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Rendahnya hasil belajar peserta didik pada aspek kemampuan pemecahan 

masalah terlihat pada materi pokok segiempat. Hal ini  dapat  dikarenakan  belum  
optimalnya  keterlibatan  peserta  didik  dalam pembelajaran  dan  pemanfaatan  alat  
peraga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah adalah melalui model pembelajaran Problem Based Learning 
(PBL) bermuatan kreativitas dengan pemanfaatan alat peraga. Berdasarkan latar 
belakang tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui: (1) 
pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Problem Based Learning 
bermuatan kreativitas yang bercirikan pemanfaatan alat peraga terhadap kemampuan 
pemecahan masalah dapat mencapai kualifikasi efektif yang telah ditentukan; (2) 
keefektifan model pembelajaran Problem Based Learning bermuatan kreativitas yang 
bercirikan pemanfaatan alat peraga dalam materi pokok segiempat dibandingkan dengan 
menggunakan model pembelajaran ekspositori terhadap kemampuan pemecahan 
masalah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP Negeri 
2 Brebes tahun pelajaran 2011/2012. Sampel penelitian diambil secara acak dari tujuh 
kelas yang ada. Kelas VII-E sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model 
pembelajaran PBL bermuatan kreativitas yang bercirikan pemanfaatan alat peraga dan 
kelas VII-G sebagai kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran ekspositori. 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, tes, dan observasi. Data 
tersebut kemudian dianalisis menggunakan uji proporsi dan uji kesamaan dua proporsi. 

Hasil analisis data akhir dengan uji proporsi satu pihak menunjukkan proporsi 
peserta didik kelas eksperimen yang mencapai nilai kemampuan pemecahan masalah ≥ 
76 lebih dari 80%. Hasil pengamatan aktivitas peserta didik kelas eksperimen pada 
aspek pemecahan masalah menunjukkan presentase keaktifan peserta didik lebih dari 
62,5%. Selanjutnya, dari hasil uji kesamaan dua proporsi diketahui bahwa proporsi 
peserta didik kelas eksperimen yang mencapai KKM secara klasikal lebih dari proporsi 
peserta didik kelas kontrol. Hasil pengamatan aktivitas peserta didik menunjukkan 
presentase keaktifan peserta didik kelas eksperimen pada aspek pemecahan masalah 
lebih dari presentase keaktifan peserta didik kelas kontrol.  
 Simpulannya adalah (1) Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 
Problem Based Learning bermuatan kreativitas yang bercirikan pemanfaatan alat peraga 
dapat mencapai kualifikasi keefektifan yang telah ditentukan; (2) Penerapan model 
pembelajaran Problem Based Learning bermuatan kreativitas yang bercirikan 
pemanfaatan alat peraga lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah segiempat dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model 
pembelajaran ekspositori. 


