada siklus II adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti menjelaskan prosedur pemecahan masalah dengan baik 

2) Pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah telah 

berjalan sesuai dengan rencana tindakan. Baik peneliti maupun 

siswa telah menjalankan pembelajaran sesuai dengan mekanisme 

pendekatan pemecahan masalah sehingga pembelajaran 

berlangsung secara optimal. 

3) Peneliti menjelaskan mengenai gambar kepada siswa dengan 

baik. Adanya tambahan media gambar juga menjadikan hasil 

belajar siswa menjadi meningkat dan siswa mudah memahami 

materi pembelajaran 
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4) Pengalokasian waktu telah sesuai rencana tindakan sehingga 

seluruh waktu dapat dimanfaatkan secara optimal. 

5) Siswa yang bertanya pada siklus ini meningkat. 

6) Peneliti telah menyimpulkan hasil pembelajaran diakhir 

pembelajaran 

7) Sikap antusias siswa dalam pembelajaran meningkat. 

8) Peneliti dapat mengelola kelas dengan baik. 

9) Perhatian peneliti kepada siswa dalam pembelajaran sudah 

merata. 

10) Kemampuan peneliti pembimbing siswa sudah baik. 

11) Cara peneliti dalam mengkondisikan siswa yang kurang aktif 

sudah  

B.  PEMBAHASAN 

Berdasarkan dari pengamatan siklus I diperoleh hasil pengamatan 

antara lain peneliti sudah menggunakan pendekatan pembelajaran 

pemecahan masalah cukup baik, tetapi pengelolaan kelas belum optimal. Hal 

ini disebabkan kurangnya motivasi dan bimbingan kurang merata serta 

metode yang digunakan kurang optimal, sehingga siswa masih merasa 

kesulitan dalam memahami dan menjawab pertanyaan yang ada. Akan tetapi 

pada saat diberi materi untuk melakukan pembelajaran menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah siswa berantusias dalam membaca bahkan 

perhatian siswa pun terpusat pada materi pelajaran. Selain itu masih ada 

peserta didik yang melakukan aktivitas-aktivitas diluar pembelajaran. 

Adapun data frekuesni ketuntasan belajar siklus I sebagai berikut :  
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Tabel 4.1 Frekuensi Ketuntasan Belajar Siklus I  

No Uraian Frekuensi  Presentase Keterangan 

1 

Siswa yang 

memperoleh nilai 

kkm (75 keatas) 

16 Orang 

Siswa 
66% Tuntas 

2 

Siswa yang belum 

memperoleh nilai 

kkm (75 dibawah) 

8 orang 33 % 
Tidak 

Tuntas 

Jumlah 24 Siswa 99%  

Berdasarkan hasil belajar siklus I dapat disimpulkan perolehan hasil 

belajar sebanyak 16 orang siswa yang tuntas dengan persentase 66% dan 

sebanyak 8 orang siswa yang tidak tuntas dengan persentase 33%. 

Hasil belajar siswa pada siklus I terjadi siklus I peningkatan jika 

dibandingkan dengan nilai klasikal sebelum dilakukan tindakan siklus I, 

tetapi belum mencapai indicator keberhasilan yang ditetapkan. Pada siklus I 

nilai rata-rata evaluasi adalah 75 dengan ketuntasan 66% dengan demikian, 

perlu dilanjutkan siklus II agar hasil belajar siswa dapat diharapkan 

meningkat. Pada siklus II berdasarkan refleksi siklus I, pelaksanaan 

tindakan oleh guru sudah baik, peneliti mampu membangun semangat siswa 

dalam membimbing siswa menjawab pertanyaan. 

Siswa juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas diluar pembelajaran 

karena pembelajaran di siklus ini guru menjelaskan menggunakan media 

gambar . siswa dituntut untuk menjawab pertanyaan dan ketika siswa 

menjawab pertanyaan diharapkan siswa untuk mengulang jawaban dari 
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temannya dan diharapkan dapat memberikan keterangan salah atau benar, 

sehingga mereka bersemangat dalam menjawab pertanyaan karena akan 

masuk dalam penilaian. Hal ini menyebabkan konsentrasi siswa terpusat 

pada materi sehingga mereka dapat memahami materi dan dapat menjawab 

pertanyaan dengan baik.  Adapun data frekuensi ketuntasan belajar siklus II 

sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Frekuensi Ketuntasan Belajar Siklus II 

No Uraian Frekuensi  Presentase Keterangan 

1 

Siswa yang 

memperoleh nilai 

kkm (75 keatas) 

21 Orang 

Siswa 
87% Tuntas 

2 

Siswa yang belum 

memperoleh nilai 

kkm (75 dibawah) 

3 Orang 12% 
Tidak 

Tuntas 

Jumlah 24 Siswa 99%  

Berdasarkan hasil belajar siklus I dapat disimpulkan perolehan hasil 

belajar sebanyak 16 orang siswa yang tuntas dengan persentase 66% dan 

sebanyak 8 orang siswa yang tidak tuntas dengan persentase 33%. 

Siklus II ini hasil belajar siswa mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus I nilai rata-rata evaluasi siswa 

adalah 75 dengan ketuntasan belajar 66% setelah diberikan tindakan pada 

siklus II nilai rata-rata evaluasi siswa adalah  79 dengan ketuntasan nilai 

87%. Sehingga terdapat peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke 

siklus II. Pada siklus II, hasil belajar siswa sudah mencapai indicator 



54 
 

 
 

keberhasilan yang ditetapkan (≥83%). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 

hasil belajar siswa telah mencapai indicator keberhasilan yang ditetapkan. 

Sehingga siklus II dirasa cukup, tanpa harus dilanjutkan siklus III. Hal ini 

berarti dengan penerapan pendekatan pemecahan masalah dalam 

pembelajaran matematika kelas V di SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

Kecamatan Bontoala Kota Makassar mengalami peningkatan. Peningkatan 

hasil belajar siswa dari siklus I dan II dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.3 Hasil Penelitian 

Hasil Penelitian Siklus I Siklus II 

Hasil Belajar 75  79 

Ketuntasan Belajar 66% 87% 

Pada siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dengan ketuntasan belajar 87%. Hal ini menunjukkan bahwa 

masih ada siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran, dikarenakan 

siswa belum berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran sehingga 

pemahaman siswa pada materi pelajaran masih perlu ditingkatkan. 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilakukan terdapat 

peningkatan hasil belajar. Adapun perbaikan yang diterapkan peneliti 

untuk meningkatkan hasil belajar yaitu membuat kegiatan yang mampu 

memahamkan kesadaran siswa tentang pentingnya belajar matematika, hal 

ini sesuai dengan pendapat Dalyono bahwa faktor-faktor yang 
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mempengaruhi hasil belajar salah satunya adalah cara belajar. Cara belajar 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

dengan pendekatan pemecahan masalah. Begitu juga dengan peningkatan 

keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan. Hal ini karena 

penguasaan kelas yang dilakukan peneliti dengan tujuan agar metode yang 

digunakan tidak menjenuhkan dan tidak membosankan pada saat 

melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, hal ini sesuai pendapat Nana 

Sudjana bahwa keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari keikut sertaan 

siswa dalam melaksanakan tugas belajarnya. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu:  

1. Penerapan pendekatan pemecahan masalah pada mata pelajaran 

Matematika kelas V materi penjumlahan dan pengurangan pecahan di 

siklus I dan materi Perkalian dan pembagian pecahan di siklus II di SD 

Muhammadiyah I Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar 

dilaksanakan dengan siklus yaitu siklus I dan siklus II 

2. Penerapannya pada siklus I yaitu dengan pembagian ringkasan materi 

oleh guru yang kemudian didiskusikan oleh siswa dalam kelompok 

dan dipresentasikan. Selanjutnya siswa diminta untuk menyelesaikan 

diskusi menggunakan pendekatan pemecahan masalah berkaitan 

dengan materi. Namun siklus I gagal jadi dilanjutkan ke siklus II yaitu 

diawali dengan pembagian ringkasan materi oleh siswa dalam 

kelompok dan dipresentasikan. Selanjutnya siswa diminta untuk 

menyelesaikan diskusi menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

berkaitan dengan materi. 

3. Pendekatan pembelajaran pemecahan masalah dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas V di SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

kecamatan Bontoala Kota Makassar, sebelum diterapkan pendekatan 

pembelajaran pemecahan masalah mempunyai ketuntasan klasikal  
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40%. Setelah diterapkan pendekatan pembelajaran pemecahan masalah 

rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 75 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 66% pada siklus I, dan mendapatkan rata-rata hasil 

belajar 79 dengan ketuntasan klasikal sebesar 87% pada siklus II  

B.  Saran 

Adapun saran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi 

untuk melakukan penelitian sejenis dalam pembelajara berbeda 

2. Guru hendaknya lebih sering melatih dan memanfaatkan keaktifan 

siswa dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran, sehingga 

siswa mendapatkan suatu pembelajaran yang tidak monoton dan siswa 

dapat berpartisipasi aktif dan jangan ragu ketika berdiskusi atau 

melakukan kegiatan sumbang saran dengan kelompoknya 

3. Guru kelas hendaknya dapat menerapkan pendekatan pembelajaran 

pemecahan masalah ini, karena mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa.    
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan    : SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

Kelas / Semester    : 5/1 

Tema        : Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 

Sub Tema       : Penjumlahan Pecahan penyebut Beda dan sama 

Pertemuan       : 1 

Alokasi waktu     : 1 hari 

A. KOMPETENSI INTI 

a. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

b. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangganya 

c. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

d. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 
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yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 Menjelaskan dan melakukan 

penjumlahan dan pengurangan 

dua pecahan dengan penyebut 

berbeda dan sama  

3.2.1 Memahami cara penjumlahan 

terhadap berbagai bentuk 

pecahan dengan penyebut 

berbeda dan sama 

4.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan penjumlahan 

dan pengurangan dua pecahan 

dengan penyebut berbeda dan 

sama. 

4.2.1 Mengidentifikasi menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

penjumlahan dan pengurangan 

dua pecahan dengan penyebut 

berbeda dan sama. 

C. TUJUAN 

a.   Melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami cara 

penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan penyebut 

berbeda dan sama. 

b.Melalui berbagai latihan dan percobaan siswa mampu 

mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua 

pecahan dengan penyebut berbeda dan sama. 

D. MATERI  

a.  Penjumlahan dan pengurangan pecahan 

E. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan  : Problem Solving dengan bantuan media gambar 
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Metode   : Pengamatan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi 

dan Praktek  

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan - Guru memberi salam 

- Siswa berdoa dipimpin oleh ketua kelas 

- Guru menyapa siswa 

- Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pebelajaran. 

- Menginformasikan tema yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “penjumlahan 

dan pengurangan pecahan” 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Guru merefleksi siswa dengan 

pembelajaran yang lalu 

- Guru memberi apersepsi mengenai 

penjumlahan dan pengurangan pecahan 

15 menit 

Kegiatan Inti - Guru menjelaskan tentang penjumlahan 

dan pengurangan Pecahan 

- Guru menanyakan siswa mengenai hal-hal 

yang belum dimengerti siswa 

- Guru memberikan tugas kepada siswa 

- Membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 

150 menit 
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- Guru menjelaskan proses diskusi dengan 

pendektan pemecahan masalah 

- Guru meminta siswa tertib dan teratur 

dalam mengerjakan soal 

- Guru mengajak siswa untuk saling berbagi 

informasi pengetahuannya dan bekerja 

sama dengan kelompok serta sesuai waktu 

yang telah ditentukan 

- Guru mengorganisasikan kelompok sesuai 

prosedur 

- Guru bersama siswa mengkoreksi secara 

bersama-sama jawaban setiap siswa dan 

membenarkan bila ada yang salah. 

 

Penutup - Guru mengulas kembali kegiatan yang 

sudah dilakukan dan meminta siswa 

melakukan refleksi dari kegiatan yang 

baru saja mereka lakukan dengan 

menjawab pertanyaan: 

 Apa saja yang kamu pelajari hari 

ini? 

 Bagian mana yang sudah kamu 

pahami dengan baik? 

 Bagian mana yang belum kamu 

pahami? 

- Guru memberikan penguatan dan 

kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. 

- Siswa membawa doa sebelum pulang 

dipimpin oleh ketua kelas. 

- Guru memberikan arahan dan nasehat 

10 menit 
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sebelum pulang. 

G. SUMBER DAN MEDIA 

a.  Buku Pedoman Guru Kelas V dan Buku Siswa kelas V (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan kebudayaan, 2016) 

H. PENILAIAN 

Penilaian sikap   : Obsservasi selama kegiatan berlangsung 

Penilaian hasil belajar : tes tertulis individu 

Makassar,     Juli 2022 

Memeriksa dan menyetujui  

  Kepala sekolah    Guru kelas V   

         

   

Muhammad Rus’an, S.Pd    Risma, S.Pd 

NIP. 19701007 200604 1 011 

Mahasiswa 

 

Nurul Azisyah 

NIM.105401102218 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan    : SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

Kelas/Semester     : 5/1 

Tema          : Perkalian dan Pembagian Pecahan 

Sub Tema         : Perkalian dan Pembagian Pecahan 

Pertemuan        : 1 

Alokasi waktu      : 1 hari 

A. KOMPETENSI INTI 

1.  Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
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Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 Menjelaskan dan melakukan 

perkalian dan pembagian pecahan 

decimal 

3.2.1 Memahami perkalian dan 

pembagian pecahan dan 

desimal  

4.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan perkalian dan 

pembagian pecahan dan decimal 

4.2.1  Mengidentifikasi Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan perkalian dan 

pembagian pecahan dan 

decimal.   

C. TUJUAN 

1.  Setelah mendengar penjelasan guru dan melakukan Tanya jawab, siswa 

mampu  memahami perkalian dan pembagian pecahan biasa dengan benar. 

2. Dengan berbagai latihan, siswa mampu mengidentifikasi dan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian 

pecahan decimal dengan tepat. 

D. MATERI 

1.  Perkalian dan Pembagian Pecahan biasa 

E. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan   : Pemecahan Masalah 

Metode     : Pengamatan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Praktek 
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F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan - Guru memberi salam 

- Siswa berdoa dipimpin oleh ketua kelas  

- Guru menyapa siswa 

- Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pebelajaran. 

- Menginformasikan tema yang akan 

dibelajarkan yaitu tentang “Perkalian dan 

Pembagian Pecahan” 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

- Guru merefleksi siswa dengan 

pembelajaran yang lalu 

- Guru memberi apersepsi mengenai 

penjumlahan dan pengurangan pecahan     

15 menit 

Kegiatan Inti - Guru menjelaskan tentang Perkalian dan 

Pembagian Pecahan 

- Guru menanyakan siswa mengenai hal-hal 

yang belum dimengerti siswa 

- Guru memberikan tugas kepada siswa 

- Membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 

- Guru menjelaskan proses diskusi dengan 

pendekatan pemecahan masalah 

150 menit 
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- Guru meminta siswa tertib dan teratur 

dalam mengerjakan soal 

- Guru mengajak siswa untuk saling berbagi 

informasi pengetahuannya dan bekerja 

sama dengan kelompok serta sesuai waktu 

yang telah ditentukan 

- Guru mengorganisasikan kelompok sesuai 

prosedur 

- Guru bersama siswa mengkoreksi secara 

bersama-sama jawaban setiap siswa dan 

membenarkan bila ada yang salah. 

Penutup - Guru mengulas kembali kegiatan yang 

sudah dilakukan dan meminta siswa 

melakukan refleksi dari kegiatan yang 

baru saja mereka lakukan dengan 

menjawab pertanyaan: 

 Apa saja yang kamu pelajari hari 

ini? 

 Bagian mana yang sudah kamu 

pahami dengan baik? 

 Bagian mana yang belum kamu 

pahami? 

- Guru memberikan penguatan dan 

kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. 

- Siswa membawa doa sebelum pulang 

dipimpin oleh ketua kelas. 

- Guru memberikan arahan dan nasehat 

sebelum pulang.   

10 menit 
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G. SUMBER DAN MEDIA 

1.   Buku Pedoman Guru Kelas 5 dan Buku Siswa Kelas 5 (BUku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2016)  

H. PENILAIAN 

Penilaian sikap    : Observasi selama Kegiatan berlangsung 

Penilaian hasil belajar : tes tertulis individu 

Makassar,   Juli 2022 

Memeriksa dan menyetujui,  

  Kepala Sekolah      Guru Kelas V 

 

 

Muhammad Rus’an, S.Pd    Risma, S.Pd 

NIP. 19701007 200604 1 011    NIP. 

 

Mahasiswa 

 

 

 

Nurul Azisyah 

NIM. 105401102218 
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Lampiran 3  

Soal Siklus I 

Berilah tanda (x) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban yang paling 

benar! 

1. Hasil dari 
4

7
 + 

3

8
  = …   

  a. 
21

56 
            c. 

53

56 
   

b. 
32

56 
           d. 

55

56 
 

2.  Hasil dari 1
2

3
 + 

5

6
  = … 

a. 1 
1

3 
          c. 2 

1

2 
  

b. 1
3

4 
           d. 2 

3

4
  

3.  Hasil dari 2 
1

4
 + 

5

8
 = …  

a. 3 
8

40 
          c. 3 

33

40 
  

b. 3 
25

40
          d. 4 

33

40
  

4.   Perhatikan operasi penjumlahan berikut! Operasi penjumlahan yang hasilnya  

1 
5

6 
  adalah …. 

a. 
1

2 
 + 

1

3 
          c. 

1

4 
 + 1 

1

3 
   

b. 1 
1

3
 + 

1

3 
        d. 1 

1

3
 + 

1

2 
  

5.   Hasil dari 2 
2

3 
 - 1 

5

6 
 = …  

a. 2 
1

3 
          c. 1 

11

12 
 

b. 2 
1

6 
          d.  

5

6 
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6.    Hasil dari 4 
3

4 
 + 1 

1

2 
 = …  

a. 3 
3

4 
          c. 3 

1

4 
 

b. 3 
1

2 
          d. 2 

3

4 
 

7.   Bentuk paling sederhana dari pecahan 35% adalah…  

a.  
5

20 
           c.  

1

4 
 

b.  
7

20 
           d.  

17

50 
 

8.   Hasil pengurangan yang hasilnya  
5

8 
 adalah …  

a. 1 
1

2 
 -  

3

8 
        c. 1 

1

8 
 -  

1

2 
 

b. 1 
1

8 
 -  

5

8 
         d. 1 

1

3 
 - 

1

2 
  

9.   Dayu memiliki  1
1

8 
 kg telur. Sebanyak 

3

8 
 kg telur digunakan untuk membuat 

martabak. Siswa telur Dayu adalah … kg. 

a. 
3

4 
           c. 

2

8 
 

b. 
2

4 
           d. 

1

8 
   

10.  Edo membagi buah semangka menjadi 8 bagian sama besar. Sebanyak 
1

4 
 

 bagian dibagikan ke Siti, 
3

8 
 bagian dibagikan ke Beni. Banyak semangka 

yang dibagikan Edo adalah …. Bagian. 

a. 
1

8 
           c. 

3

8 
 

b. 
1

4 
           d. 

5

8 
 

 

II. isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar! 

1.  Hasil dari 
1

3 
 + 

1

4 
 = …  

2.  Hasil dari 
2

3 
 + 

1

2 
 = … 
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3.  Yanti mempunyai pita sepanjang 3
3

4 
 m diberikan kepada dua orang 

temannya sama panjang, yaitu sepanjang 
2

5 
 m. Sisa pita Yanti adalah … m ?  

4.  
3

4 
 - 

1

4 
 = … 

5.   
4

6 
 - 

3

6 
 = …  
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Lampiran 4  

Soal Siklus II 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d didepan jawaban yang 

paling benar!  

1.   hasil dari 
2

3 
 x 

3

8 
  adalah …  

a. 
1

4 
          c. 

5

8 
 

b. 
1

3 
          d. 

2

3
 

2.   Perhatikan operasi perkalian berikut. Operasi perkalian yang hasil 2/3 adalah 

a. 
1

2 
 x 

2

3 
        c. 

1

4 
 x 1 

1

3 
 

b. 1 
1

3 
 x 

1

3 
       d.1 

1

3 
 x 

1

2 
  

3.   Hasil dari 
8

13 
 : 

5

6 
 adalah … 

a. 1 
1

3 
         c. 6 

11

12 
  

b. 2 
1

6 
         d. 10    

4.   Hasil pembagian yang hasilnya 2
2

3 
 adalah…  

a. 
1

 2 
  : 

1

3 
         c. 

1

 4 
 : 1 

1

3 
 

b. 1 
1

3 
  : 

1

3 
       d. 1  

1

 3 
 : 2 

5.   Hasil dari 1,2 x 0,25 adalah …  

a. 300,0        c. 3,0      

b. 30,0         d. 0,3 

6.   Operasi perkalian yang hasilnya 0,4 adalah …  
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a. 1,2  x 0,2      c. 0,1 x 0,4    

  b. 0,5  x 0,8      d. 0,2 x 0,2  

7.   hasil dari 3,2 : 1,25 adalah …  

a. 0,256        c. 25,6 

b. 2,56         d. 256,0 

8.   Operasi pembagian yang hasilnya 3,5 adalah …  

a. 1,4 : 0,4       c. 0,28 : 0,4   

b. 2,8 : 0,4       d. 0,21 : 0,6 

9.  Nina mempunyai susu 1 
1

2 
 liter, susu tersebut akan dimasukkan ke dalam 

gelas. setiap gelas berisi 
1

 4 
 liter. Banyak gelas yang dibutuhkan Nina adalah 

… buah .  

   a. 6          c. 8 

b. 7           d. 9  

10 .  Ali membuat the di sebuah teko besar dengan volume 3,5 liter. Teh itu akan 

dituang ke dalam gelas dengan rata-rata isi setiap gelas 0,125 liter. Gelas 

yang dibutuhkan adalah … buah.  

a. 8          c. 24     

b. 12          d. 28  

II.  isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!  

1. 
36

8 
 x 

1

 4 
 = …  

2.  Hasil pengerjaan dari 
33

4
 x 3 

1

2 
 adalah…  

3.  6 
1

8 
 : 2,8 = … 

4.  Susi mempunyai 3,5 gulung pita. Jika setiap gulung terdapat pita 

sepanjang  
3

4 
 m, berapa meter panjang pita yang dimiliki Susi? 
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5.  Ayah Tino mempunyai 4 
1

2 
 kg rambutan. Sebanyak 1,5 kg rambutan 

akan dimasukkan ke dalam plastic. Berapakah plastic yang dibutuhkan 

ayah Tino?  
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Lampiran 5  

Kunci Jawaban Soal Siklus I  

Pilihan Ganda 

1. C 

2. C 

3. C 

4. D 

5. D 

6. C 

7. C 

8. C 

9. A 

10. D  

Essay  

1. 
𝟏

𝟑 
 + 

𝟏

 𝟒 
 = 

𝟒

𝟏𝟐 
 + 

𝟑

𝟏𝟐 
 = 

𝟕

𝟏𝟐 
 

2. 
𝟐

 𝟑 
 + 

𝟏

𝟐 
 = 

𝟒

 𝟔 
 + 

𝟑

 𝟔 
 = 

𝟕

 𝟔  
  

3. 3
𝟑

 𝟒 
 - 

𝟐

 𝟓 
 - 

𝟐

 𝟓 
=  

𝟏𝟓

 𝟒 
 - 

𝟐

 𝟓 
−  

𝟐

 𝟓 
=  

𝟕𝟓

𝟐𝟎 
 - 

𝟖

 𝟐𝟎 
 - 

𝟖

 𝟐𝟎 
 = 

𝟓𝟗

 𝟐𝟎 
 = 

𝟐𝟗𝟓

 𝟏𝟎𝟎 
 = 2,95 

4. 
𝟑

 𝟒
 - 

𝟏

 𝟒 
 = 

𝟐

 𝟒 
 = 

𝟏

 𝟐 
 

5. 
𝟒

 𝟔 
 - 

𝟑

 𝟔 
 = 

𝟏

 𝟔 
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Lampiran 6  

Kunci Jawaban Soal Siklus II  

Pilihan Ganda 

1. B 

2. B 

3. D 

4. C 

5. D 

6. C 

7. C  

8. A 

9. D 

10. D  

Essay 

1. 
36

 8 
 

2. 
33

 4 
 x 3 

1

 2 
 = 

33

 4 
 x 

7

 2 
   

33

 4 
 x 

7

 2  
 = 

321

 8 
  

3. 
61

 8 
 : 2,8 

= 
49

 8 
 : 

28

 10 
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= 
49

 8 
 : 14,5  

= 
49

 8 
 x 

5

 14 
 

= 
245

 112 
 

= 
35

 16 
 

= 2 
3

16 
 

4. Diketahui : 

Susi memiliki 3,5 gulung pita 

Setiap gulung terdapat pita sepanjang 
𝟑

 𝟒 
 m 

Ditanyakan :  

Berapa meter panjang pita yang dimiliki Susi? 

Penyelesaian :  

3,5 . 
𝟑

 𝟒 
 = 2,625 m  

Jadi, Panjang pita yang dimiliki Susi adalah 2,625 m  

 

5. Diketahui :  
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Ayah Tino mempunyai4 
1

 2  
kg rambutan. 

Sebanyak 1,5 kg rambutan akan dimasukkan kedalam  plastic 

Ditanyakan :  

Berapakah plastic yang dibutuhkan ayah Tino?  

Penyelesaian :  

4
1

 2 
 kg : 1,5 kg  

  
9

 2 
 :  

1

 2 
  

= 9  

Jadi, plastic yang dibutuhkan ayah Tino adalah 9 
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Lampiran 7  

Lembar Observasi Siswa Siklus I  

No 
Nama 

Siswa 

Keaktifan Perhatian Disiplin Penugasan 

Skor 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 DSR                 13 

2 DSR                 12 

3 FS                 8 

4 FM                 9 

5 IAF                 11 

6 IN                 10 

7 KLK                 10 

8 KTP                 10 

9 KTP                 11 

10 KKM                 12 

11 MS                 9 

12 MG                 9 

13 MAB                 9 

14 MTS                 12 

15 MAA                 10 
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16 MAR                 11 

17 MAK                 10 

18 MFR                 7 

19 MHM                 10 

20 MN                 13 

21 MKA                 12 

22 MR                 11 

23 MRP                 9 

24 NR                 7 

Jumlah 

Skor 

245 

Keterangan : 

1 : Sangat tidak baik    3. Baik 

2 : Tidak Baik        4. Sangat Baik 

Makassar,   Juli 2022 

Guru kelas V     

 

 Risma, S.Pd    
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Lampiran 8  

Lembar Observasi Siswa Siklus II  

No 
Nama 

Siswa 

Keaktifan Perhatian Disiplin Penugasan 

Skor 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 DSR                 14 

2 DSR                 14 

3 FS                 13 

4 FM                 14 

5 IAF                 12 

6 IN                 11 

7 KLK                 12 

8 KTP                 12 

9 KTP                 11 

10 KKM                 13 

11 MS                 13 

12 MG                 12 

13 MAB                 13 

14 MTS                 12 
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15 MAA                 12 

16 MAR                 12 

17 MAK                 14 

18 MFR                 14 

19 MHM                 13 

20 MN                 14 

21 MKA                 12 

22 MR                 14 

23 MRP                 14 

24 NR                 13 

Jumlah 

Skor 

284 

Keterangan : 

1 : Sangat tidak baik   3. Baik 

2 : Tidak Baik       4. Sangat Baik 

Makassar,   Juli 2022 

Guru Kelas V   

  

 Risma, S.Pd    
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Lampiran 9  

Daftar Hasil Belajar Siswa Siklus I  

No NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 Dale San Ramdhani 85 Tuntas 

2 Dylan San Ramdhani 80 Tuntas 

3  Fadilah Salsabilah 75 Tuntas 

4 Fikram 75 Tuntas 

5 Ibnu Al-Faqih 85 Tuntas 

6 Iffah Nafisah 65 Tidak Tuntas 

7 Kanaya Lintang Kenanga 60 Tidak Tuntas 

8 Khalifah Twiniska Putri Amir 80 Tuntas 

9 Khadijah Twibiska Putri Amir 80 Tuntas 

10 Kyan Kalenna Muhammad 80 Tuntas 

11 M. Marvel Samudra Putra A 70 Tidak Tuntas 

12 Maheja Giyonino 80 Tuntas  

13 Moh. Arsyad Bahri 60 Tidak Tuntas 

14 Muh. Tirta Setia S 85 Tuntas 

15 Muh. Adnan Anas 50 Tidak Tuntas 
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16  Muh. Aisar Rusman 90 Tuntas 

17 Muh. Alif Kasfran 80 Tuntas 

18  Muh. Raqri Rizal 85 Tuntas 

19 Muh. Habib Maulana Rizki 90 Tuntas 

20 Muh. Neymar 80 Tuntas 

21 Muh. Khidir. A 70 Tidak Tuntas 

22 Muh. Rifai 65 Tidak Tuntas 

23 Muhammad Rezky Pratama 80 Tuntas 

24 Nadia Ramadhani  50 Tidak Tuntas 

Jumlah 1.800 
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Lampiran 10  

Daftar Hasil Belajar Siswa Kelas II  

No NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 Dale San Ramdhani 85 Tuntas 

2 Dylan San Ramdhani 85 Tuntas 

3  Fadilah Salsabilah 80 Tuntas 

4 Fikram 80 Tuntas 

5 Ibnu Al-Faqih 85 Tuntas 

6 Iffah Nafisah 70 Tidak Tuntas 

7 Kanaya Lintang Kenanga 80 Tuntas 

8 Khalifah Twiniska Putri Amir 80 Tuntas 

9 Khadijah Twibiska Putri Amir 80 Tuntas 

10 Kyan Kalenna Muhammad 80 Tuntas 

11 M. Marvel Samudra Putra A 75 Tuntas 

12 Maheja Giyonino 80 Tuntas  

13 Moh. Arsyad Bahri 65 Tidak Tuntas 

14 Muh. Tirta Setia S 85 Tuntas 

15 Muh. Adnan Anas 60 Tidak Tuntas 

16  Muh. Aisar Rusman 90 Tuntas 
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17 Muh. Alif Kasfran 80 Tuntas 

18  Muh. Raqri Rizal 85 Tuntas 

19 Muh. Habib Maulana Rizki 90 Tuntas 

20 Muh. Neymar 80 Tuntas 

21 Muh. Khidir. A 75 Tuntas 

22 Muh. Rifai 75 Tuntas 

23 Muhammad Rezky Pratama 80 Tuntas 

24 Nadia Ramadhani  80 Tuntas 

Jumlah 1.905 
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Lampiran 11 

Frekuensi Ketuntasan Belajar Siklus I 

No Uraian Frekuensi  Presentase Keterangan 

1 

Siswa yang 

memperoleh nilai 

kkm (75 keatas) 

16 Orang 

Siswa 
66% Tuntas 

2 

Siswa yang belum 

memperoleh nilai 

kkm (75 dibawah) 

8 orang 33 % 
Tidak 

Tuntas 

Jumlah 24 Siswa 99%  

Frekuensi Ketuntasan Belajar Siklus II 

No Uraian Frekuensi  Presentase Keterangan 

1 

Siswa yang 

memperoleh nilai 

kkm (75 keatas) 

21 Orang 

Siswa 
87% Tuntas 

2 

Siswa yang belum 

memperoleh nilai 

kkm (75 dibawah) 

3 Orang 12% 
Tidak 

Tuntas 

Jumlah 24 Siswa 99%  
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Lampiran 12  

Hasil pemberian tes hasil belajar siklus 1 
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Lampiran 13 

Hasil pemberian tes hasil belajar siklus II 
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Lampiran 13 

Dokumentasi Kegiatan 

 

Gambar 1 Pemberian Materi kepada peserta didik 

 

Gambar 2 Penjelasan mengenai Pendekatan Pemecahan masalah 

 

Gambar 3 Pembagian Kelompok 
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Gambar 4 Pelaksanaan Pendekatan pembelajaran Pemecahan Masalah 

 

Gambar 5 Setelah pelaksanaan pendekatan pembelajaran pemecahan 

masalah 

 

Gambar 6 Pemberian tes hasil belajar siswa 
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