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ABSTRAK 

 

Alyea Rusady, 2022. Penerapan Pemecahan Masalah Soal Cerita Dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN 136 Salobundang. Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Makassar, dibimbing oleh Sukmawati dan Ernawati. 

Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan hasil belajar siswa melalui 
pendekatan pemecahan masalah siswa kelas IV SDN 136 Salobundang. Jenis penelitian 
yang dilakukan ialah 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 IV dengan jumlah 12 siswa terdiri 
dari 7 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Adapun pengumpulan datanya dilakukan 
dengan teknik : tes, observasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis data 
kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas siswa, 
yaitu pada siklus I aktivitas siswa adalah 61% dan mengalami peningkatan pada siklus II 
yaitu 84%. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I diperoleh nilai rata-rata 70 
dengan ketuntasan belajar 41% dan pada siklus II mengalami peningkatan yaitu diperoleh 
nilai rata-rata 78 dengan ketuntasan belajar 83%. Hal ini juga dapat dilihat pada aktivitas 
siswa, yaitu pada siklus I berada pada kategori rendah dan siklus II berkategori tinggi 
sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan hasil belajar dan juga dapat dilihat dari 
hasil belajar siswa pada setiap siklus, yaitu pada siklus I berada pada kategori cukup dan 
pada siklus II berada pada kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pendekatan pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa 
kelas IV SDN 136 Slobundang. 

 

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

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan 

berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Menurut UU No. 20 tahun 2003 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 keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara. Artinya setiap warga Negara Indonesia berhak untuk bersekolah, mulai 

dari jenjang pendidikan yang paling rendah hingga tinggi, salah satu jenjang 

pendidikan bagi warga Negara Indoneisa (WNI) ialah sekolah dasar atau SD. 

Pendidikan sekolah dasar (SD) merupakan jenjang dasar bagi peserta didik dalam 

menempuh pendidikan (Aka:2016), pendidikan di sekolah dasar mempunyai 

kontribusi dalam membangun dasar pengetahuan siswa untuk digunakan pada 

pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran di sekolah 

dasar harus berjalan optimal. 

Sekolah dasar akan menjadi pondasi yang berguna ketika anak akan 

menempuh pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Maka sangat penting peran 

seorang pendidik dalam hal ini. Seorang pendidik atau guru Menurut Djamarah 

(2015:280) adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa 

atau tenaga profesional yang dapat menjadikan siswa-siswinya untuk 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/
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merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Dalam 

pendidikan tentu memiliki guru dan siswa, dua unsur ini sangat penting karena 

berkaitan dengan peran dalam proses pembelajaran. Guru dan siswa merupakan 

faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan umumnya, karena guru 

dan siswa memegang peranan dalam proses pembelajaran, di mana proses 

pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan yang 

bertujuan terjadinya perubahan tingkah laku anak. 

Di setiap satuan pendidikan tentu memiliki berbagai  pelajaran, salah satunya 

ialah matematika, Menurut Masitoh dan Prabawanto (Hatim:2019)  matematika 

adalah salah satu bidang studi yang diajarkan di lembaga pendidikan formal yang 

berhubungan dengan banyak konsep. Pembelajaran dengan menekankan 

Pemahaman konsep seharusnya dapat mempermudah proses pemahaman materi, 

pada kenyataannya pandangan siswa terhadap Matematika adalah beda. Yaitu 

sulit, membingungkan, dan memerlukan daya pikir yang kuat. Sehingga membuat 

siswa kurang termotivasi untuk Mempelajari matematika. Faktor ini tentu 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Biasanya dalam proses pembelajaran matematika guru hanya bersifat relatif 

abstrak dan monoton yang di mana guru hanya mengerjakan rumus tanpa 

menerapkan konsep. Padahal konsep sangat diperlukan agar Siswa memiliki 

pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik ditunjukkan dengan siswa dapat 

menjelaskan atau mendefinisikan suatu informasi dengan pemahaman sendiri. 

Matematika yang diajarkan di sekolah khususnya sekolah dasar masih sangat 

prosedural. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 20 

Juni 2022, yang dilakukan kepada guru dan siswa kelas IV  SDN 136 

Salobundang diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran matematika rendah, bahwa masih ada beberapa siswa yang belum 

mencapai kriteria ketuntasan maksimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah, 

yaitu 75. Dengan adanya siswa yang tidak lulus atau tidak mencapai nilai KKM 

maka proses pembelajaran belum dikatakan dapat berhasil. 

Faktor yang menyebabkan masih adanya siswa yang tidak tuntas dikarenakan 

: (1) siswa kurang terlibat secara aktif dalam belajar, (2) kurang aktifnya siswa 

dalam belajar dapat dilihat dari tingkah laku siswa yang tidak mau bertanya 

kepada guru tentang materi yang dipelajarinya, (3) jika diberi soal latihan selalu 

mengandalkan latihan siswa lain lalu menyalinnya, (4) selain itu pada saat Tanya 

jawab hanya beberapa siswa yang memberikan ide, tanggapan, atau gagasan 

sedangkan siswa lain hanya mendengarkan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya 

interaksi antara siswa dan guru pada saat proses pembelajaran. sehingga susasana 

pembelajaran sangat pasif dan satu arah, hal ini tentu saja berdampak pada hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya guru mengatasi hal ini dengan 

menggunakan atau memilih salah satu metode yaitu  metode pembelajaran 

pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah adalah suatu cara pembelajaran 

dengan menghadapkan siswa kepada suatu masalah untuk dipecahkan atau 

diselesaikan secara konseptual masalah terbuka dalam pembelajaran 

(Sabaruddin:2019).  Penelitian ini menggunakan metode pembelajaran pemecahan 

masalah yang didukung dari beberapa penelitian yang relevan. Salah satunya ialah  
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Suryana (2015) dengan judul penelitian “Penerapan Pendekatan Pemecahan 

Masalah Melalui Soal Cerita Pecahan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV SDN Ciherang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil observasi sebelum dilakukan 

tindakan diperoleh ketuntasan siswa 33%, sedangkan pada siklus I meningkat 

sebesar 67%  dan pada siklus II meningkat sebesar 90%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan pendekatan pemecahan masalah dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Berdasarkan kondisi yang diuraikan 

diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Pemecahan 

Masalah Soal Cerita Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN 136 

Salobundang”. 

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 
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2. Alternatif Pemecahan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka alternative Pemecahan 

masalah penelitian ini, sebagai berikut :  

1) Merencanakan proses pembelajaran matematika siswa kelas IV melalui 

penerapan Pemecahan masalah siswa kelas IV SDN 136 Salobundang. 

2) Melaksanakan pembelajaran matematika melalui penerapan pendekatan 

Pemecahan masalah siswa kelas IV SDN 136 Salobundang.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menguraikan pemahaman siswa 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah. Dari penjelasan tersebut maka rumusan masalah yang 

muncul dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan pemecahan masalah dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 136 Salobundang” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai 

adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 136 

Salobundang 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa 

Diharapkan agar dapat memudahkan siswa menguasai materi yang diajarkan 

2. Bagi guru 

Dengan penelitian ini diharapkan para guru dapat memnfaat kan hasil 

penelitian ini baik teori maupun prakteknya 

3. Bagi sekolah 

Manfaat yang diharapkan bagi sekolah semoga penelitian ini dapat 

meningkatkan kualitas dan prestasi sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan khususnya mata pelajaran matematika. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian teori 

1. Hasil Belajar 

 Menurut Kemendikbud (2016:14) terdapat beberapa istilah yang 

berhubungan dengan hasil  belajar  diantaranya  1)  Penilaian, merupakan  proses  

mengumpulkan  dan mengolah   informasi   guna   mengukur pencapaian hasil 

belajar  siswa, 2) Teknik penilaian, merupakan cara yang digunakan pendidik  

untuk  melakukan  penilaian  dan menggunakan  bebagai  bentuk  instrument 

penilaian,  3)  Instrumen  penilaian,  alat yang   disusun   dan   digunakan   untuk 

mengumpulkan  dan  mengolah  informasi untuk  mengukur  pencapaian  hasil  

belajar siswa,  4)  Kriteria  Ketuntasan  Minimal (KKM)  merupakan  kriteria  

ketuntasan belajar yang ditentukan satuan pendidikan dengan mengacu pada 

standar kompetensi lulusan,    serta    mempertimbangkan karakteristik  siswa,  

karakteristik  mata pelajaran  dan  kondisi  satuan  pendidikan. 

 Adapun  dalam  Permendikbud  No.  23 Tahun  2016  tentang  Standar  

Penilaian Pendidikan  dijabarkan  bahwa  penilaian hasil  belajar  merupakan  

proses  pengum-pulan   informasi/data   tentang   capaian pembelajaran  siswa  

dalam  kompetensi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang  dilakukan  

secara  terencana  dan sistematis  selama  dan  setelah  proses pembelajaran.   

 Menurut (Humara,dkk:2015) hasil belajar merupakan realisasi pemekaran 

dari kecakapan atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil 
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belajar dari seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam 

bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir, maupun keterampilan 

motorik. 

 Maka  dapat  disimpulkan bahwa  hasil  belajar  merupakan  capaian 

kompetensi  siswa  yang  dapat  diukur selama  dan  setelah  proses  

pembelajaran dengan  lingkup  penilaian  hasil  belajar mencakup  ranah  

sikap,  pengetahuan  dan keterampilan 

 Menurut (Turrohmah:2017) hasil belajar dapat difungsikan atau 

ditunjukan untuk keperluan berikut ini : 

1)  Untuk seleksi, hasil dari belajar seringkali digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan siswa-siswa yang paling cocok untuk jenis jabatan atau 

jenis pendidikan tertentu. 

2) Untuk kenaikan kelas, untuk menentukan apakah seorang siswa dapat 

dinaikkn ke kelas yang lebih tinggi atau tidak, memerlukan informasi 

yang dapat mendukung keputusan yang dibuat gur. 

3) Untuk penempatakan, agar siswa dapat berkembang sesuai dengan tingkat 

kemampuan dan potensi yang mereka miliki, maka perlu dipikirkan 

keterpatan penempatan siswa pada kelompok yang sesuai. 

 Menurut teori gestalt (Susanto:2013)  hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

dua hal, siswa itu sendiri dan lingkungannya. 

1) Siswa, dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku intelektual, 

motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik jasmani maupun rohani. 



9 
 

 
 

2) Lingkungan, yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas 

guru, sumber-sumber belajar, metode serta dukungan linkungan, 

keluarga, dan linkungan. 

2. Pemecahan Masalah 

 Menurut Susanto (2013) pemecahan masalah merupakan komponen-

komponen yang sangat penting dalam matematika. Secara umum, dapat dijelaskan 

bahwa pemecahan masalah merupakan proses menerapkan pengetahuan 

(knowledge) yang telah diproleh siswa sebelumnya kedalam situasi yang baru. 

Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas penting dalam pembelajaran 

matematika, karena tujuan belajar yang ingin dicapai dalam pemecahan masalah 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

 Menurut Widodo dan Sujadi (Apriani:2018) pemecahan masalah dalam 

matematika adalah aktivitas yang digunakan untuk mencari penyelesaian dari 

masalah matematika yang dihadapi oleh peserta didik dengan menggunakan 

semua pengetahuan matematika yang dimiliki. 

 Menurut (sabaruddin:2019) metode pemecahan masalah adalah suatu cara 

pembelajaran dengan menghadapkan siswa kepada sesuatu masalah untuk 

dipecahkan atau diselesaikan secara konseptual masalah terbuka dalam 

pembelajaran. 

 Menurut Gagne (suryana:2015) Pemecahan masalah adalah suatu proses agar 

siswa menemukan panduan dari aturan yang sebelumnya sudah dipelajari, untuk 

diterapkan dalam pemecahan masalah. 
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 Berdasarkan pengertian pemecahan masalah tersebut peneliti menarik 

kesimpulan bahwa pemecahan masalah ialah aktivitas pembelajaran yang dimana 

siswa dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari. 

 Menurut (Sabaruddin:2019) karakteristik pembelajaran pemecahan masalah 

yaitu : 

1) Belajar menemukan 

Guru menyediakan informasi dan siswa belajar menemukan dan 

mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

permasalahan tersebut. 

2) Aturan, rumus, konsep dan pengetahuan terdahulu 

Selanjutnya, siswa menentukan rumus atau konsep dan mengaitkannya 

dengan kehidupan sehari-hari untuk  menyelesaikan masalah tersebut 

3) Memperoleh cara pemecahan 

Setelah itu siswa menyelesaikan soal tersebut dengan rumus yang telah ia 

tetapkan atau gunakan 

4) Situasi baru 

Siswa mendapatkan situasi baru dimana dalam pembelajaran mengaitkan 

dengan kegiatan sehari-hari dan mengingat kembali pengetahuan yang 

berkaitan dengan masalah tersebut 
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5) Proses belajar baru 

Siswa mempelajari proses dari pembelajaran pemecahan masalah dan 

terbiasa untuk melakukannya. 

Langkah – langkah pemecahan masalah matematika menurut polya 

(Akhsani,dkk:2018) adalah: 

1) Memahami masalah 

Pada langkah pertama ini, pemecah masalah harus dapat menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk mempermudah pemecah 

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) Merencanakan cara penyelesaian Untuk dapat menyelesaikan masalah, 

pemecah masalah harus dapat menemukan hubungan data dengan yang 

ditanyakan. Pemilihan teoremateorema 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 akan 

ada satupun alternatif yang terabaikan. Untuk keperluan ini, bila perlu perlu 

pemecah masalah mengikuti langkah-langkah berikut: 

a) mengumpulkan data/informasi dengan mengaitkan persyaratan yang 

ditentukan untuk analisis. 
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b) jika diperlukan analisis informasi yang diperoleh dengan 

mengunakan analogi masalah yang pernah diselesaikan 

c) apabila ternyata “macet”, perlu dibantu melihat masalah tersebut 

dari sudut yang berbeda. 

3) Melaksanakan rencana Berdasarkan rencana, penyelesaian–penyelesaian 

masalah yang sudah direncanakan itu dilaksanakan. 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: 

a. melihat kembali hasil  

b. melihat kembali alasan-alasan yang digunakan  

c. menemukan hasil lain 

d. menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain 

e. menginterpretasikan masalah kembali 

f. menginterpretasikan hasil 

g. memecahkan masalah baru 

 Berdasarkan langkah-langkah menurut polya peneliti menarik kesimpulan 

bahwa dalam pendekatan pemecahan masalah terdapat empat tahap yaitu pertama 

memahami masalah yaitu dengan memahami permasalahan tersebut lalu 
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menentukan diketahui dan ditanyakan, kedua merencanakan cara penyelesaian 

dari soal tersebut, ketiga melaksanakan rencana yang telah direncanakan  dan 

terakhir ialah melihat kembali hasil atau mengecek kembali jawaban yang telah 

diperoleh. 

3. Pembelajaran Matematika 

Menurut Komalasari (faizah:2017) Pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang 

direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek 

didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien. 

Menurut (Abdullah:2017) pembelajaran merupakan media utama bagi 

manusia untuk memperoleh pengembangan potensi dirinya, sekaligus membantu 

manusia agar dapat dengan cepat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, 

bahkan gerak perubahan social kea rah yang lebih baik sangat ditentukan oleh 

pendidikan. 

Menurut (Fatimah,dkk:2018) Pembelajaran merupakan kata belajar yang 

diberikan imbuhan pe dan an, yang berarti pembelajaran adalah sebuah 

peningkatan pengetahuan, proses mengingat, dan proses mendapatkan faktafakta 

atau keterampilan yang dapat dikuasai serta digunakan sesuai kebutuhan. 

Susanto (2013)  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. 
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Menurut (Novitasari:2016) 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. 

Menurut Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang standar isi, matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 

manusia. 

Menurut wandini dkk (wiryanto:2020) Pembelajaran matematika adalah 

suatu  kegiatan belajar    ilmu    pengetahuan    menggunakan    nalar    dan 

memiliki  rencana  terstruktur  dengan  melibatkan  pikiran serta    aktifitas    

dalam    mengembangkan    kemampuan pemecahan  masalah  dan  

menyampaikan  suatu  informasi atau   gagasan. 

Menurut (Gunawan:2016) pembelajaran    matematika adalah  proses  

komunikasi  antara  pendidik  dan peserta   didik   dengan   lingkungan   ,   

dimanan pendidik   secdara   terprogram   mengkondisikan siswa    agar    dapat    

secara    aktif    mempelajari bilangan,  hubungan  antar bilangan  serta  makna 

dan     konsep-konsep     yang     terdapat     dalam matematika. 

Dapat ditarikkan kesimpulan bahwa pembelajaran matematika adalah ilmu 

universal yang ada pada setiap jenjang pendidikan dan memiliki peran penting 

dalam setiap perkembangan yang berhubungan dengan ide abstrak atau konsep. 

  Menurut depdiknas (2006) menyatakan tujuan pembelajaran matematika 

diantaranya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan : 



15 
 

 
 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penelaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, table, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Pembelajaran  matematika bertujuan agar siswa  (Depdiknas,2016) 

1) memahami konsep matematika, 

2) menggunakan penalaran pada materi yang memuat pola dan sifat, 

3) memecahkan masalah, 

4) mengkomunikasikan gagasan siswa dengan simbol, diagram atau tabel untuk 

memperjelas permasalahan, 

5) siswa mempunyai sikap menghargai manfaat matematika dalam Kehidupan 

 Sekarang ini tujuan pembelajaran matematika yaitu agar siswa 

menunjukkan sikap positif  bermatematika yang meliputi  logis,  kritis,  cermat  
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dan teliti,  jujur,  bertanggung jawab,  dan tidak mudah menyerah dalam 

menyelesaikan masalah, sebagai wujud implementasi kebiasaan dalam inkuiri dan 

eksplorasi matematika (Kemendikbud, 2016). Pemecahan masalah juga berguna 

dalam memecahkan masalah sehari-hari, karena dalam aktivitas sehari-hari 

manusia tidak luput dari proses matematika (marlissa,dkk:2015) 

 Menurut Sukirman (apriani:2018)  ada beberapa jenis kesalahan dalam 

mengerjakan soal matematika yaitu: 

1) Kesalahan penggunaan konsep dalam materi 

2) Kesalahan prinsip, yaitu kesalahan yang berkaitan dengan hubungan 

dua atau lebih objek 

3) Kesalahan operasi, yaitu kesalahan dalam melakukan perhitungan 

Menurut ishak, dkk (Nurianti,dkk:2015) faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kesalahan siswa dalam matematika, yaitu : 

1) Faktor-faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa itu sendiri baik yang bersifat biologis maupun yang bersifat 

psikologis misalnya kecerdasan, kelemahan fisik, sikap dan kebiasaan 

yang salah dalam mempelajari bahan pelajaran tertentu. 

2) Faktor-faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa 

itu sendiri, berupa lingkungan, baik yang berupa lingkungan alam 

misalnya tempat belajar, suasana, cuaca, penerangan, dan sebagainya, 

maupun yang berupa lingkungan sosial yaitu yang berhubungan dengan 

pergaulan manusia. Mengingat luasnya faktor yang dapat menyebabkan 
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kesalahan, maka faktor penyebab yang diselidiki dalam penelitian ini 

dibatasi hanya dari segi dalam diri siswa 

4. Soal Cerita 

 Salah  satu bentuk  permasalahan  yang  dapat  digunakan  dalam  aktivitas  

pemecahan masalah adalah soal cerita. Menurut (Dwidarti,dkk:2019) Soal cerita  

merupakan  soal  yang  dinilai  memiliki  tingkat  kesulitan yang  lebih  tinggi  

dibanding  dengan  soal matematika  yang  menampilkan  model  matematika  

secara langsung.   Dalam   soal   cerita,   siswa   diharapkan   dapat   menemukan   

permasalahan   yang   harus diselesaikan dalam soal tersebut. 

Menurut (Aminah,dkk:2018) Pengertian soal cerita dalam mata pelajaran 

matematika adalah soal yang disajikan dalam bentuk uraian atau cerita, baik 

secara lisan maupun tulisan. 

 Menurut Wijaya (wahyudin:2016) Soal cerita merupakan permasalahan yang 

dinyatakan dalam bentuk kalimat bermakna dan mudah dipahami. 

 Menurut (Gunawan:2016) Soal cerita matematika adalah soal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari  yang  merupakan  terapan  dari  suatu 

materi matematika. 

 Menurut (Suyati,dkk:2018) Soal cerita adalah soal yang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari. Soal biasanya diletakkan pada tiap akhir pokok bahasan 

atau sub pokok bahasan. Pada pokok bahasan pengerjaan hitung bilangan 

misalnya diakhiri dengan soal cerita yang melibatkan hitung bilangan begitu juga 

pada pokok bahasan yang lain 



18 
 

 
 

 Menurut (ariestina:2014) mengatakan bahwa soal cerita adalah soal yang 

disajikan dalam bentuk cerita pendek. Cerita yang diungkapkan dapat merupakan 

masalah kehidupan sehari-hari atau masalah lainnya 

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa soal cerita adalah soal yang disajikan dalam 

bentuk cerita dan soalnya berupa kejadian yang dilakukan atau dialami sehari-

hari. 

 Menurut (Nurajizah,dkk:2020) Beberapa jenis kesalahan yang dilakukan oleh 

peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita adalah : 1) Peserta didik tidak 

menuliskan apa yang diketahui; 2) Peserta didik tidak menentukan apa yang 

ditanyakan; 3) Peserta didik kesulitan dalam mengubah model matematika; 4) 

Peserta didik kurang teliti dalam mengerjakan soal; 5) Peserta didik kesulitan saat 

menentukan nilai akhir. 

5. Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dan Kelipatan Persekutuan 

Terkecil (KPK) 

 Menurut (Himawati:2011) bilangan prima adalah bilangan yang tepat 

mempunyai dua faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri dan menurut 

(Rizal,dkk:20120) Bilangan prima adalah bilangan asli yang mempunyai tepat dua 

pembagi positif yaitu 1 dan dirinya sendiri, seperti 2, 3, 5, 7. 2 merupakan 

bilangan prima terkecil dan satu-satunya bilangan prima yang genap. 

Berikut beberapa bilangan prima : 

1) 3 = 1 × 3 (3 adalah bilangan prima karena faktornya hanya 1 dan 3) 

2) 2 = 1 × 2 (2 adalah bilangan prima karena faktornya hanya 1 dan 2) 
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3) 17 = 1 × 17 (17 adalah bilangan prima karena faktornya hanya 1 dan 17) 

Kesimpulan : 

1) Bilangan yang tepat mempunyai dua factor disebut bilangan prima. Dengan 

kata lain, bilangan prima hanya mempunyai factor 1 dan bilangan itu sendiri. 

2) Setiap bilangan mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. 

3) 2 adalah satu-satunya bilangan prima genap, sebab selain 2, semua bilangan 

prima adalah bilangan ganjil.tetapi tidak semua bilangan ganjil adalah 

bilangan prima. 

 Faktor prima adalah bilangan prima yang terkandung dalam factor bilangan 

itu. Sedangkan, faktorisasi pirma  adalah bentuk perkalian bilangan-bilangan 

prima suatu bilangan. 

Contoh : 

a) Faktor prima dan faktorisasi prima bilangan 124. 

b) Faktor prima bilangan 124 adalah 2 dan 31. 

c) Faktorisasi prima bilangan 124 = 2 × 2 × 31 = 22 × 31. 

 Bilangan prima yang digunakan untuk membagi urut dari yang terkecil, yaitu 

bilangan dibagi 2. Jika tidak bias bagilah dengan 3, jika tidak bisa bagilah dengan 

5, dan seterusnya. 

 Dalam matematika, FPB adalah singkatan dari factor persekutuan terbesar. 

Factor persekutuan terbesar (FPB) dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif 

terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Cara mencari FPB, adalah 

sebagai berikut : 
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Cara pengoprasian atau kerja : Kita dapat menyebutkan  satu persatu faktornya, 

lalu cari faktor yang sama dan paling besar. 

Contoh : Faktor 15 adalah  1, 3, 5, 15 

Faktor 25 adalah 1, 5, 25 

FBP 15 dan 25 adalah 5 

 Untuk mengerjakan soal cerita FPB ada satu kunci yang harus  diperhatikan. 

Yaitu apabila di dalam soal terdapat kata-kata "sama banyak". Maka jika 

menjumpai soal cerita dengan kata kunci "sama banyak" maka bisa dipastikan 

cara mengerjakannya yaitu menggunakan FPB.  

Contoh: 

Untuk pesta ulang tahun Dhimas, ibu membeli 48 wafer dan 72 bungkus permen. 

Wafer dan permen itu akan dimasukkan ke dalam kantung plastik sama banyak. 

Berapa kantung plastik yang dibutuhkan ibu?  

Penyelesaian: 

Cara mengerjakan soal di atas yaitu ingat  kata-kata "sama banyak", berarti kita 

harus menggunakan FPB. Ingat untuk pohon faktor cara mencari FPB adalah kita 

ambil angka yang sama tetapi memiliki pangkat yang paling kecil. 
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Menggunakan cara pohon faktor 

  

Gambar 2.1 pohon faktor menentukan FPB 

48 = 24 x 3 

72 = 23 x 32 

FPB = 23 x 3 = 8 x 3 = 24 

  KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Dalam 

aritmetika dan teori bilangan, kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua 

bilangan adalah bilangan positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua 

bilangan itu. 

Cara pengoprasian atau kerja : kita bisa menggunakan cara menuliskan 

kelipatannya satu per satu. 

Contoh : 

KPK dari 6 dan 8 adalah … 

Kelipatan 6 = 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, … (dan seterusnya) 

Kelipatan 8 = 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, … (dan seterusnya 

https://1.bp.blogspot.com/-ehLhCjXP5I4/YSbW6U6EoCI/AAAAAAAAA7E/Soddkp2pfsIhAtW0TRXSuBuctXE6SSl-gCLcBGAsYHQ/s1932/fpb+38+dan+72.jpg
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Kelipatan dari 6 dan 8 yang sama di atas adalah 24, 48, dan seterusnya. Karena 

kita mencari yang terkecil, maka KPK dari 6 dan 8 adalah  24. 

Untuk mengerjakan soal cerita KPK ada satu kunci yang harus 

diperhatikan.yaitu apabila di dalam soal cerita terdapat kata ’’bersama-sama”, 

“bersamaan “, “berurutan”. Jika dalam soal menjumpai kata-kata tersebut maka 

dipastikan cara pengerjaannya menggunakan KPK. 

Contoh: 

Hasan berenang setiap 8 hari sekali. Ali berenang setiap 12 hari sekali. Jika pada 

tanggal 5 Juli 2021 mereka berenang bersama-sama. Kapan mereka akan 

berenang bersama-sama kembali? 

Penyelesaian:  

Cara mengerjakan soal di atas yaitu ingat  kata-kata "bersama-sama", berarti 

kita harus menggunakan KPK. Ingat untuk pohon faktor cara mencari KPK adalah 

kita ambil angka yang sama tetapi memiliki pangkat yang paling besar dan angka 

yang tidak sama kita ikutkan/masukkan juga. 

Menggunakan cara pohon faktor 

 

Gambar 2.2 pohon faktor menentukan KPK 

 

https://1.bp.blogspot.com/-8GMecjQvUHQ/YSbblDSx3KI/AAAAAAAAA7M/pNp2dBefincrvqp3oklOqdj6wbW7W7YcACLcBGAsYHQ/s1665/IMG_20210826_070652.jpg
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8   = 23 

12 = 22 x 3 

KPK = 23 x 3 = 8 x 3 = 24 

 Ada beberapa cara menetukan FPB dan KPK yang dikembangkan di 

tingkat SD diantaranya adalah menggunakan cara atau model pohon faktor. Model 

pohon faktor adalah model yang yang membagi bilangan tersebut hingga 

menyisakan faktor-faktor prima saja. Berikut cara mengerjakan soal KPK dan 

FPB menggunakan  model pohon faktor. Contoh FPB dan KPK dari 20 dan 24. 

Model Pohon Faktor 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 model pohon faktor 

Faktor prima dari 20 = 22 x 5 

Faktor prima dari 24 = 22 x 3 x 2 

 FPB bisa kita tentukan dengan mengambil faktor yang sama yakni faktor 

yang memiliki pangkat yang paling kecil. Sehingga faktor prima yang sama dan 

20 24 

2 5 

10 2 

3 

12 2 

2 

6 2 
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memiliki pangkat terkecil dari bilangan 20 dan 24 yaitu 22. Jadi FPB dari 20 dan 

24 = 22 atau 2 x 2 = 4 

 Sedangkan untuk mencari KPK dapat kita tentukan, yaitu dengan cara 

mengambil semua factor bilangan. Apabila terdapat faktor yang sama, dan 

memiliki pangkat yang berbeda, maka kita ambil factor dengan pangkat yang 

terbesar, dan jika terdapat faktor yang sama,dan memilki pangkat yang sama, 

maka kita pilih salah satu saja. 

Maka faktor prima dari 20 dan 24 = 22 ,2, 3, 5  

Jadi KPK dari 20 dan 24 adalah = 22 x 2 x3x 5 = 120 

 Matematika tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, setiap hari kita 

menghadapi masalah yang berkaitan dengan matematika, ibu belanja di pasar, 

pedagang melakukan kegiatan jual beli, pegawai bank melayani nasabah, dan 

sebagainya. Untuk menyelesaikan soal cerita yang harus diperhatikan antara lain 

sebagai berikut : 

1) Soal dibaca dengan baik, untuk menemukan kata kunci dalam soal itu. 

2) Berdasarkan kata-kata kunci tersebut, lalu tentukan apa yang diketahui, apa 

yang ditanyakan , dan pengerjaan apa yang harus dilakukan. 

3) Setiap soal dapat diselesaikan dengan berbagai cara. 

B. Penelitian relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Hasil penelitian Ghaida Awaliyah (2015) yang berjudul “Pengaruh 

kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika siswa 
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kelas V SD Se-Gugus Ki hajar Dewantara Kecamatan Tegal Timur kota 

Tegal” menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan 

salah satu kemampuan yang diperlukan untuk mengatur dan mengontrol 

belajar siswa. Dengan ini, guru dapat mengetahui seberapa besar pengaruh 

kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika. 

Persamaan penelitian diatas dengan penulis yaitu, menerapkan pemecahan 

masalah terhadap hasil belajar siswa. Perbadaan penelitian diatas dengan 

penulis yaitu, peneliti ini menggunakan jenis penelitian correlational study 

atau penelitian korelasi dan populasi dan sampelnya  menggunakan kelas V . 

sedangkan penulis menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) dan 

menggunakan populasi dan sampel dari kelas IV 

2. Hasil penelitian Tri Alvian (2021) yang berjudul “Peningkatan hasil belajar 

matematika pada materi bilangan bulat menggunakan metode problem 

solving untuk kelas IV di SD Negeri Kedunlo”, menunjukkan bahwa 

penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi 

bilangan bulat menggunakan metode problem solving untuk kelas IV di SD 

Negeri Kedunglo. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika 

menggunakan metode problem solving, sedangkan perbedaan penelitian 

diatas dengan penulis yaitu menggunakan materi bilangan bulat. Sedangkan 

penulis menggunakan materi soal cerita FPB dan KPK. 

3. Hasil penelitian Aan Suryani (2018) yang berjudul “Peningkatan hasil belajar 

siswa pada materi FPB dan KPK dengan metode sisir”, menunjukkan bahwa 

penelitian ini diadakan bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa 
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dengan metode sisir pada mata pelajaran matematika tentang FPB dan KPK 

kelas IV di SD Banjarmasin 5 dan untuk mengetahui bagaimana aktivitas 

serta respon siswa dan guru terhadap metode sisir pada materi FPB dan KPK. 

Persamaan penelitian diatas dengan penulis yaitu, peningkatan hasil belajar 

siswa pada materi FPB dan KPK. Sedangkan perbedaan penelitian diatas 

dengan  penulis menggunakan metode pohon faktor pada materi FPB dan 

KPK. 

 Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya 

pengaruh penggunaan pemecahan masalah terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa pada materi soal cerita FPB dan KPK. Oleh karena ini, peneliti ingin 

meneliti peningkatan hasil belajar siswa matematika dengan menerapkan 

pemecahan masalah soal cerita pada materi FPB dan KPK. 

C. Kerangka Pikir 

 Selama ini siswa mengartikan pelajaran matematika ialah pelajaran yang 

sangat membosankan dan dianggap sulit. olehnya itu, guru harus memiliki 

kompetensi dan kreatif dalam menyampaikan materi kepada siswa. Guru 

disarankan dapat membangun Susana belajar. Hal ini sangat penting bagi siswa, 

agar siswa dapat termotivasi. Sehingga tidak ada lagi siswa yang pasif pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

 Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SDN 136 Salobundang akibat proses 

pembelajaran yang tidak berjalan secara efektif karena kurangnya pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran tersebut dan tidak ada interaksi timbal balik 

antara siswa dan guru. Menjadikan siswa pasif selama proses pembelajaran 
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berlangsung. Dalam permasalahan seperti ini guru harus melakukan usaha atau 

tindakan untuk memperbaikinya. 

 Yaitu dapat berupa menggunakan metode pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan materi pelajaran matematika. Ketika menggunakan metode ini proses 

pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.4 Kerangka Pikir 

 

Kondisi awal 

Kemampuan menyelesaikan soal cerita FPB dan KPK 
masih kurang/rendah sehingga hasil belajar matematika 

siswa rendah 

Tindakan 

Dalam pembelajaran guru menggunakan metode 
pemecahan masalah 

Siklus I Siklus II 

Kondisi akhir  

Kemampuan menyelesaikan masalah soal cerita 
FPB dan KPK meningkat sehingga hasil belajar 

matematika siswa meningkat 
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D. Hipotesis Tindakan 

Hipoteis 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: 

“jika metode pembelajaran pemecahan masalah diterapkan dengan baik pada 

mata pelajaran matematika maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN 136 Salobundang”. 
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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-paraktik 

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, pelaksaan, observasi dan refleksi. Tujuan penelitian tindakan 

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

kualitas dan hasil belajar secara praktis. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV  SDN 136 salobundang yang 

terletak di Salobundang, Buhungbundang, kecamatan Bontotiro, kabupaten 

bulukumba, prov. Sulawesi Selatan. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

pada mata pelajaran matematika khususnya materi FPB dan KPK. 

Yang menjadi subjek penelitian ini ialah  siswa kelas IV SDN 136 

salobundang tahun ajaran 2022/2023 dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 

7 dan jumlah siswa perempuan sebanyak 5 orang.  
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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 efesien. 

3. Faktor hasil belajar 

Perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan 

diukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam tindakan kelas ini terdiri dari beberapa siklus. 

Setiap siklus nya dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai seperti 

yang telah dibuat dalam faktor-faktor yang diselidiki. Untuk mengetahui 

permasalahan yang menyebabkan hasil belajar matematika siswa kela IV SDN 

136 Salobundang belum maksimal atau rendah maka dilakukan observasi 

terhadap nilai-nilai yang diperoleh siswa pada ulangan tertulis. Berikut ini 

tahap-tahap penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti. 

1. Observasi awal 

Sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK), peneliti 

terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap proses hasil pembelajaran 
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yang telah dilaksanakan selama ini, dengan cara observasi. Perlunya 

pendahuluan ini adalah untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada 

proses pembelajaran matematika dikelas IV terutama pada pembelajaran 

FPB dan KPK. 

Melalui langkah-langkah tersebut akan dapat ditentukan tindakan 

yang tepat dalam rangka meningkatkan hasil belajar matematika. 

Berdasarkan hasil informasi dari guru kelas IV, maka langkah yang paling 

tepat untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran matematika 

adalah pemahaman materi yang diajarkan melalui pemahaman konsep 

secara langsung dan akan dihubungkan dengan konsep yang dikuasai 

siswa. Sehubungan dengan ini maka tindakan yang paling tepat adalah 

dengan menggunakan pemecahan masalah pada materi soal cerita FPB dan 

KPK dalam pembelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan tersebut, kemudian akan 

dilakukan perencanaan penelitian tindakan kelas untuk perbaikan 

pembelajaran selanjutnya. Berdasarkan refleksi awal maka prosedur 

penelitian tindakan kelas ini meliputi : perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi pada setiap siklusnya. Dalam penelitian ini peneliti 

merencanakan akan menggunakan 2 siklus, pada setiap siklus dilakukan 3 

pertemuan. 
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Gambar 3.1 skema penelitian (Arikunto, dkk 2017) 

1. Siklus I 

a) Perencanaan 

Pada tahapan ini, peneliti mencari sumber informasi yang 

berhubungan dengan hasil belajar siswa. Tahapan yaitu : 

1) Menelaah kurikulum matematika kela IV yang sedang berjalan  

2) Merencanakan pembelajaran matematika yang akan diterapkan 

dalam PBM dengan menerapkan pendekatan pemecahan 

masalah 

3) Menentukan pokok bahasan 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS I Refleksi 

Pengamatan  

Perencanaan 

Pelaksanaan  SIKLUS II Refleksi  

Pengamatan 

? 
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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 IV dapat meningkat 

b) Pelaksanaan / tindakan 

Tindakan yang dilaksanakan yaitu melakukan kegiatan pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan 

pemecahan masalah dalam pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran 

dilakukam oleh calon peneliti sendiri dan dibantu oleh guru yang 

mengajar dikelas IV SDN 136 Salobundang. 

c) Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah pada pembelajaran 

matematika, agar dapat mengetahui kelemahan yang dimiliki siswa. 

d) Refleksi  

Menilai dan melihat perkembangan hasil belajar siswa pada siklus I 

untuk menjadi acuan atau 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 
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dicapai pada siklus I. prosedur pelaksanaan siklus II ini sama dengan 

siklus I yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (Hawin : 2019) instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. 

Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar diambil dengan menggunakan tes akhir pada setiap 

akhir siklus. Terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda dan 4 butir soal 

isian. 

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 instrument peneliti. 

Dokumentasi digunakan sebagai penyempurnaan dari data observasi 

yang telah dilakukan. Dokumentasi dalam 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 
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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 

Observasi adalah kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Observasi 

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 mrngukur sejauh mana pemahaman dan penguasaan 

siswa terhadap materi pokok Matematika kelas IV SDN 136 

Salobundang 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 IV SDN 136 

Salobundang. Tes akhir dilakukan setiap siklus pembelajaran berakhir 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar setelah diberikan 
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tindakan pembelajaran setelah menerapkan pendekatan pemecahan 

masalah. 

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 SDN 136 

Sakobundang.  

G. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh baik melalui lembar pengamatan maupun hasil tes 

belajar matematika kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah Analisis kualitatif dan Analisis kuantitatif. 

1. Analisis data kualitatif  

Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat 

yang berasal dari pelaksanaan pembelajaran menggunakan penerapan 

pemecahan masalah. Data pelaksanaan pembelajaran terdapat pada lembar 

observasi pembelajaran dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk tiap 

siklus data tersebut berguna untuk rencana perbaikan pembelajaran pada 

siklus berikutnya. 

2. Analisis data kuantitatif       

 Data kuantitatif berasal dari hasil tes siswa baik sebelum ataupun 

sesudah pembelajaran dengan tindakan. Untuk mengukur peningkatan 

hasil belajar siswa menggunakan rumus berikut: 
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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

  

Keterangan : 

𝑥     : nilai rata rata 

∑ X    : skor yang diperolah masing masing siswa 

 ∑ N   : banyak siswa 

Sedangkan untuk menghitung nilai yang memenuhi KKM 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = ∑𝐒𝐢𝐬𝐰𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐫
∑𝐒𝐢𝐬𝐰𝐚

× 100% 
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Tabel. 3.1 Kategori Predikat Hasil Belajar SDN 136 Salobundang. 

 
 

 

 

 

 

 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam Penelitian ini dikatakan berhasil apabila 

minimal 80% dari jumlah siswa kelas V yang mendapat nilai diatas KKM 75. 

 

 

 

 

 

 

 

Interval  Predikat  

87 < x  ≤ 100 Sangat Tinggi 

81 < x < 87 Tinggi 

75 < x < 81 Sedang 

68 < x < 75 Rendah  

0 < x < 68 Sangat rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SDN 136 Salobundang 

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 2 siklus dilakukan terhadap 12 objek 

penelitian. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif atas dua bagian yaitu siklus 

pertama dan siklus kedua. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus 1 dan 

2 meliputi perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Deskripsi pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada pembelajaran matematika 

dengan pemecahan masalah. 

1. Deskripsi Penerapan Pemecahan Masalah 

a. Penerapan pemecahan masalah pada siklus 1 

Penerapan pemecahan masalah pada siswa kelas IV SDN 136 

Salobundang yaitu peneliti menentukan tujuan menginformasikan kompetensi 

yang akan dicapai dalam pembelajaran kemudian, peneliti membagi siswa 

kedalam beberapa kelompok dan siswa bekerja sama dengan kelompok masing-

masing  selanjutnya peneliti menyajikan materi pelajaran kemudian siswa 

memperhatikan penjelasan dari peneliti setelah selesai menyampaikan materi 

siswa mencatat dan   menyimpulkan poin-poin penting dalam materi soal cerita 

FPB dan KPK kemudian, peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengungkapkan ide dan juga membimbing siswa dalam menyelesaikan materi 

soal cerita FPB dan KPK, peneliti meminta siswa untuk mencoba mengerjakan 

contoh soal latihan kemudian peneliti menanggapi hasil latihan siswa 
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Pada siklus I ini dilaksanakan 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari senin, 25 juli 2022, selasa  pertemuan kedua 26 juli 2022, 

dan pertemuan ketiga Rabu, 27 juli 2022. Tahap-tahap yang dilakukan pada siklus 

I adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan siklus I 

Tahap perencanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada hari selasa, 21 

juli 2022 peneliti bersama guru kelas melakukan koordinasi tentang pelaksanaan 

tindakan kelas yang akan dilaksanakan dikelas V dengan upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi soal 

cerita FPB dan KPK menggunakan pemecahan masalah pada siswa kelas IV SDN 

136 Salobundang, adapun rencana yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a) Peneliti dan guru membahas penerapan  pemecahan masalah yang akan 

digunakan pada siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pelajaran matematika materi soal cerita FPB dan KPK. 

b) Menentukan waktu pelaksanaan, yaitu dilaksanakan pada hari senin tanggal 

25 juli, selasa tanggal 26 juli dan rabu  tanggal 27 juli  2022. 

c) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

d) Membuat lembar observasi proses pembelajaran untuk siswa  

e) Membuat soal evaluasi dan kunci jawaban untuk siswa siklus 1 

2) Pelaksanaan  

Tindakan siklus I dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan.  Pertemuan 

pertama dilaksanakan pada hari senin 25 juli 2022,  selasa pertemuan kedua 26 

juli 2022, dan pertemuan ketiga rabu 27 juli 2022. Pada setiap pertemuan terdapat 
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3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan yang 

menjadi fokus pada penelitian ini adalah pada kegiatan inti. 

1) Pertemuan I 

Pertemuan pertama ini dimulai pada tanggal 25 juli 2022, pukul 

07.00-09.30. Materi yang  diajarkan pada siklus I adalah soal cerita FPB dan 

KPK. Jumlah siswa yang hadir pada pertemuan ini sebanyak 12 siswa. 

Pelaksanaan siklus I pertemuan pertama meliputi 3 kegiatan yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

a) Kegiatan awal 

Kegiatan awal dimulai dengan berbaris didepan kelas memeriksa 

kerapihan siswa sebelum masuk keruangan kelas secara teratur. Kemudian untuk 

kegiatan pembukaan yaitu guru menanyapa peserta didik dan mengucapkan 

salam, berdoa sebelum pelajaran dimulai, mengabsen kehadiran siswa, memeriksa 

kerapihan siswa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan siswa 

memperhatikan atau menyimaknya. 

b) Kegiatan inti  

  Memasuki kegiatan inti melalui penerapan pemecahan masalah pada siswa 

kelas IV SDN 136 Salobundang, pelaksanaan pembelajaran siklus I ini sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang akan diajarkan. Pada kegiatan ini guru 

menerapkan pemecahan masalah yaitu guru menjelaskan materi fpb dan kpk, guru 

menanyakan siswa mengenai hal-hal yang belum dimengerti siswa, guru membagi 

siswa dalam beberapa kelompok dan guru menjelaskan beberapa contoh soal 

cerita kepada siswa, guru menjelaskan cara menjawab contoh soal cerita tersebut 

dengan menggunakan langkah-langkah pendekatan pemecahan masalah, lalu guru 
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mengajak siswa untuk memahami masalah dalam soal tersebut (menentukan apa 

yang diketahui dengan apa yang ditanyakan), selanjutnya merencanakan cara 

penyelesaiannya dengan ketentuan bahwa (fpb menggunakan kata sama banyak 

sedangkan kpk menggunakan kata bersama-sama atau bersamaan), melaksanakan 

rencana berdasarkan pemilihan rumus dengan menuliskan penyelesaian atau 

jawaban terlebih dahulu, melihat kembali atau mengecek kembali langkah-

langkah dan hasil yang diperoleh sehingga tidak ada kesalahan, setelah itu guru 

memberikan soal cerita kepada setiap kelompok, guru meminta setiap kelompok 

agar berdiskusi bersama-sama dalam mengerjakan soal tersebut dan 

mengerjakannya sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pada contoh 

soal cerita sebelumnya, guru meminta siswa tertib dan teratur dalam mengerjakan 

soal tersebut dan guru bersama siswa mengkoreksi secara bersama-sama jawaban 

setiap kelompok dan membenarkan bila ada yang salah. 

c) Kegiatan akhir 

Pada kegiatan terakhir siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung, selanjutnya siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, dan kelas ditutup dengan doa bersama 

dipimpin oleh salah satu siswa. 

2) Pertemuan II 

Pertemuan kedua ini dimulai pada tanggal 26 juli 2022, pukul 07.00-09.30 

WITA. Materi yang diajarkan pada pertemuan kedua siklus 1 adalah soal cerita 

FPB dan KPK. Jumlah siswa yang hadir pada pertemuan ini sebanyak 12 siswa. 



43 
 

 
 

Pelaksanaan siklus I pertemuan kedua meliputi 3 kegiatan yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

a) Kegiatan awal 

Kegiatan awal dimulai dengan berbaris didepan kelas memeriksa 

kerapihan siswa sebelum masuk keruangan kelas secara teratur. Kemudian untuk 

kegiatan pembukaan yaitu guru menanyapa peserta didik dan mengucapkan 

salam, berdoa sebelum pelajaran dimulai, mengabsen kehadiran siswa, memeriksa 

kerapihan siswa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan siswa 

memperhatikan atau menyimaknya. 

b) Kegiatan inti  

Pada kegiatan inti guru menjelaskan tentang soal cerita FPB dan KPK, 

siswa memperhatikan penjelasan yang di sampaikan oleh guru, kemudian guru 

menanyakan siswa mengenai hal-hal yang belum dimengerti siswa, guru 

mengarahkan siswa untuk duduk bersama teman kelompok masing-masing yang 

sudah ditentukan oleh pertemuan sebelumnya, kemudian guru memberikan contoh 

soal cerita kepada siswa mengenai materi yang sudah dipelajari, guru 

mengarahkan dan membimbing siswa mengikuti langkah langkah pemecahan 

masalah dalam pertemuan sebelumnya. 

c) Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir siswa diajak untuk berdiskusi tentang kegiatan yang 

dilakukan hari ini. Guru menayakan perasaan siswa belajar menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah. Guru memberikan motivasi bagi siswa yang 

belum mengerti mengenai materi yang telah di pelajari. Dan untuk siswa yang 
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sudah mengerti materi yang telah dipelajari guru juga memberikan motivasi untuk 

selalu belajar. Setelah itu diakhiri dengan doa dan salam yang di pimpin oleh 

salah satu siswa. 

3) Pertemuan III 

Pertemuan ketiga ini dimulai pada tanggal 27 juli 2022, pukul 0700-09.30 

WITA. Jumlah siswa yang hadir pada pertemuan ini sebanyak 12 siswa. Kegiatan 

pada Pertemuan ketiga guru mengadakan penilaian tes hasil belajar yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah siswa sudah benar-benar memahami materi 

pembelajaran. Tes yang diberikan yaitu 10 tes pilihan ganda dan 4 essay yang 

berjumlah 14  nomor. Guru membagikan lembar tes hasil belajar kepada seluruh 

siswa. Setelah membagikan tes hasil belajar kepada siswa, guru mempersilahkan 

kepada siswa mengerjakan tes secara individu dan tidak diperkenankan 

bekerjasama. Setelah beberapa waktu kemudian, menyatakan bahwa waktu untuk 

mengerjakan tes telah selesai, guru mengingatkan keadaan siswa untuk mengecek 

kembali jawaban yang telah dikerjakan pada lembar jawaban yang telah dibagikan 

oleh guru, kemudian siswa diminta untuk mengumpulkan lembar jawabannya. 

Kegiatan selanjutnya guru bersama-sama membahas tes hasil belajar, untuk 

mengetahui tingkat pencapaian siswa. 

3) Pengamatan / observasi 

Pengamatan dilakukan untuk melihat dan mengetahui proses belajar 

dikelas IV pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan pemecahan 

masalah. Peneliti mengambil didalam kelas dengan tujuan agar peneliti dapat 

mengamati proses pembelajaran matematika yang sedang berlangsung. 
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a. Hasil Observasi terhadap siswa 

Tabel 4.1 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 GBP                 11 

2 KTR                 7 

3 MAA                 13 

4 MF                 9 

5 MNM                 12 

6 NUM                 8 

7 NUA                 8 

8 NA                 13 

9 PM                 7 

10 ZF                 12 

11 AFN                 9 

12 AAF                 9 

Jumlah skor 118 

Berdasarkan tabel diatas observasi dapat diketahui bahwa hasil pengamatan siswa 

dalam proses pembelajaran diperoleh persentase 61%. Sebagai mana dapat dilihat 

pada hasil persentase klasikal observasi siswa dibawah ini: 
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 Persentase klasikal Observasi =  𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

× 100% 

= 118
192

× 100% 

= 61% 

 Hasil persentase 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. 

b. Analisis data hasil belajar 

Tahap ini merupakan evaluasi pembelajaran berupa pelaksanaan tes 

formatif, hal ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi hasil belajar siswa. Pada 

pembelajaran siklus 1 hasil belajar siswa masih belum mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Hasil Belajar siswa Pada Siklus I 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa skor  rata-rata yang 

diperoleh siswa adalah 69,75 dengan standar deviasi 8.540. Jika hasil belajar 

Deskriptif Statistik 
Subjek 12 

Nilai Maksimum 80 
Nilai Minimun 54 
Rentang Skor 26 

Skor Rata-Rata 69,75 
Standar Deviasi 8.540 
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siswa dikelompokkan dalam lima kategori maka diperoleh distribusi frekuensi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Dan Persentase Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas IV SDN 136  Siklus 1 

      No     Interval Nilai                Kategori           Frekuensi    Persentase  

 (%) 
1 87 < x < 100 Sangat Tinggi 0 0 
2 81 < x < 87 Tinggi 0 0 
3 75 < x < 81 Sedang        5 41 
4 68 < x < 75 Rendah        2 16 
5 0 < x < 68 Sangat Rendah 5 41 

       Rata – Rata Hasil Belajar = 69,75 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 12 siswa kelas IV SDN 136 

Salobundang, siswa memperoleh skor pada kategori sangat rendah 5 siswa (41%) 

rendah 2 siswa (16%), kategori sedang 5 siswa (41%), kategori tinggi 0 siswa 

(0%), dan kategori sangat tinggi 0 siswa (0%). Setelah skor rata-rata hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SDN 136 Salobundang tergolong kategori rendah yaitu 

69,75. Dan apabila hasil belajar siswa pada siklus 1 dianalisis, maka presentae 

ketuntasan siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV siklus 1. 

         

 

 

Berdasarkan tabel diatas siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan 

minimum adalah 5 siswa (41%) dan yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan 

minumun adalah 7 siswa (58%). Berdasarkan deskripsi diatas dapat ditarik bahwa 

hasil belajar siswa kelas IV SDN 136 Salobundang, belum memenuhi indikator 

ketuntasan belajar siswa  80%. 

Skor                       kategori                Frekuensi persentase 
0 ≤ X < 75 Tidak Tuntas 7 58 

75 ≤ X ≤ 100 Tuntas 5 41 
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4) Refleksi 

Peneliti bersama guru menganalisis hasil temuan pada tindakan 1. 

Berdasarkan hasil observasi tindakan 1 ditemukan masih banyak kelemahan yang 

terdapat pada peneliti yang bertindak sebagai guru dan kelemahan pada siswa. 

Kelenahan guru yaitu guru tidak dapat menyampaikan materi secara rinci, jelas, 

padat dan menggunakan bahasa yang lugas, pemberian bimbingan bagi siswa 

yang belum maksimal, serta metode yang digunakan guru kurang maksimal hanya 

dengan metode diskusi dan Tanya jawab. 

Kelemahan pada siswa yaitu sebagaian belum memahami secara 

keseluruhan materi yang dipaparkan oleh guru, sebagian siswa malu untuk 

bertanya dan merasa canggung dengan metode pemecahan masalah. Siswa belum 

maksimal menerima bimbingan dari guru dalam hal menyelesaikan soal dan 

sebagian siswa belum mampu  memahami soal yang telah diberikan. 

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran siklus 1 belum tercapai secara optimal. Hal ini sesuai dengan 

analisis meningkatkan hasil belajar siswa bahwa sekitar 41% siswa yang 

memperoleh mencapai 75 ke atas. Dalam hal ini hasil belajar siswa belum 

mencapai target yang di rencanakan yakni 80% siswa harus mencapai hasil belajar 

75 ke atas. Oleh karena itu peneliti dan observasi merencanakan untuk 

melanjutkan pada pembelajaran siklus 2. 
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b. Penerapan Pemecahan Pada Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I yang dilakukan oleh peneliti, 

dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan pemecahan masalah. Tetapi 

peningkatan yang dialami belum mencukupi tingkat standar yang telah 

direncanakan. Maka dari itu, peneliti melaksanakan siklus ke II. Adapun rencana 

yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan  

Pada siklus I ditemukan kelemahan-kelemahan yang membuat 

peningkatan hasil belajar siswa tidak berkembang dengan baik. Maka dari itu pada 

siklus II dibuat perencanaan ulang yang bertujuan untuk memperbaiki hal-hal 

yang menjadi kekurangan pada siklus I, adapun perencanaan yang disusun yaitu 

sebagai berikut: 

a) Peneliti dan guru membahas penerapan pendekatan pembelajaran yang 

akan digunakan pada siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika materi pecahan menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah 

b) Menentukan waktu pelaksanaan, yaitu dilaksanakan pada tanggal 1,2 dan 

3 agustus 2022. 

c) Menyusun Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

d) Membuat lembar pertayaan yang sesuai dengan materi pelajaran. 

e) Menambah media pembelajaran berupa gambar tentang pecahan. Dengan 

adanya media gambar tersebut menjadikan hasil belajar siswa menjadi 

meningkat. 

f) Membuat lembar observasi proses pembelajaran untuk siswa. 
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g) Membuat soal evaluasi dan kunci jawaban siklus II 

2) Pelaksanaan 

Tindakan siklus II dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, pertemuan pertama 

pada tanggal 1 agsutus, kedua pada tanggal 2 agustus dan pertemuan ketiga 3 

agustus 2022. Pada setiap pertemuan terdapat 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

1) Pertemuan I  

Pertemuan pertama dimulai pada tanggal 1 agustus 2022, pukul 07.00-09-30. 

Materi yang diajarkan ialah soal cerita FPB dan KPK. Jumlah siswa yang 

hadir pada pertemuan ini sebanyak 10 siswa. 

a) Kegiatan awal 

Kegiatan awal dimulai dengan berbaris didepan kelas memeriksa 

kerapian siswa sebelum masuk keruangan kelas secara teratur. Kemudian untuk 

kegiatan pembuka yaitu salam, berdoa, mengabsen siswa dan apresiasi mengingat 

kembali kegiatan pembelajaran sebelumnya. Setelah itu guru menjelaskan tentang 

kegiatan yang dilakukan hari ini. 

b) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan tentang materi soal cerita FPB dan 

KPK, guru memperlihatkan media gambar yang terkait dengan materi, siswa 

memperhatikan penjelasan yang di sampaikan oleh guru, kemudian guru 

menanyakan siswa mengenai hal-hal yang belum dimengerti siswa, guru 

mengarahkan siswa untuk duduk bersama teman kelompok masing-masing yang 

sudah ditentukan oleh pertemuan sebelumnya, kemudian guru memberikan contoh 

soal kepada siswa mengenai materi yang sudah dipelajari, guru mengarahkan dan 
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membimbing siswa ketika menulis untuk mengikuti langkah-langkah pemecahan 

masalah yang dipelajari sebelumnya. 

c) Kegiatan akhir  

Pada kegiatan akhir siswa diajak berdiskusi tentang kegiatan yang 

dilakukan hari ini. Setelah itu diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh salah satu 

siswa dan salam. 

2) Pertemuan II  

Pertemuan kedua ini dimulai pada tanggal 2 agustus 2022, pukul 07.00-

09.30.materi yang diajarkan ialah soal cerita FPB dan KPK. Jumlah siswa yang 

hadir pada pertemuan ini sebanyak 12 siswa. 

a) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dimulai dengan berbaris didepan kelas memeriksa kerapian 

siswa sebelum masuk keruangan kelas secara teratur. Kemudian untuk kegiatan 

pembuka yaitu salam, berdoa, mengabsen siswa dan apersepsi mengingat kembali 

pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. 

b) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan tentang soal cerita FPB dan KPK, 

guru memperlihatkan media gambar yang terkait dengan materi. siswa 

memperhatikan penjelasan yang di sampaikan oleh guru, kemudian guru 

menanyakan siswa mengenai hal-hal yang belum dimengerti siswa, guru 

mengarahkan siswa untuk duduk bersama teman kelompok masing-masing yang 

sudah ditentukan oleh pertemuan sebelumnya, kemudian guru memberikan contoh 

soal kepada siswa mengenai materi yang sudah dipelajari, guru mengarahkan dan 
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membimbing siswa untuk mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah yang 

sudah diajarkan. 

c) Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir siswa diajak untuk berdiskusi tentang kegiatan yang 

dilakukan hari ini. Guru menayakan perasaan siswa belajar menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah. guru memberikan motivasi bagi siswa yang 

belum mengerti mengenai materi yang telah di pelajari. Dan untuk siswa yang 

sudah mengerti materi yang telah dipelajari guru juga memberikan motivasi untuk 

selalu belajar. Setelah selesai siswa berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. 

3) Pertemuan III 

Pertemuan ketiga ini dimulai pada tanggal 3 agustus 2022, pukul 0700-

09.30 WITA. Jumlah siswa yang hadir pada pertemuan ini sebanyak 12 siswa. 

Kegiatan pada Pertemuan ketiga guru mengadakan penilaian tes hasil belajar yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah siswa sudah benar-benar memahami materi 

pembelajaran. Tes yang diberikan yaitu 10 tes pilihan ganda dan 4 tes essay yang 

berjumlah 14 nomor. Guru membagikan lembar tes hasil belajar kepada seluruh 

siswa. Setelah membagikan tes hasil belajar kepada siswa, guru mempersilahkan 

kepada siswa mengerjakan tes secara individu dan tidak diperkenankan 

bekerjasama. Setelah beberapa waktu kemudian, menyatakan bahwa waktu untuk 

mengerjakan tes telah selesai, guru mengingatkan keadaan siswa untuk mengecek 

kembali jawaban yang telah dikerjakan pada lembar jawaban yang telah dibagikan 

oleh guru, kemudian siswa diminta untuk mengumpulkan lembar jawabannya. 
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Kegiatan selanjutnya guru bersama-sama membahas tes hasil belajar, untuk 

mengetahui tingkat pencapaian siswa 

3. Pengamatan / observasi 

 Siklus II dilakukan guna untuk melanjutkan proses pada siklus I yang 

belum mencapai tingkat perkembangan yang telah direncanakan. Pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II guru menekankan siswa dan memberikan nilai bagi 

mereka yang aktif. Guru juga sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan 

baik sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias secara rinci 

diuraikan secara 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 

guru yang menggunakan media gambar yang mengenai materi pelajaran dan 

pemberian pendekatan pemecahan masalah pada siklus ini sehingga siswa 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Dari hal ini siswa menjadi 

semangat, karena mereka sudah mengerti perintah dari guru selain akan masuk 

penilaian.  

Berikut ini disajikan hasil dari lembar observasi terhadap aktivitas siswa 

pada saat tindakan siklus II. 
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Tabel 4.5 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 GBP                 13 

2 KTR                 15 

3 MAA                 13 

4 MF                 13 

5 MNM                 13 

6 NUM                 14 

7 NUA                 13 

8 NA                 15 

9 PM                 12 

10 ZF                 13 

11 AFN                 15 

12 AAF                 13 

Jumlah skor 162 

  Berdasarkan data hasil pengamatan tabel diatas dapat diketahui bahwa aspek 

keaktifan, aspek perhatian, aspek disiplin dan aspek pengamatan siswa mulai 

mengalami peningkatan, aktvitas siswa mengalami peningkatan yakni dari 

presentase 61% menjadi 84% pada siklus II ini. sebagaimana dapat dilihat hasil 

persentaseobservasi siswa dibawah ini : 



55 
 

 
 

Presentase pelaksanaan  = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

 × 100% 

      = 162
192

 × 100% 

      = 84% 

  Berdasarkan hasil presentase yang diperoleh pada siklus II yaitu 84% 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa sudah berada pada kategori baik 

dibandingkan siklus I pada kategori cukup. Hasil presentase ini telah memenuhi 

skor yang telah ditetapkan yaitu 75. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penerapan 

pendekatan pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

b. Analisis data hasil belajar 

  Pada siklus II ini nilai evaluasi belajar siswa meningkat bila dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa pada siklus sebelumnya. Rata-rata nilai siswa adalah 78 

dengan ketuntasan 83% sebagai mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Hasil Belajar Matematika Siklus II 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa skor  rata-rata yang 

diperoleh siswa adalah 78,08 dengan standar deviasi 5.900. Jika hasil belajar 

Deskriptif Statistik 
Subjek 12 

Nilai Maksimum 92 
Nilai Minimun 71 
Rentang Skor 21 

Skor Rata-Rata 78,08 
Standar Deviasi 5.900 
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siswa dikelompokkan dalam lima kategori maka diperoleh distribusi frekuensi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Dan Persentase Kategori Hasil Belajar  Siswa 

Kelas IV Pada Siklus II 

                  No     Interval Nilai                Kategori           Frekuensi    Persentase  

 (%) 
1 87 <  x ≤100 Sangat Tinggi  1 8 
2 81 < x < 87 Tinggi 2 16 
3 75 < x < 81 Sedang 7 58 
4 68 < x < 75 Rendah 2 16 
5 0 < x < 68 Sangat Rendah  0 0 

       Rata – Rata Hasil Belajar = 78,08         

  Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 12 siswa kelas IV SDN 136 

Salobundang, siswa yang memperoleh skor pada kategori sangat rendah 0 siswa 

(0%), kategori siswa rendah 2 siswa (16%), kategori sedang 7 siswa (58%), 

kategori tinggi 2 siswa (16%) dan kategori sangat tinggi 1 siswa (8%). Setelah 

skor rata-rata hasil belajar siswa setelah penggunaan pemecahan masalah bahwa 

12 siswa dikonversi kedalam lima kategori diatas, maka rata-rata hasil belajar 

matematika siswa kelas IV 136 Salobundang tergolong pada kategori sedang yaitu 

78,08. Dan apabila hasil belajar siswa pada siklus II dianalisis, maka persentase 

ketuntasan siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas IV Siklus II 

 

  

 Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah siswa yang tidak memiliki kriteria 

ketuntasan minimum adalah 2 siswa (16%) dan yang memenuhi ketuntasan 

minimum adalah 10 siswa (83%). Berdasarkan deskriptif diatas dapat ditarik 

Skor                     kategori                  frekuensi Persentase 
0 ≤ X < 75 Tidak Tuntas  2    16 

75 ≤ X ≤ 100 Tuntas 10 83 
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kesimpulan bahwa hasil belajar siswa kelas IV SDN 136 Salobundang memenuhi 

indikator belajar siswa yaitu 80%. 

4. Refleksi 

  Berdasarkan hasil penelitian siklus II kemudian dilakukan refleksi terhadap 

langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Hasil nilai siswa pada siklus 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) Guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah dengan baik 

2) Pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah telah berjalan sesuai 

rencana tindakan. Baik guru maupun siswa telah menjalankan pembelajaran 

sesuai dengan mekanisme pendekatan pemecahan masalah sehingga 

pembelajaran berlangsung secara optimal. 

3) Guru menjelaskan mengenai gambar kepada siswa dengan baik. Adanya 

tambahan media gambar juga menjadikan hasil belajar siswa menjadi 

meningkat dan siswa mudah memahami materi pelajaran. 

4) Pengalokasia waktu telah sesuai rencana tindakan sehingga seluruh waktu 

dapat dimanfaatkan secara optimal. 

5) Siswa yang bertanya pada siklus ini meningkat 

6) Guru telah menyimpulkan hasil pembelajaran diakhir pembelajaran 

7) Sikap antusias siswa dalam pembelajaran meningkat 

8) Guru dapat mengelola kelas dengan baik 

9) Perhatian guru kepada siswa dalam pembelajaran sudah merata 
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10) Kemampuan guru membimbing siswa sudah baik 

11) Cara guru dalam mengkondisikan siswa yang kurang aktif sudah lebih baik. 

B. Pembahasan 

 Berdasarkan pengamatan siklus I diperoleh data hasil pengamatan antara 

lain guru sudah menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan cukup baik 

tetapi pengelolaan kelas belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya motivasi 

dan bimbingan kurang merata serta pendekatan atau metode yang digunakan 

kurang optimal, sehingga siswa masih merasa kesulitan dalam memahami dam 

menjawab pertanyaan yang ada. Akan tetapi pada saat diberi materi untuk 

melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan pemecahan masalah siswa 

berantusias dan bahkan perhatian siswa pun terpusat pada materi pelajaran. Selain 

itu masih ada siswa yang melakukan aktivitas-aktivitas diluar pembelajaran. 

Hasil belajar siswa pada siklus I terjadi peningkatan jika dibandingkan 

nilai sebelum dilakukan tindakan siklus, tetapi belum mencapai indikator 

keberhasilan yang diterapkan. Pada siklus I nilai rata-rata evaluasi adalah 69,75 

dengan ketuntasan belajar 61% dengan demikian dilanjutkan siklus II agar hasil 

belajar siswa dapat diharapkan meningkat. Pada siklus II berdasarkan refleksi 

siklus I, pelaksanaan tindakan oleh guru sudah baik, guru mampu membangun 

semangat siswa dalam membimbing siswa menjawab pertayaan. 

Siswa juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas diluar pembelajaran karena 

pembelajaran di siklus ini guru menjelaskan menggunakan media gambar 

mengenai materi pecahan matematika, siswa dituntut untuk menjawab pertanyaan, 

dan ketika siswa menjawab pertanyaan diharapkan siswa untuk mengulang 

jawaban dari temannya dan diharapkan dapat memberikan keterangan salah atau 
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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 pertayaan 

dengan baik. 

Siklus II ini hasil belajar siswa mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus I nilai rata-rata evaluasi siswa 69,75 

dengan ketuntasan belajar 41%, setelah diberikan tindakan pada siklus II nilai 

rata-rata evaluasi adalah 78 dengan ketuntasan nilai 83%. Sehingga terdapat 

peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Pada hasil siklus II, hasil 

belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang diterapkan (≥ 80%). 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, sehingga siklus II dirasa cukup, tanpa harus 

dilanjutkan siklus III. Ini berarti dengan penerapan pemecahan masalah  dalam 

pembelajaran matematika siklus I kelas IV materi soal cerita FPB dan KPK dan 

materi siklus II soal cerita FPB dan KPK di SDN 136 Salobundang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dinyatakan 

bahwa melalui penerapan pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika materi soal cerita FPB dan KPK IV SDN 136 Salobundang. Dari data 

yang didapatkan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan setelah 

diterapkan pemecahan masalah, serta siswa menjadi lebih termotivasi untuk 

mengikuti kegiatan proses belajar karena mereka tertarik dengan pemecahan 

masalah pembelajaran yang baru mereka dapatkan. Hasil tersebut menegaskan 

bahwa penerapan pendekatan pemecahan masalah pada dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu:  

1. Penerapan pendekatan pemecahan masalah pada mata pelajaran 

Matematika kelas IV materi soal cerita FPB dan KPK di SDN 136 

Salobundang yang dilaksanakan dengan dua 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 IV di SDN 136 Salobundang, Setelah 

diterapkan pendekatan pembelajaran pemecahan masalah rata-rata 

hasil belajar siswa menjadi 69,75 dengan ketuntasan klasikal sebesar 
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41% pada siklus I dan mendapatkan rata-rata hasil belajar 78 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 83% pada siklus II  

B.    Saran 

penelitian ini dapat digunakan sebagai alternative pembelajaran 

mengatasi kesulitan yang dialami siswa. Setelah penelitian ini dilaksanakan, 

peneliti memberikan saran 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    : SDN 136 Salobundang 

Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas / Semester    : IV/1 

Pertemuan       : 1 

Alokasi waktu     : 1 hari 

1. Kompetensi Inti (KI) 

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 yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 
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2. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator  

3.6 menjelaskan dan menentukan faktor 

persekutuan, faktor persekutuan terbesar (FPB), 

kelipatan persekutuan terkecil (KPK), dari dua 

bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

3.6.5 menentukan penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan FPB 

dan KPK 

4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan faktor persekutuan, faktor persekutuan 

terbesar (FPB) dan kelipatan persekutuan terkecil 

(KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

4.6.5 menggunakan FPB dan KPK 

dalam menyelesaikan masalah nyata. 

3. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat menbandingkan antara penyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan FPB dan KPK dengan teliti dan tepat bersama teman kelompoknya 

b. Siswa mengidentifikasi ciri-ciri dari penyelesaian masalah yang berkaitan 

tentang penggunaan FPB dan KPK dalammenyelesaikan suatu masalah nyata, 

siswa mampu menyelesaikan soal FPB dan KPK secara tepat dan berani. 

4. Materi 

Hal yang berkaitan dengan FPB dan KPK dalam menyelesaikan suatu masalah 

nyata 
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5. Pendekatan dan Metode 

Pendekatan   : Pemecahan masalah 

Metode  : Pengamatan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Praktek  

6. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru menyapa peserta didik dengan salam 

dan menanyakan kabar 

2. Kelas dilanjutkan dengan berdoa dipimpin 

oleh seorang siswa 

3. Guru mengecek kehadiran siswa dengan 

mengisi lembar kehadiran 

4. Siswa diminta memeriksa kerapihan diri 

dan kebersihan kelas. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang tujuan, manfaat, aktivitas 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

15 menit 
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Kegiatan Inti 6. Guru menjelaskan tentang FPB dan KPK 

7. Guru menanyakan siswa mengenai hal-hal 

yang belum dimengerti siswa 

8. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 

9. Guru menjelaskan beberapa contoh soal 

cerita kepada siswa 

10. Guru menjelaskan cara menjawab contoh 

soal cerita tersebut dengan menggunakan 

langkah-langkah pendekatan pemecahan 

masalah 

11. Pertama guru mengajak siswa untuk 

memahami masalah dalam soal tersebut 

(menentukan apa yang diketahui dengan 

apa yang ditanyakan) 

12. Kedua merencanakan cara 

penyelesaiannya atau menentukan rumus 

yang telah dipelajari untuk 

menyelesaikan masalah tersebut 

(berpedoman dari kata sama banyak 

untuk FPB dan kata bersama-sama atau 

bersamaan untuk KPK) 

13. Ketiga melaksanakan rencana 

150 menit 
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berdasarkan pemilihan rumus dengan 

menuliskan penyelesaian atau jawaban 

terlebih dahulu 

14. Melihat kembali atau mengecek kembali 

langkah-langkah dan hasil yang diperoleh 

sehingga tidak ada kesalahan 

15. Setelah itu guru memberikan soal cerita 

kepada setiap kelompok 

16. Guru meminta setiap kelompok agar 

berdiskusi bersama-sama dalam 

mengerjakan soal tersebut dan 

mengerjakannya sesuai dengan langkah-

langkah yang telah dilakukan pada 

contoh soal cerita sebelumnya. 

17. Guru meminta siswa tertib dan teratur 

dalam mengerjakan soal tersebut 

18. Guru bersama siswa mengkoreksi secara 

bersama-sama jawaban setiap kelompok 

dan membenarkan bila ada yang salah. 

Penutup 
19. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah berlangsung 

“apa saja yang telah dipelajari dari 

kegiatan hari ini’’? 

20. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

10 menit 
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pembelajaran pada hari ini. 

21. Kelas ditutup dengan doa bersama 

dipimpin salah satu siswa. 

7. Penilaian  

Penilaian sikap : Lembar Observasi 

Penilaian hasil belajar : tes tertulis individu 

          Bulukumba,     Juli 2022 

Memeriksa dan menyetujui  

 Kepala sekolah                    Guru kelas IV    

    

H.Arifuddin, S.Pd                                 Herawati Hamzah, S.Pd 

NIP. 19640506 198808 1 001                   NIP. 19791115 201408 2 002 
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Lampiran 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan    : SDN 136 Salobundang 

Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas / Semester    : IV/1 

Pertemuan       : 1 

Alokasi waktu     : 1 hari 

1. 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 yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 



73 
 

 
 

2. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator  

3.6 menjelaskan dan menentukan faktor 

persekutuan, faktor persekutuan terbesar (FPB), 

kelipatan persekutuan terkecil (KPK), dari dua 

bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

3.6.5 menentukan penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan FPB 

dan KPK 

4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan faktor persekutuan, faktor persekutuan 

terbesar (FPB) dan kelipatan persekutuan terkecil 

(KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

4.6.5 menggunakan FPB dan KPK 

dalam menyelesaikan masalah nyata. 

3. Tujuan Pembelajaran 

a.   Siswa dapat menbandingkan antara penyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan FPB dan KPK dengan teliti dan tepat bersama teman kelompoknya 

b. Siswa mengidentifikasi ciri-ciri dari penyelesaian masalah yang berkaitan 

tentang penggunaan FPB dan KPK dalammenyelesaikan suatu masalah nyata, 

siswa mampu menyelesaikan soal FPB dan KPK secara tepat dan berani. 

4. Materi 

Hal yang berkaitan dengan FPB dan KPK dalam menyelesaikan suatu masalah 

nyata  
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5. Pendekatan dan Metode 

Pendekatan   : Pemecahan masalah dengan bantuan media gambar 

Metode  : Pengamatan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Praktek  

6. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru menyapa peserta didik dengan salam 

dan menanyakan kabar 

2. Kelas dilanjutkan dengan berdoa dipimpin 

oleh seorang siswa 

3. Guru mengecek kehadiran siswa dengan 

mengisi lembar kehadiran 

4. Siswa diminta memeriksa kerapihan diri 

dan kebersihan kelas. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang tujuan, manfaat, aktivitas 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

6. Guru merefleksi siswa tentang 

pembelajaran yang lalu 

15 menit 
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Kegiatan Inti 7. Guru menjelaskan tentang FPB dan KPK 

8. Guru menanyakan siswa mengenai hal-hal 

yang belum dimengerti siswa  

9. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 

10. Guru menjelaskan beberapa contoh soal 

cerita kepada siswa 

11. Guru menjelaskan cara menjawab contoh 

soal cerita tersebut dengan menggunakan 

langkah-langkah pendekatan pemecahan 

masalah 

12. Pertama guru mengajak siswa untuk 

memahami masalah dalam soal tersebut 

(menentukan apa yang diketahui dengan 

apa yang ditanyakan) 

13. Kedua merencanakan cara 

penyelesaiannya atau menentukan rumus 

yang telah dipelajari untuk menyelesaikan 

masalah tersebut (berpedoman dari kata 

sama banyak untuk FPB dan kata 

bersama-sama atau bersamaan untuk 

KPK) 

14. Ketiga melaksanakan rencana berdasarkan 

150 menit 
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pemilihan rumus dengan menuliskan 

penyelesaian atau jawaban terlebih dahulu 

15. Melihat kembali atau mengecek kembali 

langkah-langkah dan hasil yang diperoleh 

sehingga tidak ada kesalahan 

16. Setelah itu guru memberikan soal cerita 

kepada setiap kelompok 

17.  Guru meminta setiap kelompok agar 

berdiskusi bersama-sama dalam 

mengerjakan soal tersebut dan 

mengerjakannya sesuai dengan langkah-

langkah yang telah dilakukan pada contoh 

soal cerita sebelumnya. 

18. Guru meminta siswa tertib dan teratur 

dalam mengerjakan soal tersebut 

19. Guru bersama siswa mengkoreksi secara 

bersama-sama jawaban setiap kelompok 

dan membenarkan bila ada yang salah. 

Penutup 
20. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah berlangsung 

“apa saja yang telah dipelajari dari 

kegiatan hari ini’’? 

21. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 

10 menit 
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22. Guru memberikan arahan dan nasehat 

23. Kelas ditutup dengan doa bersama 

dipimpin salah satu siswa. 

7. Penilaian 

Penilaian sikap  : Lembar Observasi 

Penilaian hasil belajar : tes tertulis individu 

 

Bulukumba,     Juli 2022 

Memeriksa dan menyetujui  

  Kepala sekolah     Guru kelas IV 

               

 

 

 

       H.Arifuddin, S.Pd          Herawati Hamzah, S.Pd 

       NIP. 19640506 198808 1 001         NIP. 19791115 201408 2 002 
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Lampiran 3 

Soal siklus I 

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

1. Bu Darsi membeli 18 kue bolu dan 10 kue donat. Kue-kue itu akan 
dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis 
sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi 
untuk menyimpan kue tersebut? 
a. 5 kotak   c. 10 kotak 
b. 20 kotak   d. 2  kotak 

2. Bu Siti membagikan 6 buku tulis dan 4 pensil kepada anak-anak 
panti asuhan. Setiap anak menerima buku dan pensil masing-masing 
sama banyak. Bila akan dibuat bingkisan terbanyak, berapa pensil 
terdapat di setiap bingkisan? 
a. 20 pensil   c. 3 pensil 
b. 10 pensil   d. 2 pensil 

3. Bus X berangkat dari terminal setiap 20 menit sekali, sedangkan bus 
Y setiap 10 menit sekali. Jika kedua bus berangkat bersama pada 
pukul 06.45, pada pukul berapakah kedua bus akan berangkat 
bersama lagi? 
a. Pukul 08.15   c. Pukul 06.57 
b. Pukul 06.00   d. Pukul 07.05 

4. Peserta sanggar seni terdiri dari 12 perempuan dan 6 laki-laki. Dari 
seluruh peserta sanggar seni akan dibentuk beberapa kelompok. 
Setiap kelompok terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan jumlah 
sama banyak. Kelompok yang dapat dibentuk paling banyak 
adalah…… 
a. 4   c. 10 
b. 6    d. 12 

5. Firdha dan Sekha kursus menari di sanggar yang sama.Firdha 
berlatih setiap 6 hari sekali dan Sekha berlatih setiap 4 hari sekali. 
Jika pada tanggal 0 September 2013 mereka berlatih bersama-sama, 
mereka akan berlatih bersama-sama lagi untuk yang kedua kalinya 
pada tanggal…. 
a. 22 September 2013  c. 2 Oktober 2013 
b. 21 September 2013  d. 3 Oktober 2013 

6. Ibnu berenang setiap 3 hari dan Muis berenang setiap 5 hari. Jika 
pada tanggal 1 Maret 2013 mereka berenang bersama, maka mereka 
akan berenang bersama kembali pada tanggal…. 
a. 29 April 2013   c. 16 Maret 2013 
b. 30 April 2013   d. 10 Maret 2013 

7. Elsa dan Sabrina kursus menari di sanggar yang sama. Elsa berlatih 
setiap 8 hari sekali dan Sabrina berlatih setiap 4 hari sekali. Jika 
pada tanggal 11 Januari 2016 mereka berlatih bersama-sama, 
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mereka akan berlatih bersama- sama lagi untuk yang kedua kalinya 
pada tanggal…. 
a. 30 Januari 2016   c. 3 Februari 2016 
b. 19 Januari 2016   d. 4 Februari 2016 

8. Pak Irwan memiliki 12 ekor itik jantan dan 20 ekor itik betina. Itik-
itik tersebut akan dimasukkan ke beberapa kandang dengan jumlah 
itik dan jenis yang sama banyak. Jumlah kandang sebanyak-banyak 
yang harus disiapkan Pak Irwan adalah…… 
a. 6 buah   c. 4 buah 
b. 8 buah   d. 60 buah 

9. Bu Siti membagikan 16 buku tulis dan 24 pensil kepada anak-anak 
panti asuhan. Setiap anak menerima buku dan pensil masing-masing 
sama banyak. Bila akan dibuat bingkisan sebanyak-banyaknya, 
berapa jumlah bingkisan yang bisa dibuat? 
a. 4 c. 10 
b. 8    d. 20 

10. Shinta mempunyai bunga mawar 18 tangkai dan bunga aster 12 
tangkai. Bunga tersebut dimasukkan ke dalam vas bunga dengan 
jumlah dan jenis sama banyak. Berapa vas bunga terbanyak yang 
dibutuhkan Shinta? 
a. 2    c. 14 
b. 6    d. 7 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 
1. Budi memiliki 2jenis permen. Ada 8 permen warna merah dan 10 

warna hijau. Permen-permen tersebut akan dimasukkan kedaalam 
kantong. Setiap kantong berisi kedua jenis permen sama banyak. 
Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki oleh budi untuk 
memasukkan permen? 

2. Di sebuah halaman gedung terdapat lampu merah yang menyala 
setiap 15 detik dan lampu biru menyala setiap 10 detik. Jika awalnya 
semua lampu dinyalakan bersamaan, setiap berapa detik lampu akan 
menyala bersamaan? 

3. Dua buah jenis bus berangkat dari terminal yang sama. Bus A 
berangkat setiap 5 menit dan bus B berangkat setiap 8 menit. Jika 
kedua bus berangkat bersamaan pukul 08.00, kapan mereka akan 
berangkat bersama lagi? 

4. Sebuah yayasan mempunyai 20 bungkus mie dan 15 kemasan 
minyak goreng. Kedua barang tersebut akan dibagikan secara 
merata dan sama banyak kepada pengungsi bencana alam. Berapa 
maksimal pengungsi yang dapat menerima bantuan yayasan? 
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Lampiran 4 

Soal siklus II 

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

1. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Zury 
setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 9 mei mereka mengunjungi 
perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi 
pada tanggal…… 
a. 21 Mei    c. 1 Juni 
b. 27 Mei    d. 2 Juni 

2. Pak Ahmad mempunyai 15 kg beras dan 10 bungkus mie, bahan 
makanan tersebut akan dibagikan kepada tetangganya dengan 
jumlah dan jenis yang sama, jumlah tetangga paling banyak yang 
memperoleh bahan makanan dari Pak Ahmad adalah…. 
a. 10 orang   c. 3 orang 
b. 5 orang   d. 25 orang 

3. Tini membersihkan akuarium setiap 4 hari sekali, sedangkan Tina 
setiap 5 hari sekali. Pada tanggal 5 April 2008 mereka bersama-sama 
membersihkan akuarium. Mereka membersihkan akuarium 
bersama-sama lagi untuk kedua kalinya pada tanggal…… 
a. 25 April 2008   c. 4 Mei 2008 
b. 30 April 2008   d. 5 Mei 2008 

4. Pak Hadi membagikan bantuan berupa 9 kg beras dan 15 kemasan 
minyak goreng kepada tetangganya. Jika tiap orang menerima 
bantuan sama banyak dan merata, berapa orang paling banyak 
tetangga Pak Hadi mendapat bantuan? 
a. 4 orang   c. 12 orang 
b. 3 orang    d. 16 orang 

5. Bu Lastri mempunyai 16 buah manga dan 12 buah salak. Buah-buah 
tersebut dikemas untuk dibagikan kepada tetangga. Setiap kemasan 
berisi buah dengan jumlah dan jenis berbeda yang sama banyak. Bu 
Lastri paling banyak dapat membuat kemasan 
a. 4    c. 15 
b. 12    d. 30 

6. Bu Siti membagikan 16 buku tulis dan 24 pensil kepada anak-anak 
panti asuhan. Setiap anak menerima buku dan pensil masing-masing 
sama banyak. Bila akan dibuat bingkisan sebanyak-banyaknya, 
berapa jumlah bingkisan yang bisa dibuat? 
a. 4    c. 10 
b. 6    d. 8 
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7. Lampu merah berkedip setiap 8 detik dan lampu kuning berkedip 
setiap 12 detik. Kedua lampu tersebut berkedip bersama 
setiap…detik 
a. 36    c. 6 
b. 40    d. 12 

8. Bu Hanik mempunyai bunga lili 40 tangkai dan bunga anyelir 20 
tangkai. Bunga-bunga tersebut akan dirangkai ke dalam beberapa 
vas bunga dengan jenis dan jumlah sama banyak. Berapa banyak 
vas yang dibutuhkan untuk merangkai bunga…. 
a. 20    c. 10 
b. 18    d. 6 

9. Anggota sebuah organisasi sosial terdiri atas 14 perempuan dan 21 
laki-laki. Dari keseluruhan anggota organisasi akan dibentuk 
kelompok-kelompok kerja. Dalam setiap kelompok banyak anggota 
laki-laki sama, demikian juga banyak anggota perempuannya. 
Paling banyak dapat dibentuk…..kelompok. 
a. 3     c. 9 
b. 5    d. 7 

10. Bu Hanik mempunyai bunga mawar 28 tangkai dan bunga sakura 14 
tangkai. Bunga-bunga tersebut akan dirangkai ke dalam beberapa 
vas bunga dengan jenis dan jumlah sama banyak. Vas bunga yang 
diperlukan Bu Hanik paling banyak ada…….buah 
a. 28    c. 12 
b. 14    d. 6 

 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat : 

1. Lampu merah menyala setiap 6 detik dan lampu kuning 
menyala setiap 8 detik. Pada detik keberapa pertama kali kedua 
lampu akan menyala bersama ? 

2. Ibu guru memiliki 14 pensil dan 18 buku. Ia ingin membagikan 
semua pensil dan buku tersebut kepada siswanya yang 
berprestasi. Berapa siswa paling banyak akan menerima buku 
dan pensil yang sama dari Ibu Guru ? 

3. Ardi dan Neil mengikuti senam di sanggar Kasih. Ardi 
mengambil jadwal setiap 4 hari sekali dan Neil setiap 6 hari 
sekali. Tanggal 2 Juni 2004 mereka mengikuti latihan bersama. 
Kapankah mereka akan mengikuti latihan bersama lagi ? 

4. Ayah akan membagikan 14 mangga dan 6 semangka kepada 
tetangganya. Besar mangga dan semangka yang diterima 
tetangga masing-masing harus sama. Berapa tetangga yang 
dapat menerima bagian yang sama banyak ? Apa- apa saja 
yang diterima oleh masing-masing tetangga ? 
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Lampiran 5 

Kumci jawaban siklus I 

Pilihan Ganda 
 

1. D   6. C 

2. D 7. B 

3. D 8. C 

4. D 9. B 

5. A  10. B 

Essay 

1. Diketahui : 
 
 Budi memiliki 8 permen merah dan 10 permen hijau  

 Pertanyaan : 

Berapa jumlah kantong permen yang dimiliki budi untuk 

memasukkan permen? 

 Penyelesaian : 
 
             8            10 
 
         2     4          2      5 
 
    2       2 
 
      8 = 2 × 2 × 2        10 = 2 × 5 

FPB = 2 

Jadi, kantong yang harus dimiliki budi untuk memasukkan permen adalah 

2 
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2. Diketahui : 
 

Lampu merah menyala setiap 15 detik dan lampu biru 10 detik 

Pertanyaan : 

Setiap berapa detik lampu akan menyala bersamaan? 

 Penyelesaian : 

             15   10 
 
          3      5           2      5 

                 15 = 3 × 5                    10 = 2 × 5 

KPK = 2 × 3 × 5 = 30 

Jadi, lampu biru dan lampu merah akan menyala bersamaan setiap 30 detik 

3. Diketahui : 

Bus A berangkat setiap 5 menit dan bus B 8 menit  

Pertanyaan : 

Kapan mereka akan berangkat bersama lagi? 

Penyelesaian : 

  5   8 

         5    1           2    4 

     2     2 

                   5 = 5                           8 = 2 × 2 × 2 

KPK = 2 × 2 × 2 × 5 = 40 

Jadi, mereka akan bersama lagi 40 menit. 
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4. Diketahui : 
 

Yayasan mempunyai 20 bungkus mie dan 15 kemasan minyak goring 

 Pertanyaan : 

Berapa maksimal pengungsi yang dapat menerima bantuannya?  

Penyelesaian : 

  20   15 

          2    10                    3     5 

   2      5 

                 20 = 2 × 2 × 5          15 = 3 × 5 

FPB = 5 

Jadi, maksimal pengungsi yang dapat menerima bantuan adalah 5. 
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Lampiran 6 

Kunci jawaban soal siklus II 

Pilihan ganda 

1. A  6. D 

2. B  7. A 

3. A  8. A 

4. B  9. D 

5. A  10. B 

Essay  

1. Diketahui : 
 

Lampu merah menyala setiap 6 detik dan lampu kuning setiap 8 detik  

Pertanyaan : 

Pada detik keberapa pertama kali kedua lampu akan menyala bersama? 

 Penyelesaian : 

            6             8 

        2      3         2      4 

     2      2 

      6 = 2 × 3          8 = 2 × 2 × 2 

KPK = 2 × 2 × 2 × 3 = 24 

Jadi, lampu merah dan biru akan menyala bersama yaitu 24 detik 
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2. Diketahui : 
 

Ibu guru memiliki 14 pensil dan 18 buku  

Pertanyaan : 

Berapa siswa paling banyak akan menerima buku dan pensil dari ibu 

guru? 

Penyelesaian : 

  14   18 

         2      7           2       9 

       3 3 

                  14 = 2 × 7        18 = 2 × 3 × 3 

FPB = 2 

Jadi, siswa paling banyak akan menerima buku dan pensil dari ibu guru 

adalah 2 

3. Diketahui : 

Ardi mengambil jadwal setiap 4 hari sekali dan Neil setiap 6 hari sekali 

 Pertanyaan : 

Kapankah mereka akan mengikuti latihan bersama lagi? 

 Penyelesaian : 

  4  6 

         2      2          2    3 

                  2 = 2 × 2          6 = 2 × 3 

KPK = 2 × 2 × 3 = 12 
Jadi, mereka akan mengikuti latihan bersama lagi 12 + 2 juni 2004 = 14 juni 
2004 
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4. Diketahui : 

Ayah akan membagikan 14 mangga dan 6 semangka kepada tetangganya  

Pertanyaan : 

Berapa tetangga yang dapat menerima bagian yang sama banyak dan apa saja yang 

diterima oleh masing-masing tetangga? 

Penyelesaian : 

 14   6 

                   2      7             2     3 

        14 = 2 × 7             6 = 2 × 3 
 

FPB = 2 
 

Jadi, tetangga yang dapat menerima bagian yang sama banyak adalah 2 dan 

yang diterima adalah buah manga dan buah semangka 
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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 GBP                 11 

2 KTR                 7 

3 MAA                 13 

4 MF                 9 

5 MNM                 12 

6 NUM                 8 

7 NUA                 8 

8 NA                 13 

9 PM                 7 

10 ZF                 12 

11 AFN                 9 

12 AAF                 9 

Jumlah skor 118 

 

Keterangan : 

1 : samgat tidak baik 

2 : tidak baik 

3 : baik 
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4 : sangat baik 

       Bulukumba,  Juli 2022 

              Guru kelas 

       Herawati Hamzah, S.Pd 

NIP. 19791115 201408 2 002 
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Lampiran 8 

Lembar oservasi 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 GBP                 13 

2 KTR                 15 

3 MAA                 13 

4 MF                 13 

5 MNM                 13 

6 NUM                 14 

7 NUA                 13 

8 NA                 15 

9 PM                 12 

10 ZF                 13 

11 AFN                 15 

12 AAF                 13 

Jumlah skor 162 

 

Keterangan : 

1 : sangat tidak baik 
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2 : tidak baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

 

       Bulukumba,  Agustus 2022 

                  Guru Kelas 

       Herawati Hamzah, S.Pd 

NIP. 19791115 201408 2 002 
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Lampiran 9 

Daftar hasil belajar siswa siklus I 

No Nama Nilai Keterangan 

1 Gibrank Putra P 75 Tuntas 

2 Keisya Tri Ramadh 66 Tidak tuntas 

3 Muh. Abbad A 75 Tuntas 

4 Muh. Fatur 58 Tidak tuntas 

5 Muh. Nabil Muhtar 79 Tuntas 

6 Nabilah Ulfiah M 71 Tidak tuntas 

7 Nadil Ulum An N 71 Tidak tuntas 

8 Nur Amirah 67 Tidak tuntas 

9 Pradana Merindu 80 Tuntas 

10 Zaqilah Fauziah 79 Tuntas 

11 Aisyah Fitria. N 62 Tidak tuntas 

12 Adiat Al Fauzar 54 Tidak tuntas 

Jumlah 837 
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Lampiran 10 

Daftar hasil belajar siswa siklus II 

 

 

 

 

 

No Nama Nilai Keterangan 

1 Gibrank Putra P 83 Tuntas 

2 Keisya Tri Ramadh 71 Tidak tuntas 

3 Muh. Abbad A 79 Tuntas 

4 Muh. Fatur 79 Tuntas 

5 Muh. Nabil Muhtar 79 Tuntas 

6 Nabilah Ulfiah M 75 Tuntas 

7 Nadil Ulum An N 75 Tuntas 

8 Nur Amirah 75 Tuntas 

9 Pradana Merindu 92 Tuntas 

10 Zaqilah Fauziah 83 Tuntas 

11 Aisyah Fitria. N 75 Tuntas 

12 Adiat Al Fauzar 71 Tidak tuntas 

Jumlah 937 
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Lampiran 11 

Lembar jawaban siswa siklus I 
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Lampiran 12 

Lembar observasi siklus II 
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100 
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Lampiran 13 
Dokumentasi kegiatan 
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Lampiran  14 
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RIWAYAT HIDUP 

 
 

Alyea Rusady, Lahir di Pare-Pare, tanggal 19 September 

2000, anak dari pasangan suami istri bapak Mulyadi said 

dan ibu  Rosmaniar. Peneliti adalah anak kedua dari 4 

bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di desa 

Buhung bundang, Kelurahan Buhung Bundang 

Kecamatan Bontotiro Kab Bulukumba. Pendidikan yang telah ditempuh oleh 

peneliti yaitu SDN 136 Salobundang lulus tahun 2012, SMP Negeri 3 Nabire 

lulus tahun 2015, SMA Negeri 4 Bulukumba lulus 2018 dan mulai tahun 2018 

mengikuti Program SI Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kampus Unismuh 

Makassar sampai dengan sekarang sampai dengan penulisan skripsi ini 

penelitian masih terdaftar sebagai mahasiswi program SI Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh). 
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