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Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Juli s/d 
Agustus 2010, bahwa pembelajaran matematika belum optimal, karena guru 
hanya ceramah, pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran tidak 
menyenangkan, siswa menjadi pasif dan cepat bosan mengakibatkan hasil belajar 
siswa rendah. Untuk mengatasinya perlu ada solusi permasalahan yaitu dengan 
menerapkan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah model pembelajaran PBL 
(Problem Based Learning) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, 
keterampilan mengajar guru, dan hasil belajar matematika siswa kelas II SDN 
Kandri 02 Semarang? Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas 
belajar siswa, keterampilan mengajar guru, dan hasil belajar matematika siswa 
kelas II SDN Kandri 02 semarang. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kandri 
02 Semarang jumlah siswa 10 siswa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian tindakan kelas dengan melalui tahapan-tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Aktivitas belajar siswa pada 
siklus I ada 4 siswa yang memperoleh kategori baik, siklus II ada 3 siswa dengan 
kategori sangat baik, siklus III ada 4 siswa dengan kategori sangat baik, 2) Siklus 
I perolehan skor keterampilan mengajar guru adalah 21 dengan kategori cukup, 
siklus II perolehan skor meningkat menjadi 25 dengan kategori cukup. Pada siklus 
III perolehan skor adalah 31 dengan kategori baik. 3) Pada siklus I ketuntasan 
klasikal mencapai 6% (6 dari 10 siswa) dengan nilai rata-rata kelas adalah 50. 
Pada siklus II meningkat menjadi 70% (7 dari 10 siswa) dengan nilai rata-rata 
kelas adalah 66. Pada siklus III meningkat menjadi 90% (9 dari 10 siswa) dengan 
nilai rata-rata kelas adalah 74.  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 
melalui model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa, keterampilan mengajar  guru, dan hasil belajar siswa. 
 

 

 

 

 


