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ABSTRAK 
 

Budhi Setyono, 2006. Meningkatkan  Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Pokok 
Bahasan Pengukuran dengan Metode Pembelajaran Problem Posing Siswa Kelas IV 
Semester 2 MI Roudlotul Huda Tahun Ajaran 2005/2006. Skripsi. Jurusan Matematika. 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. 

Ilmu matematika timbul karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan 
ide, proses dan penalaran. Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. 
Oleh karena itu, logika adalah dasar untuk terbentuknya matematika. Berdasarkan hasil 
observasi awal, dapat diketahui bahwa proses belajar siswa kelas IV MI Roudlotul Huda 
Sekaran pada pelajaran matematika belum optimal. Kemungkinan penyebab rendahnya 
nilai matematika pokok bahasan pengukuran dikarenakan pembelajaran yang disampaikan 
oleh guru hanya mengacu pada satu buku paket dan cara guru mengajar di kelas kelihatan 
monoton yaitu menggunakan metode ceramah, sehingga suasana dalam kelas terlihat tidak 
ada variasi pembelajaran. Untuk itu dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat 
akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berkaitan dengan keadaan 
tersebut, akan digunakan suatu model pembelajaran yang diharapkan untuk dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem 
posing. Model pembelajaran ini bersifat pengajuan masalah, jadi diharapkan siswa dapat 
mengajukan masalah sekaligus dituntut untuk mencari solusi dari masalah itu sendiri. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah proses belajar mengajar dengan 
strategi problem posing dapat meningkatkan  kemampuan menyelesaikan soal cerita pokok 
bahasan pengukuran siswa kelas IV semester 2 MI Roudlotul Huda tahun ajaran 
2005/2006. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 1) agar siswa dapat berpikir kritis, 
kreatif, cermat, percaya diri, inovatif dan dapat mencari pemecahan masalah yang paling 
tepat ketika menghadapi suatu masalah, 2) meningkatkan  kemampuan siswa kelas IV 
semester 2 MI Roudlotul Huda  tahun ajaran 2005/2006. 3) untuk mengetahui bagaimana 
aktivitas siswa dan kegiatan belajar mengajar guru dalam usaha untuk meningkatkan 
kemampuan menyelesaikan soal-soal cerita pokok bahasan pecahan dengan metode 
problem posing. 

Lokasi penelitian tindakan kelas ini adalah di MI Roudlotul Huda yang beralamat di 
Jalan Raya Sekaran Kecamatan Gunungpati. Sedangkan subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas IV MI Roudlotul Huda. 

Hasil penelitian diperoleh persentase ketuntasan belajar yaitu pada siklus I masih 
50% (kurang dari 80%) dan nilai rata-rata hasil tes akhirnya 3,82 (kurang dari 5,5).  
Sedangkan pada siklus II ketuntasan belajar kelas mencapai 91% (lebih dari 80%) dan nilai 
rata-rata hasil tes akhirnya 7,05 (lebih dari 5,5), selain itu diketahui juga bahwa  rata-rata 
aktivitas siswa lebih dari 70% yaitu 81%, dan rata-rata aktivitas guru mencapai 96% (lebih 
dari 80%). Interpretasi terhadap hasil refleksi pada siklus II dapat diartikan bahwa model 
pembelajaran problem posing untuk menyelesaikan soal cerita pada siswa kelas IV MI 
Roudlotul Huda Sekaran telah berhasil.  

Penggunaan model pembelajaran problem posing  telah membuktikan bahwa 
prestasi belajar siswa dapat meningkat dan disarankan bagi guru agar dapat berusaha 
menciptakan kondisi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Kegiatan apersepsi dan 
motivasi perlu dilakukan untuk mendorong keaktifan siswa selama proses pembelajaran, 
sehingga siswa mempunyai keberanian dalam mengemukakan pendapatnya di dalam kelas. 
Sebagai variasi mengajar, guru atau sekolah hendaknya menerapkan model pembelajaran 
problem posing. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan merupakan suatu sistem 

yang menumbuhkan kemauan seorang pengajar untuk melakukan pengelolaan 

pengajaran secara keseluruhan. Dalam proses belajar mengajar guru menempati 

kedudukan sangat sentral, sebab peranannya sangat menentukan.  Guru harus 

mampu menterjemahkan dan menjabarkan isi yang terdapat dalam kurikulum, 

kemudian mentransformasikan isi tersebut kepada siswa melalui proses belajar 

mengajar. Lepas dari hal tersebut, peningkatan dan pengembangan mutu 

pendidikan selalu diharapkan. Oleh karena itu, cara peningkatan dan 

pengembangannya pun merupakan masalah bagi kita semua. Baik pemerintah, 

masyarakat, maupun masing-masing individu harus merasa berkewajiban 

menanggungnya. 

Pendidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian peristiwa yang 

komplek. Peristiwa tersebut merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antar 

manusia, sehingga manusia itu tumbuh sebagai pribadi yang utuh. Manusia 

tumbuh melalui belajar. Mengajar dan belajar merupakan proses kegiatan yang 

tidak dapat dipisahkan. Proses kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang sangat menentukan keberhasilan belajar siswa.  

Dalam belajar, ilmu pengetahuan dan teknologi besar sekali peranannya 

untuk memajukan suatu negara. Untuk menjadi negara yang maju, maka bangsa 

1 



 2

itu harus cerdik, pandai dan banyak pengetahuannya, baik ilmu pengetahuan 

sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika dan ilmu pengetahuan lain yang 

sifatnya ketrampilan. Tanpa mengesampingkan pengetahuan yang lain, peranan 

matematika kiranya sangat penting dan perlu penanganan yang serius. 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas dibandingkan 

dengan disiplin ilmu-ilmunya. Oleh karena itu, kegiatan belajar dan mengajar 

matematika diperlukan suatu metode, mengingat siswa yang berbeda-beda tingkat 

kemampuannya. 

Matematika diajarkan sejak dibangku sekolah dasar sangatlah tepat, 

sebab paling tidak jika seseorang belajar matematika maka orang tersebut mampu 

melakukan perhitungan-perhitungan sederhana, memiliki persyaratan untuk 

belajar ilmu-ilmu yang lain, mampu melakukan perhitungan secara mudah dan 

praktis serta diharapkan pula orang mempelajari matematika dapat menjadi orang 

yang tekun, kritis, berpikir logis, bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan 

masalah. 

Meski tidak semua, banyak diantara murid sekolah, terutama pada siswa 

SD/MI yang merupakan tingkat dasar dari seluruh pendidikan yang pasti akan 

dijalani anak, mengeluhkan soal pelajaran matematika. Mereka menganggap 

matematika sebagai pelajaran sulit. Terlebih lagi bila mereka mendapat nilai 

dibawah rata-rata, yang malas hilang semangat dan yang punya niat akan lebih 

tekun mempelajari. Celakanya, kalau keadaan ini terus berlanjut hingga ke 

jenjang pendidikan berikutnya. Sepanjang masa pendidikan, mereka menganggap 

matematika menjadi pelajaran paling menyeramkan. Padahal, matematika 
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sebenarnya pelajaran mengasyikkan. Matematika sendiri merupakan ilmu 

struktur, urutan (order) dan hubungan yang meliputi dasar-dasar penghitungan, 

pengukuran, dan penggambaran bentuk objek. Ilmu ini melibatkan logika dan 

kalkulasi kuantitatif serta pengembangannya telah meningkatkan derajad 

idealisasi dan abstraksi subjeknya.  

Pada tingkatan lebih tinggi pun matematika tak perlu jadi momok. 

Pengajaran matematika dipilih guna menumbuhkembangkan kemampuan 

memahami dan menguasai konsep-konsep matematika serta trampil 

menggunakan konsep-konsep tersebut untuk menyelesaikan suatu soal 

matematika. Namun dengan demikian cara berpikir manusia tidaklah sama dan 

cara berpikir manusia juga tidak dapat dipercepat seperti layaknya laju sebuah 

pesawat terbang. Mempelajari matematika haruslah secara bertahap dan 

berurutan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengaturnya disesuaikan dengan 

perkembangan berpikir manusia. Pengajaran matematika di sekolah dibedakan 

dengan pengajaran matematika di perguruan tinggi. Materinya pun diatur 

sedemikian rupa sehingga siswa yang mempelajari diharapkan mampu, jika 

mungkin melebihinya sesuai dengan tingkat perkembangan berpikirnya. Materi 

matematika di sekolah mempelajari matematika yang sifatnya masih elementer 

tetapi merupakan konsep esensial sebagai dasar untuk prasyarat konsep yang 

lebih tinggi, banyak aplikasinya dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan 

matematika di perguruan tinggi adalah matematika yang mempelajari konsep-

konsep di sekolah yang akhirnya matematika itu dapat berupa matematika terapan 

dapat juga berupa matematika murni. 
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Fungsi pengajaran matematika di sekolah adalah : 

1. Sebagai alat dalam melakukan perhitungan-perhitungan atau pertimbangan 

pemikiran. 

2. Sebagai pola berpikir, sistem dan struktur merupakan abstraksi idealisasi atau 

generalisasi dari sistem kehidupan dan sistem alamiah, sehingga segala kegiatan 

dalam kehidupan akan berkaitan dengan matematika. Pola berpikir matematis 

lebih jelas, objektif dan efektif serta kontekstual jika diajarkan di sekolah. 

3. Sebagai ilmu pengetahuan untuk dikembangkan lebih lanjut. 

Penguasaan konsep dalam pengajaran matematika di sekolah walaupun 

sudah disesuaikan dengan perkembangan berpikir siswa namun pengajaran mata 

pelajaran matematika dirasakan kurang berhasil. Banyak siswa yang mengeluh 

tidak dapat menguasai ilmu ini. Mereka mengeluh mengapa matematika begitu 

sukar tidak seperti ilmu yang lain. Seharusnya siswa tersebut merasa tertantang 

dengan matematika tetapi malah membencinya bahkan ada yang takut dengan 

ilmu ini. 

Ilmu matematika timbul karena pikiran-pikiran manusia yang 

berhubungan dengan ide, proses dan penalaran. Matematika tumbuh dan 

berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar untuk 

terbentuknya matematika. Matematika dapat dikatakan bahasa, yaitu bahasa 

khusus matematika yang disebut bahasa matematika atau sarana berpikir secara 

logis. 

Banyak orang yang telah mengetahui dan mengakui manfaat matematika 

dalam berbagai bidang kehidupan, namun tidak sedikit yang menganggap 
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matematika sebagai ilmu yang tidak menarik. Siswa pada umumnya kurang 

menyukai pelajaran matematika. Hal ini dapat dirasakan, mengapa matematika 

merupakan pelajaran yang kurang disukai? Bagaimana caranya supaya siswa 

menyukai pelajaran matematika? Dan bagaimana supaya siswa dapat menerapkan 

ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari? Serta bagaimana caranya supaya 

siswa yang trampil berhitung dapat menggunakannya untuk menyelesaikan 

masalah? 

Keberhasilan proses belajar mengajar matematika di kelas dapat dilihat 

dari hasil perolehan nilai siswa pada mata pelajaran matematika yang sesuai 

dengan standar sekolah, apabila nilai yang diperoleh siswa sesuai atau lebih dari 

standar maka dikatakan proses belajar mengajar kurang berhasil. Hasil belajar 

untuk pokok bahasan pengukuran di MI Roudlotul Huda kurang dari atau sama 

dengan enam, nilai ini tergolong rendah. Faktor penyebabnya antara lain: tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi rendah, siswa kurang serius dalam belajar di 

kelas, semangat belajar siswa kurang, kreatifitas siswa di kelas kurang, siswa 

kurang latihan soal dan penjelasan guru kurang jelas. 

Beberapa faktor lain penyebab rendahnya nilai matematika pokok 

bahasan pengukuran dikarenakan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

selama ini hanya memacu pada satu buku paket dan cara guru mengajar di kelas 

kelihatan monoton yaitu menggunakan metode ceramah, sehingga suasana dalam 

kelas terlihat tidak ada variasi pembelajaran. Untuk itu dengan menggunakan 

model pembelajaran yang tepat akan lebih mudah untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  
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Berkaitan dengan keadaan tersebut, akan digunakan suatu model 

pembelajaran yang diharapkan untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem posing. Model 

pembelajaran ini bersifat pengajuan masalah, jadi diharapkan siswa dapat 

memajukan masalah sekaligus dituntut untuk mencari solusi dari masalah itu 

sendiri. 

Dari kenyataan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam meningkatkan  kemampuan menyelesaikan soal cerita pokok 

bahasan pengukuran dengan metode pembelajaran problem posing siswa kelas IV 

semester 2 MI Roudlotul Huda  tahun ajaran 2005/2006 dengan keinginan dapat 

bermanfaat untuk semua pihak. 

 

B. Permasalahan 

Apakah proses belajar mengajar dengan strategi problem posing   dapat 

meningkatkan  kemampuan menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pengukuran 

siswa kelas IV semester 2 MI Roudlotul Huda tahun ajaran 2005/2006 ? 

 

C. Penegasan Istilah 

Batasan masalah ini bersifat penyederhanaan dan penyempitan ruang 

lingkup permasalahan. Semua Faktor tersebut pada dasarnya saling mendukung 

dan mempengaruhinya serta menentukan dalam meningkatkan  kemampuan 

belajar matematika, sehingga untuk menyamakan persepsi atau pandangan 

mengenai pengertian dari judul, perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut: 
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1. Soal cerita. 

Soal cerita adalah suatu terapan matematika, yaitu suatu masalah 

dalam kehidupan sehari-hari yang dalam pemecahannya menggunakan 

langkah-langkah yang sistematis. Pada umumnya, pengerjaan soal cerita 

dinyatakan dalam bentuk uraian. 

2. Kemampuan yaitu kesanggupan; kecakapan; kekuatan (W.J.S. 

Poerwadarminta 1999: 628). 

3. Kemampuan menyelesaikan soal-soal. 

Seperangkat pengetahuan atau ketrampilan yang  dimiliki oleh setiap 

individu sebagai modal untuk memasuki aktivitas pengajaran pada tingkat 

pendidikan selanjutnya yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Pengukuran. 

Dalam kehidupan sehari-hari pengukuran dinyatakan dengan sebutan 

ukuran. Pada ukuran selalu terdapat dua unsur, yaitu bilangan ukuran dan 

satuan ukuran. Kedua unsur ini harus ada dan tidak dapat dipisahkan. Apabila 

salah satu unsur tidak ada, maka ia bukan ukuran. Macam-macam ukuran 

adalah ukuran panjang, ukuran luas, ukuran isi, dan kapasitas ukuran massa 

atau bobot, ukuran sudut dan sebagainya. Masing-masing ukuran itu memiliki 

satuan-satuan ukuran sendiri. Misalnya ukuran kilometer, hektometer, dan 

dekameter. Dahulu dikenal ukuran dengan satuan ukuran yang sederhana, 

antara lain menggunakan bagian dari tubuh kita sebagai satuannya. Misalnya 

sejenggal, sekaki, selangkah untuk ukuran panjang. Dikenal pula satuan-

satuan: segenggam, secangkir, sekeranjang dan sebagainya untuk ukuran isi. 
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Satuan-satuan seperti itu dinamakan satuan-satuan asli. Dan satuan-satuan asli 

ini tentu saja tidak sama bagi setiap orang. Selangkah pada orang berbadan 

besar tentunya tidak sama dengan selangkah pada orang berbadan pendek. 

Perbedaan-perbedaan itu sering menimbulkan kesulitan dan kesalah-pahaman, 

terutama dalam perdagangan. Untuk menghindari hal tersebut orang mulai 

memikirkan perlunya membuat satuan ukuran yang sama bagi setiap orang di 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Problem posing. 

Problem posing merupakan istilah dalam bahasa inggris sebagai 

padanan katanya digunakan istilah "pembentukan soal atau pengajuan 

masalah". 

6. Siswa kelas IV semester 2 adalah murid atau peserta didik sekolah dasar yang 

duduk dikelas IV semester kedua. 

7. MI Roudlotul Huda  tahun ajaran 2005/2006 adalah Madrasah Ibtidaiyah atau 

salah satu lembaga pendidikan dasar yang beralamat di Jalan Raya Sekaran 

dan berada di Kecamatan Gunungpati Kodia Semarang pada masa tahun 

ajaran 2005/2006. 

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu penelitian tindakan kelas yang 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa dan kegiatan belajar 

mengajar guru dalam usaha untuk meningkatkan  kemampuan menyelesaikan 

soal-soal cerita pokok bahasan pengukuran dengan metode problem posing siswa 
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kelas IV semester 2 MI Roudlotul Huda  Kecamatan Gunungpati Kodia 

Semarang tahun ajaran 2005/2006. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan umum 

Agar siswa dapat berpikir kritis, kreatif, cermat, percaya diri, inovatif 

dan dapat mencari pemecahan masalah yang paling tepat ketika menghadapi 

suatu masalah. 

2. Tujuan khusus 

a. Meningkatkan  kemampuan siswa kelas IV semester 2 MI Roudlotul Huda  

tahun ajaran 2005/2006. 

b. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa dan kegiatan belajar mengajar 

guru dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal-

soal cerita pokok bahasan pengukuran dengan metode problem posing. 

Hasil penelitian tindakan kelas ini secara praktis diharapkan dapat 

bermanfaat bagi: 

1. Bagi siswa 

a. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di 

dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan 

bertindak atas dasar penelitian yang logis, rasional, kritis, jujur, cermat dan 

efektif. 
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b. Mempersiapkan siswa agar berani bertanggung jawab baik terhadap diri 

sendiri maupun orang lain serta kelompoknya terhadap proses pembelajaran 

agar lebih efektif dan menggunakan kemampuannya untuk berpikir secara 

logis. 

c. Siswa semakin meningkatkan kemampuan berpikirnya dalam 

menyelesaikan masalah serta mempunyai keberanian dalam 

mengemukakan pendapatnya di dalam kelas. 

2. Bagi guru 

a. Guru dapat lebih mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh siswanya 

sehingga dapat mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar. 

b. Guru akan lebih bersemangat dalam mengajar sebab terjadi proses 

pembelajaran yang aktif atau hidup antara siswa dan siswa, siswa dan guru 

sehingga menyenangkan. 

c. Merupakan umpan balik untuk mengetahui kesulitan siswa. 

3. Bagi sekolah 

a. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai alternatif meningkatkan  

kualitas pengajaran sekolah. 

b. Sekolah memiliki bermacam-macam variasi model pembelajaran. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Agar memudahkan pembaca untuk mendapatkan gambaran secara 

singkat dari keseluruhan isi skripsi, maka penulisan skripsi ini disusun dalam 

tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagian awal skripsi 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar 

lampiran.  

2. Bagian inti skripsi 

Bagian ini terdiri 5 bab yang meliputi : 

Bab I Pendahuluan 

Bagian ini memaparkan alasan pemilihan judul, permasalahan yang 

akan dikaji, penegasan istilah yang memberikan batasan operasional 

terhadap istilah pokok yang digunakan dalam penelitian, tujuan penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori dan Hipotesis 

Bagian ini merupakan kajian teoritis yang terkait dengan 

permasalahan sebagai landasan bagi perumusan hipotesis yang ditetapkan 

dalam penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Bagian memaparkan tentang penentuan obyek penelitian yang 

meliputi tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, rencana 

tindakan dan indikator keberhasilan. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini memaparkan hasil penelitian analisis data serta 

pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran  
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Bagian ini mamaparkan pernyataan singkat yang memberikan 

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta saran-saran 

berupa suatu tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak tertentu sejalan 

dengan temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Belajar 

Belajar adalah suatu proses atau usaha seseorang yang ditandai dengan 

adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan, baik 

berupa diperolehnya pengetahuan, sikap maupun ketrampilan baru. Kegiatan atau 

usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu merupakan proses belajar. 

Sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil belajar (Herman 

Hudoyo 1988: 1).  

Peristiwa belajar yang disertai proses pembelajaran akan lebih terarah 

dan sistematik dari pada belajar yang hanya semata-mata dari pengalaman dalam 

kehidupan sosial di masyarakat. Belajar dengan proses pembelajaran ada peran 

guru, bahan belajar dan lingkungan kondusif yang sengaja diciptakan.  

Menurut konsep sosiologi, belajar adalah jantungnya dari proses 

pembelajaran, pembelajaran adalah rekayasa sosio-psikologis untuk memelihara 

kegiatan belajar tersebut sehingga tiap individu yang belajar akan belajar secara 

optimal dalam mencapai tingkat kedewasaan dan dapat hidup sebagai anggota 

masyarakat yang baik (http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika). 

Sama halnya dengan belajar, mengajar pun sebenarnya suatu proses, 

yakni usaha yang dilakukan oleh guru untuk membimbing, mengatur, 

mengorganisasikan lingkungan yang ada disekitar peserta didik. Sehingga dapat 

13 
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menumbuhkembangkan peserta didik untuk melakukan proses belajar dan guru 

sebagai pemimpin serta fasilitator dalam kegiatan tersebut. 

Menurut Mardiati Busono (1988: 23), dasar dalam upaya pembelajaran 

adalah: 

1. Perhatian dan motivasi. 

Hal ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. 

Tanpa adanya perhatian tidak mungkin belajar mengajar dapat terlaksana 

dengan baik. 

2. Keaktifan 

Proses belajar mengajar akan berhasil dengan baik apabila antara guru 

dan murid sama-sama aktif. 

3. Keterlibatan langsung 

Belajar melalui pengalaman langsung tidak sekedar mengamati tetapi 

terlibat langsung dan bertanggungjawab atas hasilnya. 

4. Pengulangan 

Belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia. 

5. Tantangan 

Dalam belajar terdapat hambatan, jika hambatan telah dapat diatasi 

maka tujuan belajar akan dapat tercapai. 

 

B. Belajar Matematika 

Matematika berkenaan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), struktur, dan 

hubungan-hubungannya yang diatur secara logik sehingga matematika itu 
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berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Suatu kebenaran matematika 

dikembangkan berdasarkan atas alasan-alasan logik dengan menggunakan 

pembuktian deduktif (Herman Hudoyo 1988: 3). Matematika yang berkenaan 

dengan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol itu tersusun secara hirarkis dan 

penalarannya deduktif. Jadi belajar matematika itu merupakan kegiatan mental 

yang tinggi. 

Menurut pengamatan dan pengalaman terdapat anak-anak yang 

menyukai matematika hanya pada permulaannya saja, makin tinggi sekolahnya 

makin sulit matematika yang dipelajarinya mengakibatkan minatnya terhadap 

matematika berkurang. Banyak siswa yang belajar matematika pada bagian yang 

sederhana pun tidak dipahami, atau memahami konsep yang keliru sehingga 

terkesan matematika sebagai ilmu yang sukar, ruwet, dan membingungkan. 

Dalam mempelajari matematika ada dua objek yang dapat diperoleh 

siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung adalah fakta, 

konsep, prinsip dan ketrampilan. Objek tak langsung antara lain kemampuan 

menyelidiki dan memecahkan masalah mandiri (belajar, bekerja, dan lain-lain) 

dan bersikap positif terhadap matematika (Ruseffendi 1980:15). 

Jadi dalam mempelajari matematika siswa perlu menguasai fakta, 

konsep, prinsip dan skill. Karena keempat aspek  tersebut merupakan komponen-

komponen bangunan matematika. 

Adapun pengertian dari : 

1. Fakta 

Fakta berarti kenyataan, yaitu sesuatu yang sesuai dengan keadaan 

yang sesungguhnya (Pandoyo 1992: 15). 
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2. Konsep 

Konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang memungkinkan kita 

untuk mengelompokkan (mengklasifikasikan) objek atau kejadian. Konsep 

adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan benda-benda 

atau objek-objek ke dalam contoh dan non-contoh (Ruseffendi 1980: 138). 

Konsep sebagai gagasan yang bersifat abstrak, dipahami oleh anak melalui 

beragam pengalaman. Penguasaan konsep bukanlah sesuatu yang mudah tetapi 

tumbuh setahap demi setahap dan makin lama makin dalam. 

3. Prinsip 

Pandoyo mendefinisikan prinsip-prinsip sebagai pola hubungan 

fungsional antara konsep-konsep. Prinsip dasar tersebut disebut aksioma, dan 

prinsip-prinsip yang lain disebut teorema atau dalil (Pandoyo 1992: 17). 

Prinsip merupakan hubungan fungsional dari konsep. Konsep itu akan 

memungkinkan kita untuk meramalkan akibat-akibat, menerangkan peristirwa-

peristiwa, menarik kesimpulan, dan memecahkan masalah. 

4. Skill atau ketrampilan 

Skill adalah ketrampilan mental untuk menjalankan prosedur atau 

menyelesaikan masalah atau suatu kemampuan memberikan jawaban yang 

benar dan cepat (Ruseffendi 1980: 138). Skill atau ketrampilan dimiliki 

seseorang yang dipengaruhi oleh peranannya terhadap fakta, konsep, dan 

prinsip yang telah dipelajari. 
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Kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai 

dalam belajar matematika mulai dari SD dan MI sampai SMA dan MA, adalah 

sebagai berikut: 

1. Menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

2. Memiliki kemampuan mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

grafik atau diagram untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

3. Menggunakan penalaran pada pola, sifat atau melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

4. Menunjukkan kemampuan strategik dalam membuat (merumuskan), 

menafsirkan, dan menyelesaikan model matematika dalam pemecahan 

masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.  

 

C. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan peserta didik yang beragam 

agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta siswa dengan siswa 

(Amin Suyitno 2004: 1). 

Matematika memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam pembentukan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Matematika merupakan suatu bahan 
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kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran 

deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari 

kebenaran sebelumnya sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika 

bersifat sangat kuat dan jelas. Dalam pembelajaran matematika agar mudah 

dimengerti oleh siswa, proses penalaran induktif dapat dilakukan pada awal 

pembelajaran dan kemudian dilanjutkan dengan proses penalaran deduktif untuk 

menguatkan pemahaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Matematika berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan bernalar melalui kegiatan penyelidikan, 

eksplorasi, dan eksperimen, sebagai alat pemecahan masalah melalui pola pikir 

dan model matematika, serta sebagai alat komunikasi melalui simbol, tabel, 

grafik, diagram, dalam menjelaskan gagasan. Tujuan pembelajaran matematika 

adalah melatih dan menumbuhkan cara berpikir secara sistematis, logis, kritis, 

kreatif dan konsisten. Serta mengembangkan sikap gigih dan percaya diri sesuai 

dalam menyelesaikan masalah. Nilai-nilai yang diperlukan dalam pengajaran 

matematika bertujuan untuk dapat menumbuhkembangkan dan membentuk 

pribadi siswa, sehingga sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan. Pola 

tingkah manusia yang tersusun menjadi suatu model sebagai prinsip-prinsip 

belajar diaplikasikan ke dalam matematika. Matematika yang berkenaan dengan 

ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol itu tersusun secara hirarkis dan 

penalarannya deduktif, jelas, belajar matematika itu merupakan kegiatan mental 

yang tinggi. Karena matematika merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-

simbol, maka konsep matematika harus dipahami lebih dahulu sebelum 

memanipulasi simbol-simbol itu. 
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Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari 

kepada apa yang telah diketahui orang itu. Karena itu, untuk mempelajari suatu 

materi matematika yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang itu 

akan mempengaruhi terjadinya proses belajar materi matematika tersebut. 

Karena kehirarkisan matematika itu, maka pemahaman matematika yang 

terputus-putus akan mengganggu terjadinya proses belajar. Ini berarti proses 

belajar matematika akan terjadi dengan lancar bila belajar itu sendiri dilakukan 

secara kontinyu. Di dalam proses belajar matematika terjadi juga proses berpikir, 

sebab seseorang dikatakan berpikir bila orang itu melakukan kegiatan mental dan 

orang yang belajar matematika mesti melakukan kegiatan mental. Dalam berpikir 

itu, orang-orang menyusun hubungan-hubungan antara bagian-bagian informasi 

yang telah direkam di dalam pikiran orang itu sebagai pengertian-pengertian. 

Dari pengertian itu terbentuklah pendapat yang pada akhirnya ditarik kesimpulan. 

Tentunya kemampuan berpikir seseorang itu dipengaruhi oleh inteligensinya. 

Dengan demikian terlihat adanya kaitan antara inteligensi dengan proses belajar 

matematika.  

 

D. Pengajaran Matematika di Sekolah 

Dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), tujuan umum 

diberikannya matematika di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan umum 

adalah: 
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1. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam 

kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas 

dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien. 

2. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir 

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai 

ilmu pengetahuan. 

Sedangkan tujuan khusus pengajaran matematika di sekolah dasar 

adalah: 

1. Menumbuhkan dan mengembangkan ketrampilan berhitung (menggunakan 

bilangan) sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat dialihgunakan, melalui kegiatan 

matematika. 

3. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal belajar lebih 

lanjut di Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

4. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. 

Selanjutnya tujuan khusus pengajaran matematika di SMP adalah : 

1. Memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika.   

2. Memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke 

pendidikan menengah. 

3. Mempunyai ketrampilan matematika sebagai peningkatan dan perluasan dari 

matematika sekolah dasar untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Mempunyai pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis, kritis, 

cermat, kreatif dan disiplin serta menghargai kegunaan matematika. 
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Dan tujuan khusus pengajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah: 

1. Siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan 

pendidikan ke pendidikan tinggi. 

2. Siswa memiliki ketrampilan matematika sebagai peningkatan matematika 

pendidikan dasar untuk dapat digunakan kehidupan yang lebih luas (dunia 

kerja) maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Siswa mempunyai pandangan yang lebih luas serta memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika, sikap kritis, objektif, terbuka, kreatif serta inovatif. 

4. Siswa memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan (transferable) melalui 

kegiatan matematika. 

(R. Soedjadi 2000: 43). 

Pengajaran matematika di sekolah dibedakan dengan pengajaran di 

perguruan tinggi. Pengajaran matematika di sekolah mempelajari matematika 

yang sifatnya elementer tetapi merupakan konsep esensial sebagai dasar untuk 

prasyarat konsep yang lebih tinggi dan banyak aplikasinya dalam kehidupan 

sosial di masyarakat. Pada umumnya mempelajari konsep-konsep dengan cara 

pendekatan induktif hal ini karena disesuaikan dengan kognitif siswa yang 

dicapainya. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah, matematika sekolah 

berperan untuk : 

1. Mempersiapkan anak didik agar sanggup menghadapi perubahan-perubahan 

keadaan di dalam kehidupan dunia yang senantiasa berubah, melalui latihan 



 22

bertindak atas dasar pemikiran logis dan rasional, kritis dan cermat, obyektif, 

kreatif, efektif dan diperhitungkan secara analistik sintetis. 

2. Mempersiapkan anak didik agar menggunakan matematika secara fungsional 

dalam kehidupan sehari-hari dan didalam menghadapi ilmu pengetahuan. 

3. Peranan tersebut diwujudkan pada kegiatan belajar. Sedangkan pengajaran 

matematika di perguruan tinggi adalah matematika yang mempelajari konsep-

konsep lanjutan dari konsep-konsep matematika sekolah. Bisa merupakan 

matematika terapan bisa pula merupakan matematika murni (Erman Suherman 

1992:134). 

 

E. Soal Cerita 

Soal cerita merupakan soal yang berbentuk cerita tentang sesuatu hal 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan masalah 

yang terkandung dalam soal cerita matematika diperlukan langkah-langkah serta 

kegiatan mental atau penalaran yang tinggi dari siswa. Dalam mengerjakan soal 

cerita matematika, siswa harus memahami terlebih dahulu soal cerita itu. 

Pemahaman masalah dalam belajar matematika memegang peranan penting untuk 

meningkatkan  ketrampilan. Di samping itu siswa akan belajar menyelesaikan 

masalah yang diberikan dalam bentuk soal cerita.  

Soal cerita adalah suatu terapan matematika, yaitu suatu masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang dalam pemecahannya menggunakan langkah-langkah 

yang sistematis sebagai berikut: 
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1. Membaca soal cerita itu dan memikirkan hubungan antara bilangan-bilangan 

yang ada dalam soal cerita itu. 

2. Menulis kalimat matematika yang menyatakan hubungan dalam operasi 

bilangan. 

3. Menyelesaikan kalimat matematika. 

4. Menggunakan penyelesaian untuk menjawab pertanyaan dalam soal. 

Dengan langkah tersebut diharapkan siswa dapat memilih proses 

penyelesaian soal cerita dan trampil memilih, mengidentifikasikan fakta dan 

konsep yang relevan serta merumuskan rencana penyelesaian yang tepat.  

Contoh menyelesaikan soal cerita berdasarkan langkah-langkah di atas 

sebagai berikut: 

Contoh soal cerita: 

Seorang pembalap sepeda sudah menempuh perjalanan 6.400 meter. Ia masih 

harus menempuh lagi perjalanan 13.600 meter. Berapa kilometerkah semua rute 

yang ditempuhnya? 

Penyelesaian: 

1. Membaca soal cerita itu dan memikirkan hubungan antara bilangan-bilangan 

yang ada dalam soal cerita tersebut. Hubungan angka-angka yang terdapat 

dalam soal tersebut adalah seorang pembalap sepeda menempuh perjalanan 

6.400 meter dan Ia masih harus menempuh lagi perjalanan 13.500 meter. 

2. Menulis kalimat matematika yang menyatakan hubungan dalam operasi 

bilangan. Seorang pembalap sepeda menempuh perjalanan 6.400 meter dan 

Ia masih harus menempuh lagi perjalanan 13.600 meter. Jadi seorang 
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pembalap tersebut harus menempuh jarak 6.400 meter ditambah 13.600 

meter. 

3. Berdasarkan langkah kedua, selanjutnya menyelesaikan kalimat matematika 

tersebut, yaitu 6.400 m + 13.600 m = 20.000 m. Karena pertanyaan dari soal 

cerita tersebut dalam bentuk kilometer, maka 20.000 m diubah menjadi 

satuan kilometer juga yaitu 20 km. 

4. Menggunakan penyelesaian untuk menjawab pertanyaan dalam soal, telah 

didapat bahwa seorang pembalap tersebut menempuh jarak 20 km. Jadi  

semua rute yang ditempuh seorang pembalap tersebut adalah 20 km. 

 

F. Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Soal cerita sangat penting bagi perkembangan proses berfikir siswa 

dalam pengajaran matematika, maka keberadaannya sangat mutlak diperlukan. 

Salah satu bahan ajar yang dapat menunjukkan suatu pelajaran matematika adalah 

proses penyelesaian soal cerita, misalnya : 

1. Masalah atau apa yang diketahui dalam soal. 

2. Apa yang ditanyakan atau yang dicari. 

3. Operasi dan simbol apa saja yang terlibat dalam soal itu. 

4. Model matematika manakah yang dapat mewakili soal itu. 

5. Apa yang telah dikuasai dan apa yang perlu digunakan. 

Kemampuan siswa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal cerita 

tidak hanya kemampuan skill (ketrampilan) dan mungkin algoritma (urutan logis 

pengambilan keputusan) tertentu saja melainkan dibutuhkan kemampuan yang 

lain. Menurut Akbar Sutawidjaja dan kawan-kawan (1993: 96) ada dua 



 25

pendekatan dalam mengajar soal cerita yaitu pendekatan model dan pendekatan 

terjemahan (translasi). 

1. Dalam pendekatan model ini siswa membaca atau mendengar soal cerita 

kemudian siswa mencocokkan situasi yang dihadapi itu dengan model yang 

sudah mereka pelajari sebelumnya. 

2. Pendekatan terjemahan (translasi) melibatkan siswa pada kegiatan membaca 

kata demi kata dan ungkapan dari soal cerita yang sedang dihadapinya untuk 

kemudian menerjemahkan kata-kata dan ungkapan-ungkapan itu ke dalam 

kalimat matematika. 

 

G. Pokok Bahasan yang Terkait dengan Pelaksanaan Penelitian 

Pokok bahasan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian adalah materi 

pengukuran. 

1. Satuan panjang 

Untuk mengukur panjang suatu benda dipelukan satuan ukuran. Satuan 

ukuran panjang yang digunakan adalah km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm.  

 

      km 

                      hm 

                             dam 

                                                        m                                               

                                          dm  

                                                                                         cm   

                            mm 

 

 

 

Keterangan : 
km   : kilometer 
hm   : hektometer 
dam : dekameter 
m     : meter 
dm   : desimeter 
cm   : sentimeter 
mm  : milimeter 

Naik 1 tangga dibagi 10 
Naik 2 tangga dibagi 100 
Dan seterusnya 
Turun 1 tangga dikali 10 
Turun 2 tangga dikali 100 
Dan seterusnya 
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Contoh :  

1) 3 km = 3 X 1.000 m = 3.000 m 

    5 m   = 5 X 100 cm = 500 cm 

2) 300 cm = 
100
300  cm = 3 m 

     8 m = 
10
8  m  = 0,8 dam 

3) 4 km + 20 dm + 500 cm = … m  4 km     = 4.000 m 

      20 dm   =        2 m 

      500 cm =        5 m   + 

           4.007 m   

Contoh dalam bentuk soal cerita : 

Armand mempunyai tongkat merah sepanjang 2 meter dan tongkat putih 

sepanjang 15 desimeter. Jika tongkat tersebut dihubungkan menjadi satu 

berapa sentimeterkah panjang tongkat Armand sekarang ?  

Penyelesaian : 

Diketahui : 

Armand mempunyai tongkat merah sepanjang 2 meter dan tongkat putih 

sepanjang 15 desimeter.  

Ditanyakan : 

Jika tongkat tersebut dihubungkan menjadi satu berapa sentimeterkah 

panjang tongkat Armand sekarang ?  

Jawab : 

2 meter = ( 2 x 100 ) sentimeter = 200 sentimeter. 

15 desimeter = ( 15 x 10 ) sentimeter = 150 sentimeter. 
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Jika tongkat tersebut dihubungkan menjadi satu, maka panjang tongkat 

Armand sekarang adalah 200 sentimeter + 150 sentimeter = 350 

sentimeter. 

Jadi, panjang tongkat Armand sekarang adalah 350 sentimeter. 

 

2. Satuan berat 

Untuk mengukur berat suatu benda dipelukan satuan ukuran. Satuan 

ukuran berat yang digunakan adalah kg, hg, dag, g, dg, cg, dan mg. 

       

 kg 

                      hg 

                             dag 

                                                        g                                               

                                          dg  

                                                                                         cg   

                            mg 

 

 

 

Contoh :  

1) 1 kg = 1 X 1.000 g = 1.000 g 

    3 g   = 3 X 100 cg = 300 cg 

2) 200 cm = 
100
200  cg = 2 g 

     5 g = 
10
5  g  = 0,5 dag 

Keterangan : 
kg   : kilogram 
hg  : hektogram 
dag : dekagram 
g     : gram 
dg   : desigram 
cg   : sentigram 
mg  : miligram 

Naik 1 tangga dibagi 10 
Naik 2 tangga dibagi 100 
Dan seterusnya 
Turun 1 tangga dikali 10 
Turun 2 tangga dikali 100 
Dan seterusnya 
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3) 7 kg + 40 dg + 600 cg  = … g     7 kg   = 7.000  g 

       40 dg   =        4  g 

      600 cg  =        6  g   + 

           7.010  g   

Contoh dalam bentuk soal cerita : 

Lis disuruh Ibu membeli telur 2 kg, gula merah 20 ons, dan gula pasir 

1.000 gram. Di jalan telur itu pecah 
2
1 kg. Berapa kilogram berat belanjaan 

Lis yang masih ada ? 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

Lis membeli telur 2 kg, gula merah 20 ons, dan gula pasir 1.000 gram. 

Di jalan telur itu pecah 
2
1 kg.  

Ditanyakan : 

Berapa kilogram berat belanjaan Lis yang masih ada ? 

Jawab : 

Telur 2 kg 

Gula merah 20 ons = ( 20 : 10 ) kg = 2 kg 

Gula pasir 1.000 gr = ( 1.000 : 1.000 ) kg = 1 kg 

Di jalan telur pecah 
2
1 kg, jadi sekarang telur tersebut beratnya 2 kg - 

2
1 kg 

= 1,5 kg. 

Jumlah berat belanjaan Lis yang masih ada adalah 1,5 kg + 2  kg + 1 kg = 

4,5 kg. 

Jadi, jumlah berat belanjaan Lis sekarang adalah 4,5 kg. 
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3. Satuan waktu 

Hubungan satuan waktu : 

1 jam = 60 menit 

1 menit = 60 detik 

1 jam = 3.600 detik 

1 hari = 24 jam 

1 minggu = 7 hari 

1 cawu = 4 bulan 

1 semester = 6 bulan 

1 tahun = 365 hari 

1 tahun = 12 bulan 

1 abad = 100 tahun 

1 bulan = 4 minggu 

1 triwulan = 3 bulan 

 

Contoh : 

1 windu = 8 tahun 

1 dasawarsa = 10 tahun 

1 dekade = 10 tahun 

 

Contoh : 

1) 3 tahun = … bulan = … cawu 

3 tahun = ( 3 X 12 ) bulan = 36 bulan 

3 tahun = ( 36 : 4 ) cawu = 9 cawu 

Jadi, 3 tahun = 36 bulan = 9 cawu 

2) 480 jam = … hari 

480 jam = ( 480 : 24 ) hari = 20 hari 

3) 120 hari + 8 minggu + 2 bulan = … bulan 

120 hari = ( 120 : 30 ) bulan = 4 bulan 

8 minggu = ( 8 : 4 ) bulan = 2 bulan 

Jadi, 120 hari + 8 minggu + 2 bulan = 8 bulan. 
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Contoh dalam bentuk soal cerita : 

Kakek setiap hari pergi ke ladang selama 4 jam 30 menit. Berapa menit 

kakek berada di ladang selama 1 bulan (1 bulan = 30 hari) ? 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

Kakek setiap hari pergi ke ladang selama 4 jam 30 menit.  

Ditanyakan : 

Berapa menit kakek berada di ladang selama 1 bulan (1 bulan = 30 hari) ? 

Jawab : 

4 jam = ( 4 x 60 ) menit = 240 menit 

4 jam 30 menit = 240 menit + 30 menit = 270 menit 

Kakek berada diladang selama 30 hari berarti 270 menit x 30 = 8.100 

menit. 

Jadi, Kakek berada diladang 8.100 menit selama 30 hari. 

 

4. Satuan kuantitas 

Hubungan satuan kuantitas : 

1 lusin = 12 buah (digunakan untuk menghitung gelas, piring dan lain- 

                  lain). 

1 gros = 12 lusin   (digunakan  untuk  menghitung paku, klip dan lain- 

                  lain). 

1 gros = 144 buah 

1 kodi = 20 lembar / helai   (digunakan   untuk  menghitung   pakaian, 

                  kaos, sarung dan lain-lain). 

1 rim = 500   lembar    (digunakan   untuk   menghitung   kertas   dan  

                  karton). 
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 Contoh : 

1) 48 buah = ( 48 : 12 ) lusin = 3 lusin. 

2) 24 lusin = ( 24 : 12 ) gros = 2 gros. 

3) 200 lembar = ( 200 : 20 ) kodi = 10 kodi. 

4) 2.500 lembar = ( 2.500 : 500 ) rim = 5 rim. 

5) 4 lusin = ( 4 x 12 ) buah = 48 buah. 

6) 3 rim = ( 3 x 500 ) lembar = 1.500 lembar. 

Contoh dalam bentuk soal cerita : 

1) Seorang pedagang pakaian membeli 10 gros kaos anak. Dalam waktu 1 

bulan terjual 8 gros lebih 8 lusin kaos anak. Berapa lusinkah sisanya ? 

Berapa buahkah itu ? 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

Seorang pedagang pakaian membeli 10 gros kaos anak.  

Dalam waktu 1 bulan terjual 8 gros lebih 8 lusin kaos anak.  

Ditanyakan :  

Berapa lusinkah sisanya ? Berapa buahkah itu ? 

Jawab : 

10 gros = ( 10 x 12 ) lusin = 120 lusin 

8 gros = ( 8 x 12 ) lusin = 96 lusin 

8 gros lebih 8 lusin berarti 96 lusin + 8 lusin = 104 lusin 

Pakaian yang tersisa adalah 120 lusin – 104 lusin = 16 lusin 

16 lusin = ( 16 x 12 ) buah = 12 buah. 

Jadi, pakaian yang tersisa sebanyak 16 lusin atau 192 buah. 

2) Anton membeli 42 kodi kain selimut. Beberapa hari kemudian kain 

selimut itu terjual 24 kodi. Berapa lembar sisanya ? 
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Diketahui : 

Pak Anton membeli 42 kodi kain selimut.  

Beberapa hari kemudian kain selimut terjual 24 kodi.  

Ditanyakan : Berapa lembar sisanya ? 

Jawab : 

Kain selimut yang tersisa adalah 42 kodi – 24 kodi = 18 kodi 

18 kodi = ( 18 x 20 ) lembar = 360 lembar 

Jadi, kain selimut yang tersisa sebanyak 360 lembar. 

 

H. Model Pembelajaran Problem Posing   

Pada prinsipnya, model pembelajaran problem posing adalah suatu 

model pembelajaran yang  mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri 

melalui belajar soal (berlatih soal) secara mandiri. Dengan demikian, penerapan 

model pembelajaran problem posing  adalah sebagai berikut : 

1. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. Penggunaan alat peraga 

untuk memperjelas konsep sangat disarankan. 

2. Guru memberikan latihan soal secukupnya. 

3. Siswa diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang menantang, dan siswa 

yang bersangkutan harus mampu menyelesaikannya. Tugas ini dapat pula 

dilakukan secara berkelompok. 

4. Pada pertemuan berikutnya, secara acak, guru menyuruh siswa untuk 

menyajikan soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, guru dapat 

menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot soal yang diajukan oleh 

siswa. 

5. Guru memberikan tugas rumah secara individual. 

(Amin Suyitno 2004: 30). 
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I. Problem Posing  untuk Pembelajaran Matematika pada Soal Cerita 

Problem posing adalah perumusan soal agar lebih sederhana atau 

perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana 

dan dapat dikuasai (Suryanto 1998: 8). Pembelajaran matematika dengan model 

problem posing merupakan suatu pendekatan yang efektif karena kegiatan sesuai 

dengan pola pikir matematika, yaitu : 

1. Pengembangan matematika sering terjadi dari problem posing. 

2. Problem posing  merupakan salah satu tahap dalam berpikir matematis. 

Pembelajaran adalah suatu sistem  atau proses membelajarkan subjek 

siswa yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara 

sistematis agar subjek siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien. Dengan demikian bila pembelajaran dipandang sebagai suatu 

sistem maka berarti pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen terorganisir 

antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode 

pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi 

pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. Sedangkan bila pembelajaran 

dipandang sebagai suatu proses maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya 

atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Proses tersebut dimulai 

dari merencanakan program pengajaran tahunan, semester, penyusunan persiapan 

mengajar berikut penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain berapa alat 

peraga dan alat evaluasi. 

Problem posing diaplikasikan dalam tiga bentuk aktivitas kognitif 

matematika sebagai berikut: 
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1. Pre solution posing, yaitu jika seorang siswa membuat soal dari situasi yang 

diadakan. Guru memberikan suatu pernyataan, siswa diharapkan mampu 

membuat pertanyaan yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. 

2. Within  solution posing, yaitu jika seorang siswa mampu merumuskan ulang 

pertanyaan soal tersebut menjadi sub-sub pertanyaan baru yang  urutan 

penyelesaiannya seperti yang telah diselesaikan sebelumnya. Jadi, diharapkan 

siswa mampu membuat sub-sub pertanyaan baru dari sebuah pertanyaan yang 

ada pada soal yang bersangkutan. 

3. Post solution posing, yaitu jika seorang siswa memodifikasi tujuan atau 

kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal yang baru dan 

sejenis. 

Kemampuan problem posing  siswa menunjukkan adanya kemampuan 

berpikir kreatif dan kritis siswa. Oleh karena itu, kepada para ahli pengembagan 

pendidikan dasar khususnya guru SD/MI hendaknya menetapkan pembelajaran 

dengan model problem posing. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh siswa agar dapat menyelesaikan 

soal cerita dengan model problem posing adalah sebagai berikut : 

1. Memahami isi yang terkandung dalam soal cerita. 

2. Membuat kalimat-kalimat matematika yang mengarah kepada maksud soal 

dan jawaban yang diharapkan. 

3. Melakukan pengerjaan atau penghitungan dengan menggunakan prinsip-

prinsip hitung yang benar yang telah dikuasai sebelumnya. 

4. Menarik simpulan dari penghitungan diatas. 
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5. Menuangkan dalam bentuk problem posing. 

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pembelajaran matematika dengan 

model problem posing akan sangat bermanfaat, karena dapat meningkatkan  

kemampuan berpikir kreatif dan kritis dari siswa yang pada akhirnya akan sangat 

mendukung penguasaan konsep-konsep matematika. 

 

J. Faktor-faktor yang Menyebabkan Siswa Mengalami Kesulitan untuk 

Menyelesaikan Soal Cerita yang Berbentuk Problem Posing. 

Posisi lain dari potensi matematika, masih terdapat masalah dalam 

pembelajaran, masalah tersebut dapat datang dari karakteristik matematika itu 

sendiri, dari media, dan dari siswa itu sendiri atau gurunya. 

1. Masalah yang  berasal dari karakteristik matematika. 

Karakteristik matematika, yaitu objeknya selalu abstrak, konsep dan 

prinsipnya berjenjang, dan prosedur pengerjaannya banyak memanipulasi 

bentuk-bentuk, ternyata banyak menimbulkan kesulitan dalam belajar 

matematika. Siswa memerlukan waktu dan peragaan untuk dapat menangkap 

konsep yang abstrak itu. Siswa kesulitan mempelajari konsep berikutnya, jika 

konsep yang mendahuluinya belum terbentuk dengan benar. 

2. Masalah dari media. 

Soal cerita yang banyak membicarakan hal-hal abstrak itu perlu sekali 

adanya peraga yang cocok, mungkin gambar, mungkin tiruan benda atau 

malahan bendanya sendiri yang jadi alat peraga sangat penting dalam 

membantu proses berpikir siswa. 
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3. Masalah yang berasal dari siswa. 

Setiap siswa mempunyai kecepatan belajar yang berbeda, dan gaya 

belajar yang berbeda pula. Setiap siswa mempuyai kecenderungan untuk 

membentuk konsep sendiri, yang akhirnya membentuk miskonsepsi  siswa 

independen, memandang objek dalam lingkungan sebagai tersendiri atau dapat 

dipisahkan dari lingkugannya. Sebaliknya siswa dependen, sukar memisahkan 

bagian kecil dari suatu keseluruhan. Siswa devergen, berpikirnya luas, mampu 

menghubungkan pengetahuan yang ada, sekalipun tidak tampak jelas 

kaitannya. Ia menarik simpulan dalam berbagai alternatif. Sebaliknya, siswa 

konvergen cenderung mempunyai fokus yang sempit dan membatasi pada 

pengetahuan yang jelas sekali kaitannya. Siswa implusif sangat cepat bereaksi, 

tanpa perenungan yang cermat, sedangkan siswa yang reflektif lebih lambat 

bereaksi karena memerlukan proses pemikiran yang  cermat. 

4. Masalah yang datangnya dari guru. 

Setiap guru mempunyai gaya kognitif, gaya mengajar sendiri dan 

mempunyai keterbatasan pengetahuannya dan ketrampilannya. 

Demikian kesulitan-kesulitan yang dapat timbul dalam pembelajaran 

matematika, sehingga matematika dapat menjadi momok bagi siswa di sekolah, 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. 

 

K. Kerangka Berpikir 

Untuk meningkatkan  kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita pada 

pokok bahasan pengukuran melalui model pembelajaran problem posing   siswa 
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difokuskan untuk belajar mandiri dalam menyelesaikan suatu masalah soal cerita 

yang sebelumnya sudah pernah diterapkan oleh guru kelas tersebut, dengan 

harapan siswa semakin paham dalam mengerjakan suatu soal. Soal cerita 

merupakan salah satu bahan ajar yang dapat melatih ketrampilan siswa dalam 

pemecahan masalah. Melalui kegiatan pemecahan masalah diharapkan 

pemahaman materi matematika akan lebih mantap dan kreativitas siswa dapat 

ditumbuhkan. Belajar dengan model pembelajaran problem posing   mendorong 

terciptanya suatu kemungkinan yang lebih besar utnuk berlatih sehingga 

diperkirakan siswa yang belajar tersebut secara mental emosional cenderung 

untuk menjadi pusat proses kegiatan belajar mengajar. 

 

L. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut. Melalui model pembelajaran problem posing, 

kemampuan menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pengukuran siswa kelas IV 

semester 2 MI Roudlotul Huda tahun ajaran 2005/ 2006 dapat ditingkatkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Penentuan Subyek Penelitian 

Metode penelitian memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan 

syarat-syarat yang benar, dengan maksud untuk menjaga agar pengetahuan yang 

dicapai dari suatu penelitian mempunyai harga ilmiah yang berarti. Penggunaan 

metodologi penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian, agar hasil 

yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penelitian tindakan kelas 

ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa dan kegiatan belajar 

mengajar guru dalam usaha untuk meningkatkan  kemampuan menyelesaikan 

soal-soal cerita pokok bahasan pecahan dengan metode problem posing.  

1. Lokasi dan subyek penelitian 

Lokasi penelitian tindakan kelas ini adalah di MI Roudlotul Huda  

yang beralamat di Jalan Raya Sekaran Kecamatan Gunungpati. Sedangkan 

subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV MI Roudlotul Huda tahun ajaran 

2005/2006. 

2. Variabel penelitian 

Variabel pada penelitian ini mencakup 4 aspek, yaitu : 

a. Keaktifan siswa dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. 

b. Kemampuan merumuskan atau membuat soal cerita matematika dan 

menyelesaikan soal yang dibuat sendiri.  

c. Kemampuan mengerjakan soal yang dibuat oleh temannya. 

d. Hasil belajar matematika yang dicapai. 
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B. Metode Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan 

metode tes. Data diperoleh dengan observasi yang dilengkapi dengan lembar 

pengamatan dan diskriptif. 

Data penelitian yang peneliti kumpulkan adalah : 

1. Tabel pengamatan partisipasi dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam 

kelas. 

2. Tabel analisis perolehan nilai hasil ulangan harian. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Rencana Pembelajaran (RP). 

Rencana pembelajaran yang penulis susun sesuai dengan model pembelajaran 

yang digunakan yaitu problem posing.   

2. Lembar observasi siswa. 

Lembar observasi siswa disusun untuk mengetahui rata-rata tingkat aktivitas 

siswa, dan dilaksanakan tiap-tiap pertemuan. 

3. Lembar observasi guru. 

Lembar observasi guru disusun untuk mengetahui rata-rata tingkat aktivitas 

guru dalam proses belajar mengajar, dan dilaksanakan tiap-tiap siklus. 

4. Lembar kerja siswa (LKS). 

Lembar kerja siswa disusun dan diberikan kepada siswa untuk melatih 

ketrampilan dalam menyelesaikan bentuk-bentuk soal-soal cerita, selain itu 

digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam menyelesaikan 

soal. 
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5. Kuis. 

Kuis diberikan setelah proses belajar mengajar berlangsung, yaitu sekitar 15 

menit sebelum usai.  

6. Kisi-kisi tes akhir. 

Kisi-kisi tes akhir disusun untuk membuat tes akhir, yang terdiri dari dua 

siklus dan harus terealisasi pada soal-soal tes akhir. 

7. Tes akhir. 

Tes akhir dilaksanakan pada tiap-tiap akhir siklus, yaitu pada pertemuan 

keempat untuk siklus satu dan pertemuan kedelapan untuk siklus kedua. Hasil 

dari tes akhir ini digunakan untuk mengukur tingkat ketuntasan belajar. 

 

D. Rencana Tindakan 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan tindakan, tahap pengamatan dan tahap analisis atau refleksi. 

1. Siklus I 

a. Tahap perencanaan 

Guru menyusun rencana pembelajaran (RP) yang akan 

dilaksanakan, menyajikan materi pelajaran, membuat soal-soal ulangan 

harian dan menyusun lembar observasi. 

b. Tahap pelaksanaan tindakan 

Guru menjelaskan materi sesuai RP dengan model pembelajaran 

problem posing. Siswa dibimbing membuat soal dengan langkah-langkah 

pre solution posing, within  solution posing dan post solution posing. Siswa 
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menyusun soal sendiri dan diselesaikan sendiri. Bagi siswa yang sudah 

berhasil menyelesaikan tugasnya dengan benar membantu temannya yang  

mengalami kesulitan. Soal yang menarik dibahas di depan kelas dan siswa 

mengerjakan soal evaluasi. 

c. Tahap pengamatan 

Peneliti berperan sebagai guru kelas mengadakan pengamatan 

terhadap tingkat partisipasi siswa selama mengikuti proses pembelajaran di 

kelas. Peneliti juga menilai kemampuan siswa dalam membuat dan 

menyelesaikan soal serta menilai kemampuan siswa menyelesaikan soal 

evaluasi. 

d. Tahap analisis atau refleksi 

Setelah pembelajaran tentang soal cerita pada pengukuran, maka 

diadakan ulangan harian guna mengetahui seberapa besar taraf pencapaian 

target keberhasilan proses belajar mengajar, kemudian hasilnya dianalisis 

untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan yang menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi (konsep) yang terdapat 

dalam pokok bahasan pengukuran, sehingga peneliti dapat mengambil 

keputusan langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan guna 

meminimalkan atau kalau mungkin menghilangkan faktor-faktor penyebab 

kesulitan yang dialami siswa pada tindakan yang dialami siswa pada 

tindakan yang selanjutnya. Dengan harapan pada materi yang akan 

diajarkan pada pokok bahasan lain yang ada kaitannya dengan soal cerita, 

siswa sudah tidak mengalami kesulitan lagi. 
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Setelah mengamati hasil ulangan pada siklus I, maka peneliti 

mengelompokkan siswa berdasarkan hasil ulangan harian, kemudian 

mengidentifikasikan kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa dan menentukan 

rencana selanjutnya atau remedial untuk memperbaiki kesalahan atau 

kekurangan yang ada pada periode ini. 

2. Siklus II 

a. Tahap perencanaan 

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi masalah yang dialami 

siswa pada siklus I guru merancang kembali pembelajaran dengan 

tambahan tindakan yaitu menggunakan metode diskusi di mana siswa 

dibagi dalam kelompok kecil (dua-dua). 

b. Tahap pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan siklus II pada dasarnya sama dengan siklus I hanya ada 

tambahan perlakuan yaitu pembuatan soal dikerjakan secara kelompok 

kemudian soal diselesaikan oleh kelompok lain. Setelah selesai hasil 

pekerjaan dikembalikan kepada kelompok semula untuk dikoreksi. Hal 

tersebut dilakukan sampai pada langkah within  solution posing, untuk 

langkah post solution posing  kembali siswa membuat soal sendiri 

kemudian dikerjakan oleh siswa lain secara individual. 

c. Tahap pengamatan 

Observasi dilakukan guru yang mengajar dengan mencatat temuan-

temuan dan perubahan yang terjadi pada siswa. Guru mengamati 
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keseluruhan proses pembelajaran dan mencatat seluruh proses sesuai 

instrumen pengamatan yang telah disiapkan. 

d. Tahap analisis atau refleksi 

Refleksi dilakukan meliputi seluruh kegiatan penelitian sejak dari 

siklus I sampai dengan siklus II. Hasil ulangan harian dianalisis dengan 

cara analisis hasil sesuai dengan target pencapaian penelitian. Catatan guru 

dianalisis secara deskripsi. 

 

E. Indikator Keberhasilan 

Sebagai tolok ukur (kriteria) keberhasilan tindakan kelas ini berhasil bila: 

1. Minimal rata-rata aktivitas siswa 70%.  

2. Rata-rata aktivitas guru lebih dari 80%. 

3. Minimal 80% dari siswa telah mencapai nilai 6 atau lebih untuk rentang nilai 

ideal 0 sampai 10. Hal ini didasarkan pada hasil belajar pokok bahasan 

pengukuran tahun sebelumnya yaitu 5,5. 

Apabila tiga hal tersebut di atas belum terpenuhi, maka harus diadakan 

program perbaikan, sesuai dengan hasil yang diperoleh. Maksudnya bila aktivitas 

siswa dan guru kurang memenuhi tolok ukur maka diulang sampai memenuhi, 

dan untuk perbaikan nilai siswa yang memperoleh nilai kurang dari 6 jika 

jumlahnya sedikit yaitu 20%, maka diadakan program perbaikan secara 

individual dengan pemberian tugas rumah atau pekerjaan rumah (PR). Namun 

bila yang memperoleh nilai kurang dari 6 jumlahnya masih banyak, yaitu lebih 

dari 20% maka dilanjutkan siklus berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Rencana penelitian tindakan kelas dikembangkan menjadi prosedur kerja 

yang dilaksanakan pada kelas IV MI Roudlotul Huda Sekaran Gunungpati. 

Adapun tahapan penelitian ini meliputi dua siklus. Dalam setiap siklus terdiri atas 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

1. Pelaksanaan siklus I 

a. Perencanaan 

1) Berdasarkan pengamatan peneliti, yang bertindak sebagai guru, 

selama mengajar di kelas telah menghadapi permasalahan bahwa 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan 

pengukuran masih kurang. 

2) Merancang rencana pembelajaran (RP) dengan model pembelajaran 

yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu digunakan 

model pembelajaran problem posing. 

3) Mempersiapkan materi pelajaran, soal-soal ulangan harian dan  

lembar observasi untuk mengamati situasi dan kondisi selama 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di kelas. Observasi selain 

dilakukan oleh peneliti selaku guru juga dilakukan oleh guru kelas IV 

untuk mengamati kegiatan secara keseluruhan. Lembar observasi yang 

dibuat adalah sebagai berikut : 
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a) Lembar observasi untuk siswa, yaitu meliputi : 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran. 

(2) Siswa memahami konsep pengukuran. 

(3) Siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep 

pengukuran. 

(4) Siswa yang mengerjakan tugas pengukuran. 

(5) Siswa yang dapat mengerjakan tugas pengukuran. 

(6) Siswa yang salah mengerjakan tugas pengukuran. 

(7) Siswa yang dapat mengerjakan tugas di papan tulis termasuk 

yang tunjuk jari. 

(8) Siswa yang dapat memberi tanggapan hasil pekerjaan 

temannya di papan tulis. 

(9) Siswa yang bertanya kepada guru. 

(10) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru. 

(11) Siswa yang trampil dalam mengerjakan soal-soal 

pengukuran. 

(12) Siswa yang sama sekali tidak memahami konsep 

pengukuran. 

(13) Siswa yang sama sekali tidak aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

b) Lembar observasi untuk guru, yaitu meliputi : 

(1) Ketrampilan membuka pelajaran. 

(2) Ketrampilan mengembangkan kegiatan belajar mengajar. 
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(3) Ketrampilan mengelola kelas. 

(4) Ketrampilan menyajikan materi pelajaran. 

(5) Ketrampilan melakukan evaluasi pembelajaran. 

(6) Ketrampilan menuumbuhkan kreativitas belajar mandiri. 

(7) Ketrampilan penerapan model pembelajaran problem posing. 

(8) Ketrampilan menguasai materi pelajaran. 

(9) Ketrampilan menggunakan metode mengajar yang tepat. 

(10) Ketrampilan berbahasa dan menulis di papan tulis. 

(11) Ketrampilan membantu mengatasi kesulitan belajar siswa. 

(12) Ketrampilan menutup pelajaran. 

4) Mempersiapkan alat evaluasi. 

b. Pelaksanaan 

1) Guru melakukan proses belajar mengajar dengan pokok bahasan 

pengukuran. 

2) Guru menjelaskan materi sesuai RP dengan model pembelajaran 

problem posing.  

3) Siswa dibimbing membuat soal dengan langkah-langkah pre solution 

posing, within  solution posing dan post solution posing.  

4) Siswa menyusun soal sendiri dan diselesaikan sendiri. Bagi siswa 

yang sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan benar membantu 

temannya yang  mengalami kesulitan. Soal yang menarik dibahas di 

depan kelas dan siswa mengerjakan soal evaluasi. 
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5) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi tanggapan 

atau komentar tentang hal-hal yang belum dipahami. 

6) Setelah siswa memberikan tanggapan atau komentar, guru 

menjelaskan secara mendetail tentang penyelesaian soal-soal tersebut. 

7) Guru bersama siswa menarik simpulan. 

8) Guru memberi tugas rumah individu yang berupa latihan soal yang 

harus dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. 

9) Pada pertemuan berikutnya guru bersama siswa mengoreksi dan 

membahas hasil tugas rumah siswa. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menuliskan jawabannya di papan tulis. 

Selanjutnya guru juga memberi kesempatan kepada siswa lain untuk 

menanggapi jawaban temannya. 

10) Setelah selesai, guru memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk 

menanyakan  tentang tugas rumah secara keseluruhan. 

c. Pengamatan 

1) Peneliti berperan sebagai guru kelas mengamati jalannya proses 

pembelajaran beserta guru kelas IV sebagai kolaborator dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. 

2) Peneliti bertugas untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan 

mengamati aktivitas siswa selama mengikuti pelajaran. Peneliti juga 

menilai kemampuan siswa dalam membuat dan menyelesaikan soal 

serta menilai kemampuan siswa menyelesaikan soal evaluasi. 
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3) Kolaborator bertugas mengamati jalannya proses belajar mengajar 

secara keseluruhan, meliputi pengamatan aktivitas siswa dan guru. 

4) Pengamatan terhadap siswa diperoleh temuan sebagai berikut : 

a) Pertemuan pertama 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran 91%. 

(2) Siswa memahami konsep pengukuran 36%. 

(3) Siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep 

pengukuran 45%. 

(4) Siswa yang mengerjakan tugas pengukuran 91%. 

(5) Siswa yang dapat mengerjakan tugas pengukuran 23%. 

(6) Siswa yang salah mengerjakan tugas pengukuran 68%. 

(7) Siswa yang dapat mengerjakan tugas di papan tulis termasuk 

yang tunjuk jari 27%. 

(8) Siswa yang dapat memberi tanggapan hasil pekerjaan 

temannya di papan tulis 14%. 

(9) Siswa yang bertanya kepada guru 45%. 

(10) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru 18%. 

(11) Siswa yang trampil dalam mengerjakan soal-soal pengukuran 

23%. 

(12) Siswa yang sama sekali tidak memahami konsep pengukuran 

36%. 

(13) Siswa yang sama sekali tidak aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar 14%. 
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b) Pertemuan kedua 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran 95%. 

(2) Siswa memahami konsep pengukuran 45%. 

(3) Siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep 

pengukuran 41%. 

(4) Siswa yang mengerjakan tugas pengukuran 95%. 

(5) Siswa yang dapat mengerjakan tugas pengukuran 36%. 

(6) Siswa yang salah mengerjakan tugas pengukuran 59%. 

(7) Siswa yang dapat mengerjakan tugas di papan tulis termasuk 

yang tunjuk jari 36%. 

(8) Siswa yang dapat memberi tanggapan hasil pekerjaan 

temannya di papan tulis 23% 

(9) Siswa yang bertanya kepada guru 55%. 

(10) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru 32%. 

(11) Siswa yang trampil dalam mengerjakan soal-soal pengukuran 

27% 

(12) Siswa yang sama sekali tidak memahami konsep pengukuran 

32% 

(13) Siswa yang sama sekali tidak aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar 14%. 

c) Pertemuan ketiga 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran 95%. 

(2) Siswa memahami konsep pengukuran 59%. 
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(3) Siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep 

pengukuran 36%. 

(4) Siswa yang mengerjakan tugas pengukuran 95%. 

(5) Siswa yang dapat mengerjakan tugas pengukuran 45%. 

(6) Siswa yang salah mengerjakan tugas pengukuran 50%. 

(7) Siswa yang dapat mengerjakan tugas di papan tulis termasuk 

yang tunjuk jari 45%. 

(8) Siswa yang dapat memberi tanggapan hasil pekerjaan 

temannya di papan tulis 36%. 

(9) Siswa yang bertanya kepada guru 55%. 

(10) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru 32%. 

(11) Siswa yang trampil dalam mengerjakan soal-soal pengukuran 

32%. 

(12) Siswa yang sama sekali tidak memahami konsep pengukuran 

14%. 

(13) Siswa yang sama sekali tidak aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar 5%. 

d) Pertemuan keempat 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran 100%. 

(2) Siswa memahami konsep pengukuran 64%. 

(3) Siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep 

pengukuran 32%. 

(4) Siswa yang mengerjakan tugas pengukuran 100%. 
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(5) Siswa yang dapat mengerjakan tugas pengukuran 59%. 

(6) Siswa yang salah mengerjakan tugas pengukuran 41%. 

(7) Siswa yang dapat mengerjakan tugas di papan tulis termasuk 

yang tunjuk jari 59%. 

(8) Siswa yang dapat memberi tanggapan hasil pekerjaan 

temannya di papan tulis 45%. 

(9) Siswa yang bertanya kepada guru 55%. 

(10) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru 45%. 

(11) Siswa yang trampil dalam mengerjakan soal-soal pengukuran 

36%. 

(12) Siswa yang sama sekali tidak memahami konsep pengukuran 

9%. 

(13) Siswa yang sama sekali tidak aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar 0%. 

Berdasarkan aktivitas siswa diperoleh rata-rata aktivitas siswa 57%. 

5) Pengamatan terhadap guru diperoleh temuan sebagai berikut : 

a) Ketrampilan membuka pelajaran 78%. 

b) Ketrampilan mengembangkan kegiatan belajar mengajar 83%. 

c) Ketrampilan mengelola kelas 79%. 

d) Ketrampilan menyajikan materi pelajaran 75%. 

e) Ketrampilan melakukan evaluasi pembelajaran 75%. 

f) Ketrampilan menuumbuhkan kreativitas belajar mandiri 75%. 

g) Ketrampilan penerapan model pembelajaran problem posing 75%. 

h) Ketrampilan menguasai materi pelajaran 75%. 
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i) Ketrampilan menggunakan metode mengajar yang tepat 91%. 

j) Ketrampilan berbahasa dan menulis di papan tulis 75%. 

k) Ketrampilan membantu mengatasi kesulitan belajar siswa 75%. 

l) Ketrampilan menutup pelajaran 75%. 

Berdasarkan aktivitas guru diperoleh rata-rata aktivitas guru 78%. 

d. Refleksi 

Setelah melaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran di 

dalam kelas, selanjutnya diadakan refleksi dari tindakan yang telah 

dilakukan. Dalam kegiatan pada siklus I didapatkan hasil refleksi sebagai 

berikut : 

1) Ketidakaktifan beberapa siswa dalam pembelajaran hendaknya dipacu 

dengan pemberian motivasi berupa nilai tambah dalam setiap aktivitas 

siswa. Sehingga bila ada siswa yang aktif mendapat nilai tambah, 

maka memungkinkan siswa lain untuk ikut aktif pula dalam 

pembelajaran. 

2) Adanya beberapa siswa yang mengerjakan tugas rumah individu 

meskipun sudah lengkap namun masih terdapat kesalahan, dapat 

disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. Oleh karena itu, hendaknya dalam memberikan materi 

pelajaran, guru memberikan penjelasan secara lengkap dan 

terbimbing. 

3) Adanya beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas rumah individu, 

dikarenakan oleh beberapa alasan, aatara lain: malas, lupa, tidak 
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belajar, atau karena tidak sempat. Hal ini oleh peneliti diperkirakan   

karena kurangnya perhatian guru kepada siswa, baik kepada siswa 

yang mengerjakan tugas rumah maupun yang tidak mengerjakan tugas 

rumah. Dengan demikian perlu dipacu dengan pemberian motivasi 

berupa imbalan bagi yang mengerjakan tugas rumah dan memberi 

hukuman bagi yang tidak mengerjakan tugas rumah. 

4) Alokasi waktu yang tersedia ternyata banyak waktu yang terbuang 

karena dalam memberikan waktu kepada siswa untuk menyelesaikan 

tugas dan untuk menyelesaikan soal tersebut di papan tulis, guru 

kurang memperhitungkan waktu. 

5) Pengamatan yang telah dilakukan secara menyeluruh oleh peneliti dan 

kolaborator, tampak bahwa proses belajar masih kurang efektif dan 

kurang lancar. Kesiapan dan keaktifan siswa dikelas juga belum 

maksimal saat diberi pertanyaan maupun soal oleh guru. Oleh sebab 

itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan 

pembelajaarn di kelas. Adapun tindakan perbaikan dilaksanakan pada 

siklus II. 

 

2. Pelaksanaan siklus II 

a. Perencanaan 

1) Berdasarkan pengamatan peneliti dan kolaborator pada saat 

pelaksanaan siklus I maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah 

baru yang merupakan pengembangan dari masalah  awal. 
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2) Merancang model pembelajaran untuk menyelesaikan soal cerita 

tentang pokok bahasan pengukuran yaitu digunakan model 

pembelajaran problem posing dengan sedikit perubahan yaitu dengan 

pembentukan kelompok kecil (dua-dua). 

3) Mempersiapkan kembali lembar observasi untuk mengamati situasi 

dan kondisi kegiatan belajar mengajar. Observasi selain dilakukan 

oleh si peneliti juga dilakukan oleh guru kelas IV untuk mengamati 

kegiatan secara keseluruhan. Lembar observasi dibuat berdasarkan 

refleksi dari kegiatan pembelajaran pada siklus I. 

4) Guru kembali mempersiapkan alat evaluasi pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengetahui :   

a) Apakah siswa aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

b) Apakah siswa aktif dalam pengerjaan tugas kelompok.  

c) Apakah model pembelajaran problem posing yang diikuti 

pembentukan kelompok kecil dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pengukuran. 

5) Meninjau kembali pembentukan kelompok kecil dengan 

memperhatikan tingkat kemampuan siswa, kecocokan pergaulan dan 

kedekatan alamat rumah. 

6) Mempersiapkan alat evaluasi. 
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b. Pelaksanaan 

1) Guru melakukan proses belajar mengajar dengan pokok bahasan 

pengukuran serta menyelesaikan soal cerita yang mengandung 

masalah-masalah pengukuran. 

2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 

3) Guru bersama siswa membentuk kelompok kecil berdasarkan tingkat 

kemampuan, kesesuaian pergaulan, dan kedekatan alamat rumah. 

Kelas masih tetap terbagi menjadi 11 kelompok, sehingga setiap 

kelompok terdiri dari 2 siswa termasuk ketua kelompok. 

4) Guru memberikan latihan soal cerita tentang pengukuran dengan 

langkah pre solution posing, within  solution posing dan post 

solution posing yang harus diselesaikan secara kelompok dan setiap 

kelompok harus membuat soal sendiri serta dikerjakan sendiri. 

5) Guru memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa (sebagai 

wakil kelompok) untuk mengerjakan penyelesaian soal cerita 

tersebut di papan tulis. 

6) Guru memberikan kesempatan lebih banyak kepada kelompok lain 

untuk menanggapi atau memberikan komentar tentang hasil 

pekerjaan temannya di papan tulis. 

7) Setelah siswa memberikan tanggapan atau komentar kemudian guru 

memberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang penyelesaian 

soal cerita tersebut. 

8) Guru bersama siswa menarik kesimpulan. 
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9) Guru memberikan tugas rumah individu dan kelompok yang berupa 

latihan menyelesaikan soal cerita. 

10) Pada pertemuan berikutnya guru bersama siswa membahas tugas 

rumah. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis. Selanjutnya guru juga memberi 

kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi jawaban temannya. 

11) Guru kembali memberi kesempatan bertanya kepada siswa tentang 

tugas rumah secara keseluruhan, baik individu maupun kelompok. 

12) Guru bersama siswa membahas penyelesaian soal kemudian menarik 

kesimpulan. 

13) Pada pertemuan berikutnya guru mengadakan ulangan harian untuk 

mengetahui kemampuan siswa terhadap materi pengukuran. Hasilnya 

akan diolah untuk melihat ketuntasan belajar siswa. 

 

c. Pengamatan 

1) Peneliti mengamati jalannya proses pembelajaran beserta rekan 

sejawat peneliti yaitu Munarni, S.Pd. (guru kelas IV) sebagai 

kolaborator. Dalam pengamatan ini digunakan lembar observasi yang 

telah dipersiapkan. 

2) Peneliti bertugas untuk melaksanakan proses belajar mengajar, 

mengamati aktivitas belajar siswa dan mengamati aktivitas peneliti 

(guru) sendiri. 
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3) Adapun kolaborator bertugas untuk mengamati jalannya proses 

belajar mengajar secara keseluruhan, meliputi pengamatan aktivitas 

siswa dan guru. 

4) Berdasarkan pengamatan terhadap siswa diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

a) Pertemuan pertama 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran 95%. 

(2) Siswa memahami konsep pengukuran 68%. 

(3) Siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep 

pengukuran 23%. 

(4) Siswa yang mengerjakan tugas pengukuran 95%. 

(5) Siswa yang dapat mengerjakan tugas pengukuran 64%. 

(6) Siswa yang salah mengerjakan tugas pengukuran 32%. 

(7) Siswa yang dapat mengerjakan tugas di papan tulis termasuk 

yang tunjuk jari 64%. 

(8) Siswa yang dapat memberi tanggapan hasil pekerjaan 

temannya di papan tulis 55%. 

(9) Siswa yang bertanya kepada guru 64%. 

(10) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru 59%. 

(11) Siswa yang trampil dalam mengerjakan soal-soal pengukuran 

50%. 

(12) Siswa yang sama sekali tidak memahami konsep pengukuran 

5%. 
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(13) Siswa yang sama sekali tidak aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar 0%. 

b) Pertemuan kedua 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran 95%. 

(2) Siswa memahami konsep pengukuran 77%. 

(3) Siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep 

pengukuran 18%. 

(4) Siswa yang mengerjakan tugas pengukuran 95%. 

(5) Siswa yang dapat mengerjakan tugas pengukuran 77%. 

(6) Siswa yang salah mengerjakan tugas pengukuran 18%. 

(7) Siswa yang dapat mengerjakan tugas di papan tulis termasuk 

yang tunjuk jari 77%. 

(8) Siswa yang dapat memberi tanggapan hasil pekerjaan 

temannya di papan tulis 68%. 

(9) Siswa yang bertanya kepada guru 68%. 

(10) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru 73%. 

(11) Siswa yang trampil dalam mengerjakan soal-soal 

pengukuran 64% 

(12) Siswa yang sama sekali tidak memahami konsep pengukuran 

0% 

(13) Siswa yang sama sekali tidak aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar 0%. 
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c) Pertemuan ketiga 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran 82%. 

(2) Siswa memahami konsep pengukuran 73%. 

(3) Siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep 

pengukuran 14%. 

(4) Siswa yang mengerjakan tugas pengukuran 82%. 

(5) Siswa yang dapat mengerjakan tugas pengukuran 73%. 

(6) Siswa yang salah mengerjakan tugas pengukuran 9%. 

(7) Siswa yang dapat mengerjakan tugas di papan tulis termasuk 

yang tunjuk jari 73%. 

(8) Siswa yang dapat memberi tanggapan hasil pekerjaan 

temannya di papan tulis 64%. 

(9) Siswa yang bertanya kepada guru 64%. 

(10) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru 73%. 

(11) Siswa yang trampil dalam mengerjakan soal-soal 

pengukuran 68%. 

(12) Siswa yang sama sekali tidak memahami konsep pengukuran 

0%. 

(13) Siswa yang sama sekali tidak aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar 0%. 

d) Pertemuan keempat 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran 100%. 

(2) Siswa memahami konsep pengukuran 91%. 
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(3) Siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep 

pengukuran 9%. 

(4) Siswa yang mengerjakan tugas pengukuran 100%. 

(5) Siswa yang dapat mengerjakan tugas pengukuran 77%. 

(6) Siswa yang salah mengerjakan tugas pengukuran 9%. 

(7) Siswa yang dapat mengerjakan tugas di papan tulis termasuk 

yang tunjuk jari 82%. 

(8) Siswa yang dapat memberi tanggapan hasil pekerjaan 

temannya di papan tulis 73%. 

(9) Siswa yang bertanya kepada guru 73%. 

(10) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru 91%. 

(11) Siswa yang trampil dalam mengerjakan soal-soal 

pengukuran 91%. 

(12) Siswa yang sama sekali tidak memahami konsep pengukuran 

0%. 

(13) Siswa yang sama sekali tidak aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar 0%. 

Atau dengan kata lain dari pelaksanaan siklus II ditemukan hasil 

sebagai berikut : 

a) Sebagian besar siswa telah mengerjakan tugas individu dan 

kelompok meskipun masih terdapat kesalahan jawaban yang 

dilakukan oleh beberapa siswa dan kelompok. 
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b) Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh guru, 74% siswa dapat 

menjawab meskipun ada beberapa jawaban yang kurang 

sempurna. 

c) Sebagian besar siswa telah ikut serta dalam pengerjaan tugas 

individu dan kelompok, sehingga ketika ditanya tentang tugas  

individu maupun tugas kelompoknya mereka dapat menjawab 

dengan cukup memuaskan. 

d) Rata-rata keaktivan siswa dalam kegiatan pembelajaran juga 

sudah meningkat jika dibandingkan dengan siklus I yaitu 81%, 

sehingga untuk siklus II sudah memenuhi tolok ukur 

keberhasilan tindakan kelas. 

5) Pengamatan terhadap guru diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a) Ketrampilan membuka pelajaran 95%. 

b) Ketrampilan mengembangkan kegiatan belajar mengajar 96%. 

c) Ketrampilan mengelola kelas 96%. 

d) Ketrampilan menyajikan materi pelajaran 96%. 

e) Ketrampilan melakukan evaluasi pembelajaran 100%. 

f) Ketrampilan menuumbuhkan kreativitas belajar mandiri 86% 

g) Ketrampilan penerapan model pembelajaran problem posing 

100%. 

h) Ketrampilan menguasai materi pelajaran 92%. 
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i) Ketrampilan menggunakan metode mengajar yang tepat 97%. 

j) Ketrampilan berbahasa dan menulis di papan tulis 94%. 

k) Ketrampilan membantu mengatasi kesulitan belajar siswa 100%. 

l) Ketrampilan menutup pelajaran 95%. 

Atau dengan kata lain dari pelaksanaan siklus II ditemukan hasil 

sebagai berikut : 

a) Guru telah lebih jelas dalam menyampaikan materi pelajaran dan 

berbagai macam strategi pengajuan masalah serta contoh cara 

menerapkannya untuk menyelesaikan soal cerita. 

b) Guru telah memberikan motivasi kepada siswa yang kurang 

aktif. 

c) Guru cukup optimal dalam memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya maupun aktivitas belajar lainnya. 

d) Rata-rata keaktivan guru dalam kegiatan pembelajaran 

meningkat jika dibandingkan dengan siklus I yaitu 96%, 

sehingga untuk siklus II sudah memenuhi tolok ukur 

keberhasilan tindakan kelas. 

d. Refleksi 

Setelah melaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran di 

dalam kelas, selanjutnya diadakan refleksi atas segala kegiatan yang telah 

dilakukan. Dalam kegiatan pada siklus II diperoleh hasil refleksi sebagai 

berikut : 

1) Sebagian besar siswa telah ikut serta dalam mengerjakan tugas 

individu dan kelompok masing-masing, ini karena telah adanya 
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kesesuaian antar anggota kelompok. Kesesuaian ini baik dari sisi 

tingkat kemampuan siswa, kedekatan alamat rumah, maupun 

kecocokan pergaulan siswa ternyata turut mendorong intensitas 

siswa dalam belajar kelompok. 

2) Sebagian besar siswa telah mengerjakan tugas rumah individu, 

berarti menunjukkan bahwa sebagian besar pula siswa telah berusaha 

mengerjakan tugas rumah meskipun masih terdapat kesalahan. Hal 

ini dapat diperbaiki dengan lebih memantapkan proses pembelajaran. 

3) Masih ada beberapa siswa yang mengerjakan tugas rumah tetapi 

masih terdapat kesalahan dalam pengerjaannya dinilai cukup wajar. 

Hal ini karena kemampuan berfikir setiap siswa terhadap materi 

pelajaran tidak sama. Meskipun demikian banyaknya siswa yang 

melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugasnya lebih sedikit jika 

dibandingkan pada saat pelaksanaan siklus I. 

4) Pada siklus I banyaknya siswa yang dapat menjawab pertanyaan 

guru hanya 31,75% akhirnya dapat ditingkatkan menjadi 74% pada 

siklus II. Angka ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tunjuk 

jari dan menunjukkan bahwa mereka telah memahami cara 

menyelesaikan soal cerita yang mengandung pokok bahasan 

pengukuran melalui model pembelajaran problem posing dan 

pembentukan kelompok kecil. 

5) Banyaknya siswa yang aktif menyelesaikan soal di papan tulis 

(termasuk yang tunjuk jari) pada siklus I sebesar 41% dapat 
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meningkat menjadi 74% pada siklus II. Selanjutnya banyaknya siswa 

yang memberikan tanggapan tentang hasil pekerjaan siswa lain di 

papan tulis pada siklus I sebesar 30% dapat meningkat menjadi 65% 

pada siklus II. Hal ini karena adanya motivasi yang diberikan oleh 

guru pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Selain itu 

ternyata tidak semua siswa yang menunjukkan jari dapat 

memperoleh kesempatan untuk maju ke depan atau pun memberikan 

tanggapan tentang hasil pekerjaan siswa lainnya. Hal ini karena 

keterbatasan waktu pembelajaran yang telah dialokasikan oleh guru. 

6) Berdasarkan hasil tes kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-

soal pada ulangan harian ternyata ketuntasan belajar kelas mencapai 

91% dan rata-rata nilai tes akhirnya 7,05.   

7) Siklus II dinilai telah berhasil karena dilihat dari tingginya aktivitas 

belajar siswa (siswa menjawab pertanyaan guru, siswa aktif 

menyelesaikan soal di papan tulis, kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, tugas individu, maupun ulangan 

harian) yang mencerminkan besarnya kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. Dengan demikian hipotesis tindakan dapat 

tercapai. 

 

B. Pembahasan 

Problem posing adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para 

siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar soal (berlatih soal) secara 
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mandiri. Pembelajaran matematika dengan model problem posing merupakan 

suatu pendekatan yang efektif karena kegiatan sesuai dengan pola pikir 

matematika, yaitu pengembangan matematika sering terjadi dari problem posing 

dan problem posing  merupakan salah satu tahap dalam berpikir matematis. 

Akhirnya problem posing sangat tepat jika diterapkan untuk meningkatkan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita, karena cara pengerjaan soal cerita adalah 

dengan pola pikir matematika. 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan atas hasil pengamatan yang 

dilanjutkan dengan refleksi pada setiap siklus. Refleksi pada siklus I diperoleh 

hasil temuan sebagai berikut: beberapa siswa dalam menyelesaikan tugasnya 

masih terdapat kesalahan yakni sebanyak 55%. Hasil ini dapat dikarenakan 

kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Oleh 

karena itu, guru meneliti kembali proses penyampaian materi pelajaran agar 

lebih jelas dan terbimbing. Selain itu, masih terdapat beberapa siswa yang tidak 

ikut serta dalam pengerjaan tugas individu, sehingga mengakibatkan saat 

ditanya tentang tugas maka ia tidak dapat menjawab dengan baik. Sebagai 

konsekuensinya adalah mengerjakan soal di papan tulis. Keaktifan siswa yang 

diukur dari siswa yang menjawab pertanyaan guru sekitar 41,75%, dan hanya 

41,75% siswa aktif menyelesaikan soal di papan tulis (termasuk tunjuk jari), hal 

ini guru harus memacu siswa dengan cara pemberian motivasi berupa nilai 

tambah dalam setiap aktivitas siswa. Sehingga setiap siswa yang aktif mendapat 

nilai tambah maka siswa yang lain termotivasi  untuk ikut aktif dalam 

pembelajaran tersebut. 
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Adanya beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas rumah dapat 

disebabkan oleh beberapa alasan antara lain malas, lupa, tidak belajar atau 

karena tidak sempat. Hal ini oleh peneliti diperkirakan karena kurang adanya 

perhatian guru kepada siswa yang telah mengerjakan tugas rumah maupun 

kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas rumah. Oleh karena itu, siswa harus 

diberi motivasi berupa memberi nilai tambah bagi yang telah mengerjakan tugas 

rumah dan pemberian hukuman bagi yang tidak mengerjakannya. Selanjutnya, 

masih adanya beberapa siswa yang telah mengerjakan tugas rumah namun tidak 

lengkap, dapat disebabkan karena adanya kesulitan dalam mengerjakan tugas 

rumah tersebut dan karena kurangnya waktu pengerjaan sebab tugas rumah itu 

terlalu banyak. Dalam hal ini guru harus melakukan pertimbangan bobot soal 

yang diberikan dengan kemampuan siswa serta banyaknya tugas rumah 

disesuaikan dengan waktu pengerjaan. 

Refleksi pelaksanaan siklus I ternyata masih belum dapat mencapai 

hipotesis tindakan, hal ini dapat dilihat dari persentase ketuntasan yaitu masih 

50% (kurang dari 80%) dan nilai rata-rata hasil tes akhirnya 3,82 (kurang dari 

5,5). Dari hasil tanya jawab dan wawancara singkat guru dengan beberapa siswa 

menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

telah disampaikan. Pengerjaan tugas baik individu maupun kelompok juga 

belum maksimal yang ditandai dengan adanya siswa yang tidak mengerjakan 

tugasnya, atau telah mengerjakan tugas tetapi masih banyak terdapat kesalahan. 

Selanjutnya hasil refleksi pada pengamatan selama berlangsungnya 

siklus II didapatkan sebagian besar siswa telah mengerjakan tugas individu 
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maupun kelompoknya. Ini menunjukkan bahwa mereka telah berusaha 

mengerjakan tugasnya meskipun masih terdapat sedikit kesalahan yakni sebesar 

17%. Hal ini dapat diperbaiki dengan lebih memantapkan proses pembelajaran. 

Kesalahan beberapa siswa dalam mengerjakan tugasnya dinilai cukup wajar, 

karena kemampuan berfikir pada setiap siswa terhadap materi pelajaran tidak 

sama. Meskipun demikian siswa yang melakukan kesalahan dalam mengerjakan 

tugasnya jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan pada saat pelaksanaan siklus 

I. 

Sebagian besar siswa telah ikut serta dalam mengerjakan tugas 

kelompok masing-masing, ini menunjukkan telah diperoleh kesesuaian antar 

anggota kelompok. Kesesuaian ini baik dari sisi tingkat kemampuan siswa, 

kedekatan alamat rumah, maupun dari kecocokan pergaulan siswa ternyata 

mendorong intensitas siswa dalam belajar kelompok. 

Meningkatnya keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran yakni 

menjadi sekitar 74%, ini akibat dari motivasi yang diberikan oleh guru saat 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Selain itu tidak semua yang tunjuk jari 

dapat memperoleh kesempatan untuk maju ke depan kelas ataupun untuk 

menanggapi hasil pekerjaan siswa lainnya karena keterbatasan waktu 

pembelajaran yang dialokasikan.  

Kemudian hasil tes ulangan harian yang telah dilaksanakan pada siklus 

II ternyata ketuntasan belajar kelas mencapai 91% (lebih dari 80%) dan nilai 

rata-rata hasil tes akhirnya 7,05 (lebih dari 5,5). Interpretasi terhadap hasil 

refleksi pada siklus II di atas dapat diartikan bahwa model pembelajaran 
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problem posing  untuk menyelesaikan soal cerita pada siswa kelas IV MI 

Roudlotul Huda Sekaran telah berhasil. Namun dalam setiap pembelajarannya 

harus tetap didukung oleh kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan 

aktivitas belajar siswa di dalam kelas, seperti pemberian apersepsi, motivasi, 

penguatan pada diri siswa serta pembentukan kelompok. Berdasarkan refleksi 

tindakan siklus II dan hasil tes ulangan harian yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa telah tuntas belajar maka tindakan pada siklus II sudah 

berhasil, dengan demikian hipotesis tindakan dapat tercapai. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan 

bahwa aktivitas belajar siswa yang cukup tinggi dan didukung dengan 

penggunaan model pembelajaran problem posing  telah membuktikan bahwa 

prestasi belajar siswa dapat meningkat. Hal ini dapat diketahui setelah diketahui 

rata-rata aktivitas siswa yang lebih dari 70% yaitu 81%, juga rata-rata aktivitas 

guru yang mencapai 96% (lebih dari 80%). Selain itu juga diketahui setelah 

dilakukannya ulangan harian (tes akhir), yaitu siswa yang tuntas belajar dengan 

ketuntasan belajar kelas mencapai 91% (lebih dari 80%) dan nilai rata-rata hasil 

tes akhirnya 7,05 (lebih dari 5,5). Jika hal seperti ini terus dikembangkan maka 

prestasi belajar siswa akan semakin baik dan semakin meningkat. 

  

B. Saran 

Sesuai pengalaman selama melaksanakan penelitian tindakan kelas di 

MI Roudlotul Huda Sekaran ini dapat diajukan beberapa saran berikut ini: 

1. Guru hendaknya berusaha menciptakan kondisi siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. Kegiatan apersepsi dan motivasi perlu dilakukan untuk 

mendorong keaktifan siswa selama proses pembelajaran, sehingga siswa 

mempunyai keberanian dalam mengemukakan pendapatnya di dalam kelas. 
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2. Guru hendaknya memperhatikan kemampuan siswa, sehingga guru 

mengetahui bagaimana cara mengatasi kesulitan siswa. 

3.  Sebagai variasi mengajar, guru atau sekolah menerapkan model 

pembelajaran problem posing. 
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