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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelemahan atau 

hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) pada materi Relasi dan 

Fungsi di kelas VIII5 SMPN 16 Pekanbaru TP 2016/2017. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptifyang memberikan gambaran secara 

detail mengenai proses pembelajaran matematika selama penelitian 

berlangsung untuk menunjukkan hambatan yang muncul selama PBL 

diterapkan. Sintaks PBL yang digunakan dalam penelitian ini adalah orientasi 

siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa belajar, membimbing 

penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan meyajikan hasil 

karya, dan menganalisa serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII5 SMPN 16 Pekanbaru TP 

2016/2017 yang berjumlah 44 orang. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi dan wawancara. Data observasi dikumpulkan 

melalui lembar pengamatan aktivitas siswa dan lembar pengamatan aktivitas 

guru yang diisi oleh pengamat selama proses pembelajaran berlangsung. 

Untuk melihat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, Peneliti juga 

menganalisis kesalahan LKS yang dikerjakan siswa. Observasi dilakukan 

sebanyak enam pertemuan. Wawancara dilakukan terhadap siswa di kelas 

VIII5 SMPN 16 Pekanbaru. Data hasil pengumpulan data dianalisis dengan 

teknik analisis data deskrptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hambatan-hambatan pelaksanaan PBL secara teknis juga mengakibatkan 

munculnya permasalahan pada penguasaan materi siswa.  

Kata kunci:Problem Based Learning, Relasi dan Fungsi, Kualitatif deskriptif 

I. PENDAHULUAN 

Usaha mendukung perubahan paradigma pendidikan di Indonesia dari teacher-centered menjadi 

student-centered tentunya dilakukan dengan cara menggeser model-model pembelajaran yang menjadikan 

guru sebagai sumber informasi tunggal. Berbagai model student-centered learning mulai diperkenalkan di 

Indonesia sejalan dengan digalakkannya pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

saintifik (scientific approach). Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar siswa mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui fase 

mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikannya [1]. Pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, dan 

menyimpulkan [2]. Berdasarkan penjelasan di atas, guru yang ingin menerapkan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik harus menggunakan model yang sesuai dengan tahapan pada pendekatan saintifik. 

Salah satu model yang dapat digunakan adalah Problem Based Learning (PBL).  

M.C. Moffitt mengungkapkan bahwa PBL adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan memecahkan 

masalah untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran [3]. PBL 
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menggunakan masalah sebagai starting point. Permasalahan yang diajukan adalah masalah yang dapat 

muncul di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat disesuaikan 

dengan materi yang akan dipelajari siswa [4]. Dalam PBL, guru tidak memberikan informasi sebanyak-

banyaknya kepada siswa, melainkan bertugas untuk memfasilitasi siswa mengembangkan keterampilan 

berpikir, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan intelektual, belajar berbagai peranan orang 

dewasa melalui keterlibatan mereka dalam permasalahan nyata [5]. Intinya jika guru memilih PBL sebagai 

model yang akan digunakan, guru harus bisa memilih permasalahan yang sesuai dengan tingkat usia dan 

lingkungan siswa agar siswa lebih mudah memahami masalah. Seperti model-model lainnya, PBL 

memiliki sintaks yang membuat PBL berbeda dari diskusi kelompok lainnya. 

Arends merumuskan kegiatan PBL ke dalam lima fase, yaitu orientasi siswa pada masalah, 

mengorganisasikan siswa belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, dan mengenalisa serta mengevaluasi proses pemecahan masalah [3]. Agar 

penerapan PBL dikatakan berhasil, hendaknya fase-fase di atas dapat dilaksanakan dengan baik di dalam 

pembelajaran. Namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang membuat fase PBL 

tidak berjalan maksimal. Kekurangan tersebut juga mengakibatkan pengetahuan yang didapatkan siswa 

tidak maksimal. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi, Peneliti imelakukan observasi pada 

proses pembelajaran matematika guna membandingkan harapan yang seharusnya terjadi sesuai dengan 

teori-teori mengenai PBL dan tujuan pembelajaran.dengan kenyataan pada proses pembelajaran yang 

terjadi di kelas. 

Berdasarkam uraian di atas, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah: Apa saja hambatan 

yang terjadi selama proses pembelajaran dengan PBL dalam pembelajaran matematika di kelas VIII5 

SMPN 16 Pekanbaru TP 2016/2017 pada materi Relasi dan Fungsi? Adapun tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan PBL di kelas VIII5 SMPN 16 Pekanbaru 

TP 2016/2017 khususnya pada materi Relasi dan Fungsi. Manfaat penelitian ini adalah sebagai refleksi 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru, agar guru lebih termotivasi untuk memperbaiki 

proses pembelajaran. Untuk siswa, penelitian ini bermanfaat sebagai alternatif pembelajaran baru karena 

PBL belum pernah diterapkan sebelumnya. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan PBL. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan data hasil observasi 

secara detail yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasannya dan peristilahannya [6]. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

mendeskripsikan keadaan yang sedang terjadi, yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, 

mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi. Dengan kata lain, 

penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang 

ada [7].  

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII5 SMP Negeri 16 TP 2016/2017 Pekanbaru dengan jumlah 

siswa 44 orang yang terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan dengan tingkat kemampuan 

yang heterogen. Penelitian dilakukan dalam enam pertemuan pada KD 1.3 Memahami relasi dan fungsi, 

1.4 Menentukan nilai fungsi, dan 1.5 Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem 

koordinat Cartesius.  

Instrumen penelitian ini terdiri dari lembar pengamatan yang digunakan untuk mengumpulkan hasil 

observasi terhadap aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan PBL.  

Observasi dilakukan dengan mengamati kejadian yang berlangsung dan menuliskan apa yang terjadi 

sesuai dengan poin-poin pengamatan yang telah ditentukan pada lembar pengamatan aktivitas. Dalam 

penelitian ini khususnya, poin-poin pada lembar aktivitas memuat setiap fase yang terdapat pada PBL.  

Dari aspek pencapaian pengetahuan siswa, Peneliti juga melihat hasil Lembar Kerja Sisswa (LKS) 

yang diberikan untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam pembelajaran mempengaruhi pengetahuan 

siswa. Selain lembar pengamatan aktivitas dan LKS, data juga diperoleh dari wawancara. Jenis 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, karena jenis 

wawancara ini memberi kebebasan untuk Peneliti menanyakan apa saja namun tetap berpedoman pada 
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data yang akan dikumpulkan. Menurut Riduwan, kebaikan wawancara tidak berstruktur adalah responden 

tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diwawancarai [8]. Peneliti melakukan wawancara dengan 

siswa kelas VIII5 SMPN 16 Pekanbaru mengenai proses pembelajaran dengan menggunakan PBL. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif diuraikan dalam bentuk narasi yang detail dan bersumber 

pada instrumen pengumpulan data namun melalui proses terlebih dahulu. Analisis kualitatif deskriptif 

tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Kegiatan analisis 

data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data yang ada 

merupakan suatu siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data yang 

ditujukan untuk membangun wawasan yang disebut analisis [9]. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), 

dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan 

secara logis, dan mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. Berdasarkan hasil analisis data dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, diperoleh gambaran hambatan-hambatan yang terjadi pada 

setiap fase PBL yang dilaksanakan di kelas VIII5 SMP Negeri 16 Pekanbaru TP 2016/2017. 

A. Fase Orientasi Masalah Pada Siswa. 

Pada fase ini, guru mengajukan suatu masalah terkait materi yang akan dipelajari. Siswa secara 

individu memberikan tanggapan atau pertanyaan mengenai informasi-informasi yang bisa mereka dapatkan 

dari  yang akan merangsang keingintahuan siswa terhadap solusi dari permasalahan yang diajukan. 

Hambatan yang terjadi dikarenakan siswa tidak terbiasa diberikan permasalahan tanpa petunjuk, sehingga 

siswa tidak terlatih untuk mengidentifikasi dan memahami masalah.  Pada pertemuan pertama, siswa 

diberikan sebuah permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan himpunan dan relasi. Pada 

permasalahan diberikan suatu data suvei kepada sejumlah siswa mengenai rasa eksrim favorit. Dari sekian 

banyak data, siswa diminta untuk mengambil keputusan dua rasa eksrim yang paling banyak dipilih. 

Respon yang diharapkana adalah siswa dapat menghubungkan permasalahan dengan materi himpunan 

yang sudah dipelajari di kelas VII.NHanya ada satu orang siswa yang memberikan tanggapan mengenai 

solusi permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan turus untuk menghitung hasil survei rasa eksrim 

favorit. Selain kecanggungan siswa dengan permasalahan, siswa juga tidak menguasai prior knowledge 

untukmateri Relasi dan Fungsi, yaitu materi Himpunan. 

Tidak jauh berbeda pada pertemuan kedua dan ketiga, siswa masih tidak memberikan respon seperti 

yang diharapkan. Permasalahan pada pertemuan kedua hampir sama dengan masalah pada pertemuan 

pertama, hanya saja pertemuan kedua menggunakan prinsip fungsi, yaitu setiap unsur pada domain hanya 

boleh memiliki satu pasangan pada kodomain. Dengan bentuk soal yang sama, hanya dua orang siswa yang 

memberikan ide pemecahan masalah. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa siswa mengaku tidak 

percaya diri dalam menanggapi atau memberikan ide pemecahan masalah karena merasa tidak jago dalam 

pelajaran matematika. 

Pada tiga pertemuan terakhir, jumlah siswa yang memberikan tanggapan sudah meningkat. Untuk 

pertemuan keempat, siswa diberikan permasalahan mengenai fungsi korespondensi satu-satu. Masalah 

disajikan dalam permasalahan yang berhubungan dengan kode rahasia untuk perburuan harta karun. Untuk 

menyelesaikannya, siswa harus mengaitkan permasalahan dengan konsep fungsi. Ada beberapa siswa yang 

keliru memahami soal sehingga konsep fungsi yang digunakan tidak tepat. Pada pertemuan kelima 

mengenai nilai fungsi, masalah yang diberikan memang jauh lebih sulit daripada masalah pada pertemuan-

pertemuan sebelumnya. Pengetahuan awal yang dibutuhkan tentunya berkaitan dengan konsep fungsi. 

Siswa belum mengenal persamaan fungsi sehingga solusi memang tidak dapat dipikirkan sebelum mulai 

mengerjakan LKS, namun respon yang diharapkan adalah siswa bertanya atau mengomentari apa saja  

yang bisa mereka pahami dari permasalahan. Berdasarkan lembar pengamatan aktivitas siswa, jumlah 

siswa yang merespon orientasi masalah pada pertemuan kelima sudah lebih dari 20 siswa, walaupun hanya 

lima orang yang diberikan kesempatan mengutarakan pendapat karena keterbatasan waktu. Perubahan 

yang tampak adalah siswa sudah menaruh perhatian pada orientasi masalah dan berusaha mengumpulkan 

informasi dari permasalahan yang disajikan. 
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Materi pada pertemuan keenam adalah membuat grafik fungsi sederhana pada bidang Cartesius. 

Sebelum diberikan permasalahan, siswa sudah terlebih dahulu diberikan petunjuk untuk membawa 

perlengkapan menggambar grafik. Pada saat permasalahan disajikan di papan tulis, kebanyakan siswa 

terlihat bingung karena sudah berpikir akan menggambar grafik. Guru membimbing siswa untk fokus pada 

informasi yang didapatan dari masalah, bukan menggambar grafik yang merupakan solusinya. Berdasarkan 

hasil wawancara, sebagian besar siswa tidak mahir membuat grafik di bidang Cartesius sehingga merasa 

takut dan terbebani sejak awal pelajaran. Siswa juga mengaku sangat sulit membuat rumus dan persamaan 

fungsi dari permasalahan yang disajikan. 

Dari uraian di atas maka hambatan yang terjadi selama fase orientasi siswa pada masalah adalah 

lemahnya pengetahuan awal siswa dan siswa tidak terbiasa memahami permasalahan kontekstual karena 

PBL belum pernah diterapkan sebelumnya. 

B. Fase Mengorganisasikan Siswa Belajar. 

Pada fase ini, siswa membentuk kelompok sesuai kelompok belajar matematika yang telah ditetapkan 

sebelumnya lalumembagikan LKS pada setiap kelompok. Setelah itu, guru memberi intruksi/perintah lisan 

mengenai apa yang akan dilakukan siswa selama diskusi kelompok sehingga siswa terarahkan pada awal 

diskusi kelompok [10]. Pada fase ini, siswa belum mulai mengerjakan LKS, hanya memperhatikan arahan 

dari guru. Jadi, pada lembar observasi aktivitas siswa tidak banyak yang dapat digambarkan untuk fase ini. 

Hambatan yang terjadi adalah dari lembar aktivitas guru, yaitu waktu yang habis untuk mengatur siswa 

membentuk kelompok dikarenakan ruang kelas yang tidak terlalu besar dengan jumlah siswa mencapai 44 

orang. Pada pertemuan pertama hingga ketiga, guru masih kewalahan mengarahkan siswa membentuk 

kelompok karena suasana kelas jadi ribut. Guru juga tidak membagi berapa waktu yang dimiliki siswa 

untuk menyelesaikan setiap langkah di dalam LKS sehingga pada fase-fase berikutnya siswa mengalami 

kekurangan waktu. 

Pada tiga pertemuan terakhir, guru sudah menginstruksikan siswa untuk duduk berkelompok sebelum 

pembelajaran dimulai. Guru juga sudah memberikan manajemen waktu untuk setiap langkah-langkah 

selama diskusi kelompok hingga presentasi. Efeknya terlihat pada fase berikutnya di mana siswa bekerja 

dalam kelompok 

Berdasarkan uraian di atas, maka hambatan dalam fase ini hanya berasal dari teknis saja karena siswa 

hanya dituntut untuk membentuk kelompok dan mendengarkan arahan dari guru. Hambatan yang muncul 

adalah waktu yang terbuang untuk membentuk kelompok dan kurangnya manajemen waktu dari guru 

walaupun sudah membaik pada pertemuan-pertemuan terakhir. 

C. Fase Membimbing Penyelidikan Individu dan Kelompok 

Dalam fase ini pada saat diskusi, peneliti berperan sebagai fasilitator mengontrol dan membantu 

kelompok yang mengalami kesulitan, peneliti mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai permasalahan dan mendorong siswa melaksanakan diskusi kelompok untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalah dan peneliti melakukan tindakan memberi penjelasan lisan yang diikuti dengan 

demontrasi secara individu setelah selesai memberi penjelasan lisan yang di ikuti dengan demontrasi secara 

individu peneliti memberi memberi intruksi/perintah lisan individu yang diikuti dengan demonstrasi secara 

individu dengan memberikan banyak kesempatan kepada siswa. Sehingga siswa dapat lebih berani untuk 

berargumen dan bertanya untuk memahami materi yang dipelajari [10]. 

Berdasarkan lembar pengamatan aktivitas guru, hambatan yang terjadi adalah guru kesulitan 

mendatangi siswa yang bertanya di setiap kelompok, karena posisi antar kelompok yang saling berdekatan 

sehingga menyulitkan guru untuk lewat dan berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Hambatan 

ini sangat sering muncul pada tiga pertemuan awal, sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, 

siswa mengaku tidak adil karena guru sering tidak memenuhi permintaan mereka untuk mengajukan 

pertanyaan. Pada pertemuan pertama, dari sembilan kelompok yang ada di kelas, guru hanya memiliki 

akses untuk mendatangi empat kelompok sementara yang lainnya terhalangi oleh empat kelompok 

tersebut. Akibatnya banyak siswa yang tidak mendapatkan kesempatan bertanya karena waktu yang tidak 

cukup. Pada pertemuan keempat, guru sudah mengatur letak kelompok-kelompok sehingga tidak ada 

kelompok yang tidak dapat didatangi oleh guru. 
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Dari hasil LKS yang dikerjakan siswa, adanya hambatan-hambatan di atas membuat siswa melakukan 

kesalahan pada pengerjaan LKS. Pada pertemuan pertama, siswa banyak melakukan kesalahan pada cara 

penulisan himpunan seperti nama himpunan yang tidak ditulis dalam huruf kapital, pendaftaran anggota 

himpunan yang tidak diberik tanda kurung kurawal. Pada pertemuan kedua saat siswa mulai memasuki 

konsep fungsi, siswa banyak melakukan kesalahan pada saat membuat diagram panah. Kesalahan yang 

muncul antara lain lupa menuliskan nama himpunan dan tidak memberikan noktah (titik hitam) untuk 

menandakan setiap anggota himpunan. Selain masalah penulisan, juga terdapat kesalahan dalam 

memahami konsep relasi dan fungsi. Pada LKS 2 diberikan contoh fungsi dan bukan fungsi dalam bentuk 

diagram panah. Dari contoh tersebut siswa mempelajari ciri-ciri setiap diagram kemudian mengisi tabel 

yang disediakan. Siswa diharapkan dapat mengambil kesimpulan mengenai perbedaan konsep relasi dan 

fungsi, serta bukan relasi atau bukan fungsi. Dari sembilan kelompok, ada dua kelompok yang masih 

bingung ketika ditanya perbedaan konsep relasi dan fungsi. Siswa beranggapan bahwa relasi dan fungsi 

adalah sama. 

Siswa tidak biasa membangun konsep sendiri. Pada LKS yang diberikan sebelumnya, guru telah 

memberikan materi di dalam LKS sehinga siswa hanya melanjutkan dengan soal-soal latihan. 

Pembelajaran dengan menggunakan model PBL melatih siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri 

serta mendorong siswa dapat berfikir kreatif, imajinatif, refleksi, tentang model dan teori, mengenalkan 

gagasan- gagasan pada saat yang tepat, mencoba gagasan baru, mendorong siswa untuk memperoleh 

kepercayaan diri serta bersoasialisasi dengan sesama sehingga konsep akan dipahami siswa secara lebih 

mendalam dan lebih tahan lama [10]. Siswa yang baru pertama kali diberikan model PBL pasti tidak akan 

terbiasa dengan membangun konsep sendiri. Dibutuhkan latihan dan dorongan yang terus-menerus agar 

siswa aktif mencari dan membangun, tidak hanya menerima. 

Pada materi nilai fungsi, siswa sulit memindahkan permasalahan ke dalam bentuk persamaan fungsi, 

sehingga banyak siswa yang tidak dapat menemukan solusinya. Ketika siswa diberikan permasalahan, 

kebanyakan siswa langsung memikirkan solusinya. Padahal dalam pendekatan saintifik, siswa bekerja 

dalam urutan mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba,mengeksplorasi, 

menalar/mengasosiasi dan mengomunikasikan [11]. Hambatan guru yang tidak dapat mendatangi seluruh 

kelompok membuat siswa di beberapa kelompok stuck dan tidak dapat menyelesaikan LKS. Materi pada 

pertemuan keempat sudah mulai menggunakan variabel sehingga waktu yang diperlukan sebenarnya harus 

lebih banyak. Pada saat berdiskusi mengenai rumus fungsi, siswa mengalami kesulitan dalam menentukan 

variabel bebas dan variabel bergantung pada permasalahan yang disajikan. Sebagian besar siswa paham 

membangun konsep variabel bebas dan bergantung pada suatu persamaan fungsi secara teoritis, tetapi 

ketika dihadapkan dengan permasalahan kontekstual, siswa kebingungan. Berdasarkan hasil wawancara, 

siswa mengaku kaget dengan perubahan permasalahan pada LKS 4 dengan LKS sebelumnya karena 

masalah sangat kompleks. Siswa juga mengungkapkan materi pada LKS 4 sangat banyak dengan waktu 

yang diberikan sangat sedikit sehingga banyak siswa yang hanya mengandalkan siswa berkemampuan 

tinggi di kelompoknya untuk menyelesaikan LKS. Seharusnya peneliti merangcang materi sebanyak itu 

untuk dua pertemuan. 

Kesulitan siswa memahami rumus fungsi menyebabkan siswa tidak memiliki pengetahuan awal yang 

kuat untuk pertemuan kelima. LKS 5 mengarahkan siswa untuk menggunakan konsep persamaan fungsi 

untuk mencari nilai fungsi. Permasalahan yang diberikan pada LKS 5 menuntut siswa untuk mencari nilai 

fungsi. Untuk mencari nilai fungsi, kunci utamanya terletak pada persamaan fungsi yang dibuat siswa. 

Hambatan pada LKS 5 adalah kurangnya penguasaan materi siswa pada pertemuan sebelumnya sehingga 

siswa semakin kesulitan untuk mengerjakan LKS 5. Selain menentukan nilai fungsi, pada LKS 5 juga 

dimuat materi perubahan nilai fungsi. Untuk bagian perubahan nilai fungsi, siswa merasa kesulitan 

memahami kalimat-kalimat yang disajikan di dalam LKS. Karena berkaitan dengan nilai fungsi, siswa 

yang belum memahami nilai fungsi dengan baik maka sangat terhambat untuk memahami bagian 

perubahan nilai fungsi. Padahal perubahan nilai fungsi sangat sederhana, yaitu jika nilai variabel bebas 

diganti makan nilai fungsi akan berubah. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, siswa merasa 

kebingungan dengan kalimat seperti “Untuk setiap nilai x bertambah 1, maka nilai   f(x) akan bertambah 

sebanyak...”.  

Untuk pertemuan keenam dengan materi membuat grafik fungsi sederhana, siswa diberi arahan 

membuat grafik dari persamaan dan domain fungsi yang diketahui. Setelah itu, siswa dibimibing untuk 
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menyelesaikan permasalahan dalam LKS 6. Walaupun materi yang diberikan dalam LKS 6 tidak sepadat 

materi di pertemuan sebelumnya, namun karena membuat grafik memerlukan proses yang tidak sebentar, 

siswa juga tidak maksimal mengerjakannya. Secara konseptual, siswa tidak terlalu kesulitan memahami 

cara membuat grafik jika persamaan dan domainnya sudah diketahui. Kesalahan pada LKS ini sebagian 

besar terletak pada unsur grafik, seperti penggunaan skala setiap titik pada sumbu diagram. Masih banyak 

siswa yang tidak mahir menentukan skala yang digunakan jika titik-titik sudah diketahui. Berdasarkan hasil 

wawancara, siswa mengungkapkan kekurangan pada LKS 6 adalah tidak memuat langkah-langkah 

menentukan skala sehingga siswa beberapa kali mengulangi penentuan skala. Seluruh kelompok dapat 

menyelesaikan permasalahan dan membuat grafik fungsi sederhana walaupun masih terdapat beberapa 

kekurangan di dalam penyajian grafik. 

Berdasarkan uraian di atas, hambatan di dalam fase ini sebagian besar adalah kurangnya waktu 

mengerjakan LKS. Akibat kurangnya waktu diskusi, banyak siswa yang tidak maksimal menguasai materi. 

Jika sudah tidak maksimal memahami dasar-dasarnya, maka akan sulit untuk memahami materi 

selanjutnya. Hambatan juga muncul pada saat guru mendatangi kelompok-kelompok untuk membimbing 

dan memonitor jalannya diskusi terutama pada tiga pertemuan pertama. Letak kelompok yang tidak 

beraturan membuat guru sulit menjangkau kelompok-kelompok yang berada di sudut kelas, dan suasana 

kelas menjadi hiruk-pikuk karena siswa terus-menerus memanggil guru untuk bertanya. Situasi ini 

membuat siswa malas melanjutkan pekerjaan karena kelompoknya tidak mendapat kesempatan untuk 

bertanya. Hambatan lain yang juga muncul di pertemuan awal adalah siswa tidak biasa membangun konsep 

berdasarkan contoh atau permasalahan yang diberikan. LKS siswa sebelum diberi model PBL sangat 

berbeda karena langsung diberikan materi beserta contoh, sehingga siswa tidak perlu mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri. Pada saat diberikan PBL, siswa awalnya merasa tidak biasa sehingga terdapat 

kesalahan konsep. Sebagian besar masalah teknis sudah membaik pada pertemuan akhir, namun pada 

pemahaman materi semakin banyak masalah yang muncul pada pertemuan akhir karena kurangnya waktu 

sementara materi semakin sulit. 

D. Fase Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

Pada fase ini, siswa diarahkan untuk membuat laporan hasil diskusi untuk dipresentasikan di depan 

kelas. Setiap anggota kelompok harus terlibat di dalam penyajian laporan karena dibutuhkan kreativitas 

setiap kelompok untuk membuat laporan semenarik mungkin. Masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. 

Hambatan yang muncul yaitu terlalu lamanya proses mengembangkan penyajian hasil diskusi. Pada 

pertemuan awal, siswa menyalin seluruh hasil diskusi sehingga waktu tidak cukup. Instruksi dari guru juga 

tidak jelas mengenai LKS bagian manakah yang wajib disajikan di depan kelas. Akibatnya, pada 

pertemuan pertama hanya satu kelompok yang sempat presentasi. Mengkomunikasikan hasil diskusi 

merupakan langkah yang penting di dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pada saat presentasi 

kelompok, kelompok lainnya diminta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan agar kesalahan konsep 

dapat diluruskan. Pada pertemuan kedua dan ketiga, walaupun tidak semua kelompok mendapat giliran 

presentasi pada setiap pertemuan, namun sudah diberikan giliran sehingga hingga pertemuan ketiga seluruh 

kelompok sudah mendapat giliran presentasi. 

Tidak ada aspek pemahaman siswa yang dapat di bahas pada fase ini karena siswa sudah tidak 

mengerjakan LKS lagi, melainkan hanya mengkomunikasikan hasil diskusi. Hambatan pada pertemuan 

awal sudah dapat diminimalisir pada pertemuan akhir karena guru sudah memberikan batasan dan 

pedoman yang lebih jelas mengenai apa yang harus disajikan oleh siswa. Siswa juga sudah jauh lebih 

terarah dalam mengikuti jalannya diskusi dan berpartisipasi. Pada pertemuan kelima dan keenam, kondisi 

kelas pada saat presentasi sudah sangat tertib walaupun masih ada kelompok yang belum selesai 

mengerjakan LKS. Guru juga memberikan kesempatan setiap kelompok untuk memperbaiki LKS masing-

masing jika terdapat kesalahan. Khusus untuk pertemuan keenam dengan materi membuat grafik fungsi 

sederhana, siswa diminta untuk menyajikan grafik dengan menggunakan spidol berwarna dan disajikan 

dalam bentuk yang berbeda-beda. Siswa mengerahkan kreativitas sehingga presentasi menjadi sangat 

menarik.  

E. Fase Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 
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Pada fase terakhir dari pelaksanaan PBL, siswa seharusnya diberi penguatan oleh guru, tentang apa saja 

yang telah dilakukan selama diskusi kelompok mulai dari memahami masalah hingga mendapatkan 

solusinya. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses sehingga siswa dapat mencapai indikator prestasi belajar 

siswa. Fase ini adalah fase yang sangat penting karena siswa akan diberikan reinforcement sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna. Fase ini juga digunakan untuk menekankan langkah yang benar dari 

solusi yang diharapkan, karena bisa saja terdapat banyak solusi dari suatu permasalahan. Kesulitan dalam 

langkah ini adalah waktu sudah tidak cukup untuk membahas kembali proses pembelajaran yang telah 

dilalui siswa. Dengan waktu yang tersisa kurang dari 15 menit sebelum jam pelajaran berakhir, masih 

banyak kegiatan yang tersisa  termasuk memberikan tes formatif bagi siswa. Maka fase ini selalu tidak 

maksimal karena waktu yang tersisa tidak cukup. 

Pada pertemuan pertama, guru seharusnya membimbing siswa untuk bersama-sama membuat 

kesimpulan. Tetapi akibat kurangnya waktu, guru tidak sempat melakukan kegiatan tersebut bahkan juga 

tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan tes formatif. Ischak S. W mengungkapkan bahwa tes 

formatif yang diberikan pada akhir pembelajaran bertujuan untuk memonitor efektifitas proses belajar 

mengajar dan bukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Hasil tes ini akan 

memberikan petunjuk kepada guru mengenai perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri masing-masing 

siswa sehubungan dengan materi yang telah dipelajari. Hasil evaluasi ini secara terus menerus dijadikan 

umpan balik bagi siswa dan guru mengenai apa yang telah terjadi, kelemahan apa yang masih ada untuk 

segera diperbaiki. [12]. Pelaksanaan tes formatif yang tidak maksimal menyebabkan hasil yang diperoleh 

tidak cukup untuk menggambarkan sejauh mana penguasaan siswa. Ditambah lagi dengan keterangan guru 

yang mengatakan hasil tes formatif tidak akan berpengaruh pada nilai rapor yang bermaksud agar siswa 

tidak perlu mencontek dan mengerjakannya secara jujur. Berdasarkan hasil tes formatif pada pertemuan 

kedua dan ketiga, lebih dari dua puluh orang siswa dapat mengerjakan tes dengan baik. Pada pertemuan 

keempat dan kelima, hasil tes formatif siswa sangat buruk karena masih banyak yang tidak memahami 

konsep rumus dan persamaan fungsi sehingga tidak memahami penggunaannya untuk menentukan nilai 

fungsi.  

 

Uraian pada setiap fase-fase di atas menunjukkan bahwa masih terdapat banyak hambatan pada 

penerapan PBL sehingga berimbas pada lemahnya penguasaan materi siswa. Munculnya hambatan secara 

teknis ternyata memunculkan masalah dan kesulitan bagi siswa dalam memahami materi.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masih terdapat 

hambatan pada setiap fase-fase PBL yang dilaksanakan di kelas VIII5 SMPN 16 Pekanbaru. Secara garis 

besar, hambatan yang muncul adalah kurangnya waktu pelaksanaan untuk memaksimalkan kegiatan pada 

seluruh fase, guru kesulitan berkeliling memonitor seluruh kelompok karena posisi kelompok sangat 

berdekatan dan jumlah siswa yang terlalu banyak di dalam satu kelas (44 orang) menyulitkan guru untuk 

mengamati apakah seluruh siswa sudah melakukan kegiatan sesuai instruksi. Sebaiknya dalam pelaksanaan 

diskusi kelompok khususnya dengan PBL, ruang kelas yang digunakan harus sesuai dengan jumlah siswa 

sehingga tidak terjadi chaos yang berlebihan dan tidak menyulitkan guru berpindah-pindah antar 

kelompok. Selain itu, pelaksanaan PBL juga memerlukan waktu yang sangat banyak, karena pada setiap 

fase tidak boleh ada kegiatan yang dilewatkan. Untuk itulah diperlukan manajemen waktu yang baik agar 

pelaksanaan PBL dapat berjalan sesuai dengan harapan dan teori yang ada. 

Dari segi pemahaman siswa terhadap materi, materi yang memerlukan pemahaman lebih tinggi dan 

waktu yang lebih banyak sebaiknya dipisah menjadi lebih dari satu pertemuan, karena apabila siswa tidak 

memahami dengan maksimal maka akan kesulitan memahami materi selanjutnya. 
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