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Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematika dan aktivitas belajar siswa kelas II-C SDN Idaman Kota 

Banjarbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika dan aktivitas belajar siswa melalui model 

pembelajaran berbasis masalah di kelas II-C SDN Idaman Kota Banjarbaru. Penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh  peneliti. Tindakan 

penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari tes 

evaluasi kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika, dan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan pelaksanaan tes evaluasi 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika, dan observasi terhadap aktivitas 

belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika dan aktivitas belajar siswa. Peningkatan kemampuan menyelesaikan soal 

cerita matematika dan aktivitas belajar siswa ditunjukkan dengan: (a) nilai rata rata 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika meningkat dari 64 pada siklus 1 

menjadi 79 pada siklus 2 , (b) nilai rata-rata aktivitas belajar siswa meningkat dari 58 

pada siklus 1 menjadi 74 pada siklus 2. 

 

Kata kunci: soal cerita, pembelajaran berbasis masalah 

I. PENDAHULUAN 

Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan pada era global saat ini. Untuk menjamin kualitas 
sumber daya manusia yang handal diperlukan pendidikan yang berkualitas [1]. Pendidikan yang 
berkualitas adalah bentukan proses panjang dari pembelajaran yang selama ini diterapkan pada semua 
tingkatan. Kalau dirunut, inti dari pembelajaran sejatinya adalah hasil belajar itu sendiri. Hasil belajar yang 
diperoleh siswa misalnya, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya  penggunaan model pembelajaran 
yang sesuai. Model pembelajaran yang baik ditandai  adanya interaksi antara guru dengan siswa, interaksi 
siswa dengan materi (konsep), interaksi siswa dengan siswa dan seterusnya.  

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pembelajaran harus berpusat pada siswa, 
sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Sehingga diharapkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, 
dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran 
matematika di sekolah dasar diantaranya adalah memahami konsep bilangan bulat dan pecahan, operasi 
hitung dan sifat-sifatnya, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. 

Kenyataan di lapangan aktivitas belajar dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 
matematika masih rendah. Berdasarkan pengamatan peneliti di kelas II-C SDN Idaman Kota Banjarbaru, 
pada tahun pelajaran 2013-2014, dapat diketahui bahwa selama pembelajaran masih banyak siswa yang 
malu bertanya, belum biasa mengungkapkan pendapat, keberanian untuk menjawab pertanyaan kurang, 
dan tidak dapat mengintegrasikan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah, terutama yang 
berkaitan dengan soal-soal cerita pada materi pengerjaan hitung bilangan. Selama ini pembelajaran yang 
dilakukan adalah model pembelajaran konvensional, dengan metode pembelajaran ekspositori. Namun 
aktivitas belajar siswa masih belum maksimal, dan sebanyak 33% siswa kemampuan menyelesaikan soal 
ceritanya masih pada kualifikasi kurang.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untu mengatasi hal tersebut adalah Problem 
Based Learning atau model pembelajaran berbasis masalah (PBM). Pembelajaran berbasis masalah ini 
yang karakteristiknya memang dikembangkan utamanya untuk membantu siswa mengembangkan 
kemampuan berpikir pemecahan masalah dan keterampilan intektual, belajar berbagai peran orang dewasa 
melalui pelibatan mereka dan pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pelajar yang otonom dan 
mandiri [2]. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah: (1) apakah penerapan model 
pembelajaran berbasis masalah di kelas II-C SDN Idaman Kota Banjarbaru dapat meningkatkan 
kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa; (2) apakah penerapan model pembelajaran 
berbasis masalah di kelas II-C SDN Idaman Kota Banjarbaru dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
Adapun tujuan  penelitian ini adalah untuk: (1) meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita 
matematika pada materi pengerjaan hitung bilangan melalui model pembelajaran berbasis masalah di kelas 
II-C SDN Idaman Kota Banjarbaru; (2) meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi pengerjaan 
hitung bilangan melalui model pembelajaran berbasis masalah di kelas II-C SDN Idaman Kota Banjarbaru. 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: (1) bagi siswa, yaitu dapat memahami konsep-konsep 
matematika yang ditemukan sendiri melalui pemecahan masalah yang diberikan; (2) bagi guru, yaitu 
meningkatkan kemampuan menerapkan stategi pembelajaran yang berbasis masalah, dan meningkatkan 
kinerja guru dalam pembelajaran yang mengarah sebagai fasilitator di kelas. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian  tindakan kelas model Kemmis dan Mc Taggart [3]. 

Penelitian yang dicirikan adanya rencana awal/perencanaan, tindakan atau pelaksanaan/observasi, refleksi 

dan seterusnya membentuk suatu siklus.  

B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014-2015. Dimulai dari bulan 

Februari dan berakhir pada bulan April 2015.  

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas II-C SDN Idaman Kota Banjarbaru yang berjumlah 26 orang, 

yang terdiri dari 13 laki-laki dan 13 perempuan. Sedangkan objek penelitian adalah kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika dan aktivitas belajar. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data tentang kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika digunakan teknik 

tes, sedangkan untuk mendapatkan data tentang aktivitas belajar siswa digunakan teknik observasi. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lembar tes tertulis dan lembar observasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan langkah-langkah untuk mendapatkan nilai rata-rata kelas baik 

kemampuan menyelesaikan soal cerita (KMSC) maupun aktivitas belajar siswa (ABS). Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut:  

a. Data diperoleh dari pelaksanaan siklus I dan siklus II.  

b. Data siklus I dan data siklus II berupa nilai akhir masing-masing siswa (KMSC dan ABS).  

c. Nilai akhir  masing-masing siswa digunakan untuk menentukan nilai rata-rata kelas. 

G. Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Materi siklus 

1 adalah perkalian, sementara materi siklus 2 adalah pembagian. Langkah-langkah setiap siklus terdiri 

perencanaan, pelaksanaan/observasi, dan refleksi. Kegiatan perencanaan meliputi: 1) membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran; 2) membuat instrumen tes kemampuan menyelesaikan soal cerita dan 

instrumen observasi kegiatan belajar siswa.  

Pelaksanaan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung untuk melihat aktivitas belajar siswa. Refleksi dilakukan pada akhir siklus 1 

untuk melihat hasil dari kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika dan kegiatan belajar siswa 

yang telah dilaksanakan. Kemudian hasil dari refleksi pada siklus pertama merupakan acuan bagi peneliti 

untuk melakukan tindakan pada siklus selanjutnya (siklus 2). Selanjutnya pada siklus 2 melakukan 

perubahan tindakan pada proses belajar mengajar terhadap kekurangan yang terjadi pada siklus 1 

sehingga hasil pembelajaran berbasis masalah akan menjadi lebih baik sesuai dengan harapan dan tujuan 

yang ingin dicapai. 
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H. Indikator Penelitian 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah:  

a. Indikator kemampuan menyelesaikan soal cerita adalah, terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas dari 

siklus 1 ke siklus 2.  

b. Indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa adalah, terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas dari 

siklus 1 ke siklus 2.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Tindakan  

1. Siklus 1 

Pada siklus pertama dimulai dari tahap persiapan/pelaksanaan yaitu membuat RPP berdasarkan model 

pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya mempraktekkan RPP untuk pertemuan 1, guru 

mempraktekkan satu demi satu secara urut, mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran, materi pokok 

yang dipelajari, melakukan apersepsi, sampai memberikan motivasi. Motivasinya berupa pengajuan 

masalah yang perlu diselesaikan oleh para siswa. Masuk pada kegiatan inti, guru mengatur para siswa 

bekerja secara kelompok, sekaligus meminta siswa untuk mendiskusikan lembar permasalahan yang harus 

dikerjakan. Di tengah suasana diskusi internal kelompok, guru sambil membimbing para siswa, 

mengamati, berkeliling, memfasilitasi para siswa seandainya terdapat kesulitan dalam pemahaman 

masalah. Memang kemudian terbukti adanya, para siswa ternyata masih menemui kesulitan dalam 

pemahaman masalah. Dalam arti, para siswa belum menuliskan data apa yang diketahui, dan apa yang 

ditanyakan. Dari jawaban akhir sudah tepat, namun ketika ditanyakan kepada mereka, caranya bagaimana, 

maka para siswa banyak yang tidak  menuliskannya. 

Berikutnya pada tahap penyajian, guru meminta perwakilan tiap kelompok menyampaikan hasil 

diskusi. Terlihat awalnya masih ada siswa yang agak malu-malu ke depan untuk mempresentasikan, tapi 

akhirnya tiap perwakilan kelompok berani membacakan hasil jawaban terhadap lembar permasalahan yang 

diberikan. Rata-rata jawaban akhir tiap kelompok sudah tepat disampaikan. Guru kemudian 

mempersilahkan kelompok yang lain untuk menanggapi, tapi tidak satupun kelompok lain yang 

memberikan tanggapan. Pada bagian penutup, guru mengingatkan dengan meminta siswa untuk berani 

menuliskan cara tanpa takut salah. Pada tahap  ini, guru menegaskan bahwa cara boleh berbeda dan tetap 

dihargai. Selanjutnya, guru dan siswa menarik kesimpulan terhadap apa-apa yang telah dipelajari. Tidak 

lupa guru mempersilahkan para siswa untuk bertanya. Sampai disini  para siswa tidak ada yang bertanya, 

kemudian guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah.  

Pelaksanaan pertemuan 2 hampir sama dengan pelaksanaan pertemuan 1. Kejadian yang menarik 

terjadi pada tahap presentasi. Ada salah seorang siswi, yang dianggap oleh temannya jarang maju ke de 

depan, juga dibuat berani untuk maju. Meskipun, presentasinya hanya membaca soal, dan membacakan 

jawaban akhir, guru tetap menghargai. Sampai tiap-tiap kelompok bergantian presentasi, presentasinya 

mirip dengan salah seorang yang disebutkan tadi.  

Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Adapun evaluasi siklus 1 

dilaksanakan setelah pertemuan 2 berlangsung. Lalu tahap refleksi, pembelajaran telah dilaksanakan sesuai 

dengan RPP pada siklus 1. Pada siklus 1 nilai rata-rata aktivitas belajar siswa adalah belum 

menggembirakan. Diduga penyebab rendahnya nilai rata-rata aktivitas belajar siswa adalah kebanyakan 

siswa kesulitan memahami masalah. Nilai rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita juga masih 

rendah. Rendahnya nilai rata-rata ini diduga disebabkan para siswa masih enggan menuliskan cara jawab 

soal dan hanya mengandalkan jawaban akhir tanpa cara.  Inilah temuan yang sangat penting. Oleh karena 

itu, guru perlu memberikan solusi terbaik untuk perbaikan RPP pada siklus 2. 
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2. Siklus 2 

Pada siklus 2 telah diawali dari perbaikan terhadap RPP  sebelumnya. RPP yang dibuat benar-benar 

diberikan penegasan. Kemudian guru melaksanakan RPP hasil perbaikan dengan sungguh-sungguh. 

Langkah-langkahnya pembelajaran dipraktekkan sesuai dengan siklus sebelumnya berdasarkan model 

pembelajaran berbasis masalah dan ditambahkan perlakuan sesuai hasil perbaikan diikuti setahap demi 

setahap dari awal sampai akhir dengan benar. Guru mendemonstrasikan terhadap permasalahan yang 

diajukan dengan melibatkan mereka. Di samping itu, guru menekankan dan menyampaikan inti 

permasalahan kepada para siswa, bahwa para siswa masih lemah dalam dua hal dan harus diperbaiki; 

menuliskan  apa yang diketahui dan menuliskan apa yang ditanyakan. Hal-hal itu haruslah menjadi skala 

prioritas untuk disampaikan kepada siswa.  

Guru mengingatkan dan menegaskan agar siswa menjawab dengan langkah-langkah menyelesaikan 

masalah, yang meliputi: apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, cara jawabnya, dan cara menuliskan 

jawaban akhir, atau ditulis urutan, (Diketahui:, Ditanya:, Jawab: Jadi, .) dan guru menuliskannya di papan 

tulis. Tidak lupa, guru menerangkan caranya agar para siswa terinspirasi untuk menulis dengan benar. 

Ditambahkan pula, guru engulang-ulang dan mempertegas agar siswa menggunakan strategi dengan 

benar dan dalam melakukan perhitungan harus lebih berhati-hati, dan mengurangi kesalahan perhitungan.  

Sementara observasi tetap dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil observasi pada 

siklus 2, menunjukkan adanya peningkatan yang berarti, jika dilihat dari nilai rata-rata aktivitas belajar 

siswa.Demikian juga, dari sisi evaluasi kalau dilihat dari nilai rata-rata kemampuan menyelesaikan soal 

cerita, tampak adanya peningkatan. Pada hasil refleksi siklus 2 ini semakin menegaskan bahwa nilai rata-

rata kemampuan menyelesaikan soal cerita dapat ditingkatkan dari siklus sebelumnya, artinya penelitian 

sudah dapat dikatakan berhasil. Persoalan yang selama ini dihadapi siswa benar-benar dapat diberikan 

solusinya.  

 

B. Hasil Penelitian 

1. Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita  

Nilai rata-rata KMSCdapat dilihat pada Tabel 1. 

TABEL 1. NILAI RATA-RATA KMSC SIKLUS 1 DAN 2 

Siklus Nilai rata-rata KMSC 

1 64 

2 79 

 

2. Aktivitas Belajar 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa pada siklus 1 dan 2 dapat ditunjukkan nilai 
rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus 1 dan 2 sebagai berikut: 

 

TABEL 2. NILAI RATA-RATA AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA SIKLUS 1 DAN 2 

Pertemuan 
Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

Siklus 1 Siklus 2 

1 53 64 

2 64 84 

Rata-rata 58 74 
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C. Pembahasan 

1. Data Kemampuan  Menyelesaikan Soal Cerita Matematika 

Data hasil kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa dapat dilihat pada gambar 1. Hasil 
kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika menunjukan peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Rata-
rata kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada siklus 1 adalah 64. Rata-rata kemampuan 
menyelesaikan soal cerita matematika pada siklus 2 adalah 79. Oleh karena itu, indikator keberhasilan 
penelitian terpenuhi, karena telah terjadi peningkatan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 
dari siklus 1 ke siklus 2. Hal ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi [4], 
Ermawati [5] dan dan Fajarwati [6]. 

Intinya bahwa melalui model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan 
menyelesaikan soal cerita matematika siswa. Temuan-temuan di lapangan pada siklus 1 yang menarik, di 
antaranya: (1) pentingnya mengingatkan dan menegaskan agar siswa menjawab dengan langkah-langkah 
menyelesaikan masalah dan guru perlu menuliskannya di papan tulis; (2) guru perlu menerangkan caranya 
agar para siswa terinspirasi untuk menulis dengan benar; (3) pentingnya mendemonstrasikan permasalahan 
yang di ajukan dengan melibatkan siswa; (4) guru perlu mengulang-ulang dan mempertegas agar siswa 
menggunakan strategi dengan benar dan dalam melakukan perhitungan harus lebih teliti, berhati-hati, dan 
mengurangi kesalahan perhitungan. 

 

 

 

Temuan-temuan tersebut didapatkan dengan melihat aspek-aspek kemampuan menyelesaikan 
masalah soal cerita pada siklus 1. Dalam penelitian ini aspek-aspek yang dilihat dari kemampuan 
menyelesaikan soal cerita matematika siswa digunakan dan diadaptasikan dari Subaidah [7] yaitu: (1) 
membaca soal dengan teliti untuk dapat menetukan makna kata dari kata kunci di dalam soal; (2) 
memisahkan dan menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan; (3) menentukan metode yang 
akan digunakan untuk menyelesaikan soal cerita; (3) menyelesaikan soal cerita menurut aturan-aturan 
matematika, sehingga mendapatkan jawaban dari masalah yang dipecahkan; (4) menulis jawaban dengan 
tepat. Dari lembar jawaban tes tertulis siklus 1, memang aspek yang kurang dari para siswa adalah aspek 
nomor 2 yaitu para siswa masih kurang dalam hal memisahkan dan menentukan apa yang diketahui dan 
apa yang ditanyakan serta aspek nomor 3 para siswa masih enggan menulis caranya dan cenderung 
langsung menuliskan jawaban akhirnya.   
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2. Data Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Data hasil observasi aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada gambar 2. 

Gambar 5.1. Diagram Rata-rata Aktivitas Belajar 

 

Hasil observasi aktivitas siswa menunjukkan peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Rata-rata aktivitas 
belajar siswa pada siklus 1 adalah 58. Rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus 2 adalah 74. Oleh karena 
itu, indikator keberhasilan penelitian terpenuhi, karena telah terjadi peningkatan aktivitas siswa dari siklus 
1 ke siklus 2. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Majid [8], Arifah [9] dan Pratiwi [10]. 
Ketiga penelitian tersebut juga menegaskan  bahwa melalui pembelajaran berbasis masalah disimpulkan 
dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

Catatan yang penting dan menarik dari aktivitas belajar siswa adalah pada siklus 1. Jika dilihat dari 
aspek-aspek aktivitas belajar siswa berdasarkan kategori Fauzi [11]: (1) mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru atau teman dengan aktif; (2) membaca/memahami masalah kontekstual di Buku Siswa atau 
LKS; (3) menyelesaikan masalah/menemukan cara dan jawaban masalah; (4) menyampaikan pendapat/ide 
kepada guru atau teman; (5) berdiskusi/bertanya kepada teman atau guru; dan (6) menarik kesimpulan 
suatu prosedur atau konsep. Terbukti, aspek yang nilainya terendah dalam siklus 1 adalah aspek nomor 2 
yaitu aspek membaca/memahami masalah kontekstual.  Hal ini dapat diamati dari pembelajaran pada saat 
diberikan lembar permasalahan. Kebanyakan siswa belum menuliskan jawaban secara lengkap dan belum 
menuliskan caranya. Dari temuan ini kemudian peneliti untuk memberikan tambahan penekanan pada 
model pembelajaran berbasis masalah untuk diterapkan pada siklus 2 seperti yang dibahas dalam temuan 
pada hasil kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa. 

3. Catatan Hasil Refleksi Antarsiklus 

Pertama, pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan RPP pada siklus 1. Pada siklus 1 nilai rata-rata 
aktivitas belajar siswa adalah 58. Diduga penyebab rendahnya nilai rata-rata aktivitas belajar siswa adalah 
kebanyakan siswa kesulitan memahami masalah. Inilah temuan yang sangat penting. Oleh karena itu, guru 
perlu memberikan demonstrasi dengan melibatkan siswa dan pemahaman kepada para siswa pentingnya 
memahami masalah. Berarti pada siklus 2, dalam pembelajaran nantinya guru perlu mendemonstrasikan 
terhadap permasalahan yang diajukan dengan melibatkan mereka. Di samping itu, guru perlu menekankan 
dan menyampaikan inti permasalahan kepada para siswa, bahwa para siswa masih lemah dalam dua hal 
dan harus diperbaiki; menuliskan  apa yang diketahui dan menuliskan apa yang ditanyakan. Hal-hal itu 
haruslah menjadi skala prioritas untuk disampaikan kepada siswa. Tampaknya guru perlu mengingatkan 
dan menegaskan agar siswa menjawab dengan langkah-langkah menyelesaikan masalah, yang meliputi: 
apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, cara jawabnya, dan cara menuliskan jawaban akhir, atau ditulis 
urutan, (Diketahui:, Ditanya:, Jawab: Jadi, .) dan guru menuliskannya di papan tulis. Tidak lupa, guru perlu 
menerangkan caranya agar para siswa terinspirasi untuk menulis dengan benar. 

Dengan pemberian demonstrasi dan pemahaman kepada siswa pentingnya memahami masalah seperti 
yang dijelaskan di atas, harapannya adalah nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus 2 meningkat 
jika dibandingkan dengan nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus 1. Karena penelitian ini 
dikatakan berhasil manakala adanya peningkatan nilai rata-rata aktivitas belajar siswa dari siklus 1 ke 
siklus 2.  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Siklus 1 Siklus 2 

GAMBAR 2. DIAGRAM NILAI RATA-RATA AKTIVITAS BELAJAR 

Nilai Rata-rata Aktivitas 

Belajar 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

941 

      

  

Demikian juga, pada siklus 1 nilai rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita masih rendah. 
Rendahnya nilai rata-rata ini diduga disebabkan para siswa masih enggan menuliskan cara jawab soal dan 
hanya mengandalkan jawaban akhir tanpa cara. Solusi untuk mengatasi ini, RPP untuk siklus 2 perlu 
mencantumkan secara khusus yaitu mengingatkan kepada para siswa tentang langkah-langkah 
menyelesaikan masalah seperti yang diterangkan di atas. Ditambahkan pula, guru perlu mengulang-ulang 
dan mempertegas agar siswa menggunakan strategi dengan benar dan dalam melakukan perhitungan harus 
lebih berhati-hati, dan mengurangi kesalahan perhitungan. Dengan langkah seperti itu, diharapkan nilai 
rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita pada siklus 2 naik jika dibandingkan dari nilai rata-rata 
kemampuan menyelesaikan soal cerita pada siklus 1. Penelitian juga dikatakan berhasil tatkala terjadinya  
peningkatan nilai rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita dari siklus 1 ke siklus 2. 

Kedua, berdasarkan hasil observasi pada siklus 2, menunjukkan adanya peningkatan yang berarti, jika 
dilihat dari nilai rata-rata aktivitas belajar siswa. Hal ini menunjukkan pengendalian guru dalam arti 
penekanan-penekanan apa yang seharusnya diberikan guru sudah tepat, memberikan dampak yang baik 
bagi peningkatan aktivitas belajar siswa. Pada refleksi siklus 1 dinyatakan jika nilai rata-rata aktivitas 
belajar siswa dapat ditingkatkan pada siklus 2, maka penelitian dapat dikatakan berhasil.  

Demikian juga, kalau dilihat dari nilai rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita, tampak adanya 
peningkatan. Pada refleksi siklus 1 juga dinyatakan jika nilai rata-rata kemampuan menyelesaikan soal 
cerita dapat ditingkatkan pada siklus 2, maka penelitian dapat dikatakan berhasil. Persoalan yang selama 
ini dihadapi siswa benar-benar dapat diberikan solusinya. Pemberian perlakuan 4 hal yang dicantumkan 
dalam RPP dan dilaksanakan dalam pembelajaran dapat dikatakan berhasil. Keempat hal itu adalah sebagai 
berikut: 
a. Guru mengingatkan dan menegaskan agar siswa menjawab dengan langkah-langkah menyelesaikan 

masalah dengan urutan (Diketahui:, Ditanya:, Jawab:, Jadi, .”) dan guru menuliskannya di papan tulis. 
b. Guru menerangkan caranya agar para siswa terinspirasi untuk menulis dengan benar. 
c. Mendemonstrasikan permasalahan di atas dengan melibatkan siswa.  
d. Guru perlu mengulang-ulang dan mempertegas agar siswa menggunakan strategi dengan benar dan 

dalam melakukan perhitungan harus lebih berhati-hati, dan mengurangi kesalahan perhitungan. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika dalam pembelajaran berbasis masalah menunjukkan peningkatan 
dari siklus 1 ke siklus 2. Rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada siklus 1 adalah 
64, sementara rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada siklus 2 adalah 79. 
Selanjutnya, aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran berbasis masalah menunjukkan peningkatan dari 
siklus 1 ke siklus 2. Rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus 1 adalah 58, sementara rata-rata aktivitas 
belajar siswa pada siklus 2 adalah 74. 

Adapun saran-saran dapat dikemukakan, terutama bagi guru yang hendak mengajarkan materi soal 
cerita matematika, dapat menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, bagi guru yang 
mengajarkan materi soal cerita matematika dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, 
dapat menggunakan perlakuan: pertama mengingatkan dan menegaskan agar siswa menjawab dengan 
langkah-langkah menyelesaikan masalah dan guru menuliskannya di papan tulis, kedua menerangkan 
caranya agar para siswa terinspirasi untuk menulis dengan benar, ketiga mendemonstrasikan permasalahan 
dengan melibatkan siswa, dan keempat mengulang-ulang dan mempertegas agar siswa menggunakan 
strategi dengan benar dan dalam melakukan perhitungan harus lebih teliti, berhati-hati, dan mengurangi 
kesalahan perhitungan. 
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