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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA 

MATERI POKOK SEGI EMPAT  KELAS VII – 3 SMP NEGERI 1 LINGSAR 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

ABSTRAK 

 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, aktivitas belajar siswa 

termasuk dalam kategori kurang aktif dan dalam kegiatan pembelajaran siswa masih 

tergantung pada penjelasan guru  artinya siswa hanya menerima apa yang 

disampaikan guru. Untuk itu diperlukan metode atau model pembelajaran yang dapat 

melibatkan siswa secara aktif baik fisik maupun mental yaitu dengan 

mengoptimalkan metode diskusi dengan langkah – langkah tertentu termasuk 

mengkombinasikan dengan model pembelajaran berbasis masalah. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas VII-3 SMP Negeri 1 Lingsar 

melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada materi persegi panjang 

dan persegi tahun pelajaran 2014/2015. Dari masalah di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

pada materi pokok segi empat sub bab materi persegi panjang dan persegi dapat 

meningkatkan aktivitas dn prestasi belajar siswa kelas VII-3 SMP Negeri 1 Lingsar 

tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus, setiap siklus 

terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi serta 

refleksi. Dari hasil penelitian model pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan 

meliputi lima fase kegiatan yaitu fase orientasi siswa pada masalah, fase 

mengorganisasi siswa untuk penyelidikan, fase penyelidikan, fase mengembangkan 

dan menyajikan hasil dan fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. Hasil penelitian siklus I, II, dan III  memperlihatkan bahwa rata – rata skor 

aktivitas siswa berturut – turut adalah 7,81; 10,64 dan 12.9 dengan kategori cukup 

aktif, aktif dan aktif. Rata – rata prestasi sisiwa pada siklus I adalah 76,9 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 80,9 %, siklus II sebesar 77,6 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 85,5% dan siklus III sebesar 83,8 dengan ketuntasan klasikal sebesar 90,4%. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah pada materi persegi panjang dan persegi dapat 

menigkatkan aktivitas dan prestasi siswa kelas VII-3 SMP Negeri 1 Lingsar tahun 

pelajaran 2014/2015.  

 

Kata Kunci: Belajar, aktivitas, prestasi, pembelajaran berbasis masalah. 

 

 

 

 

 



THE APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING TO IMPROVE 

THE ACTIVITIES AND STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENTS IN 

SQUARE SUBJECT  CLASS VII-3 SMPN 1 LINGSAR ACADEMIC YEAR 

2014/2015 

 

ABSTRACT 

 

Based on the observation, the students’ activities belong to passive category and 

depend on the teacher explanation. It means the students gain the learning only from 

the teacher. Thus, it is needed the method or learning model that actively involves the 

students in physically and mentally. It can be done by optimizing the discussion 

method with certain steps by combining it with problem based learning method. This 

classroom action research was aimed to know how to improve the students’ activities 

and learning achievements class VII-3 SMPN 1 Lingsar by applying problem based 

learning model in square and rectangle subject academic year 2014/2015. The 

research question was how the application of problem based learning in square and 

rectangle subjects can improve the students’ activities and learning achievements 

class VII-3 SMPN 1 Lingsar academic year 2014/2015. There were 3 cycles in this 

research. In every cycle consisted of planning, implementation, and observation, 

evaluation and reflection steps. This research also consisted of five action phases that 

were students’ orientation to the problem, organizing the students for the research, 

searching, and analyzing and evaluating the process of problem solving phases. Based 

on the finding of applying the problem based learning found that cycle I, II, and III 

showed the average scores were 7,81; 10,64; and 12,9 with enough, active, and very 

active. The students’ achievements average in cycle I was 76,9 with classical 

completeness 80,9 %, in cycle II it was 77,6% with classical completeness 85,5%, 

and in cycle III it was 83,8% with classical completeness 90,4%. It can be concluded 

that the application the application of problem based learning in square and rectangle 

successfully improved the students’ activities and learning achievement in class III-3 

SMPN1 Lingsar academic year 2014/2015. 

 

Keywords: learning, activities, achievements, problem based learning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

             Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 1 

Lingsar dengan menggunakan instrumen pengamatan seperti terlampir, 

menunjukkan bahwa  aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika cukup 

rendah. Beberapa fenomena yang terjadi di lapangan yang merupkan faktor 

penyebab dari permasalahan tersebut, antara lain pendekatan dan metode yang 

digunakan guru masih kurang bervariasi. Pembelajaran masih bisa dikatakan 

berpusat pada guru yaitu guru sering menggunakan metode ceramah serta aktif 

menyampaikan informasi. Interaksi siswa dengan guru masih kurang, hal ini 

terlihat dari guru yang kurang memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat 

dan lebih banyak siswa yang tidak menanyakan hal-hal yang belum jelas serta 

tidak meminta bimbingan guru sehingga sedikit siswa yang mengacungkan 

tangan untuk maju mengerjakan soal latihan di depan kelas.  

Jika permasalahan di atas dibiarkan akhirnya akan berdampak pada rendahnya prestasi 

belajar matematika siswa baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Rendahnya 

prestasi belajar matematika siswa dapat dilihat dari hasil ulangan umum matematika bab 

1 pada tabel 1.2 berikut.  

 

 

 



Tabel 1 : Daftar nilai ulangan harian matematika garis dan sudut bab 1 kelas VII  

tahun pelajaran 2014/2015. 

No. Kelas Jumlah siswa Rata-rata skor kelas Ketuntasan 

Klasikal 

1. VII.1 22 63,45 45,45 % 

2. VII.2 22 58,50 22,73% 

3. VII.3 21 56,47 23,81% 

4. VII.4 22 62,50 31,38% 

5. VII.5 21 65,80 42,86% 

(Sumber:daftar nilai kelas VII SMP Negeri 1 Lingsar tahun pelajaran 

2014/2015) 

 Kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang digunakan di SMP Negeri 

1 Lingsar pada mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2014-2015 adalah 

sebesar  70.  Dilihat dari tabel nilai rata-rata dan ketuntasan belajar secara 

klasikal semua kelas dikatakan masih rendah karena ketuntasan klasikal masih 

kurang dari 85% terutama untuk kelas VII.3 yang memiliki skor rata-rata 

kelas dan presentase ketuntasan klasikal lebih rendah dibandingkan kelas yang 

lain. Selain itu berdasarkan data aktivitas yang diperoleh siswa kelas VII.3 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran diperoleh menggunakan lembar 

observasi ( lampiran 1 ) masih dalam kategori kurang aktif, sehingga peneliti 

memilih kelas VII.3  sebagai kelas penelitian. 

 Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang 

menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang siswa untuk belajar, 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis, memberikan motivasi internal untuk 

belajar, dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja 

kelompok dan bertanggung jawab. Kelebihan model pembelajaran ini apabila 

dikaitkan dengan perilaku siswa dalam kelas memiliki potensi untuk dicapai  



dimana sebagian besar siswa tidak mengganggu temannya ketika belajar, 

siswa aktif mengerjakan latihan soal, memperhatikan dengan seksama tentang 

tugas-tugas yang diberikan guru dan beberapa siswa fokus memperhatikan 

penjelasan teman kelasnya. Sehingga jika pembelajaran berbasis masalah ini 

diterapkan pada materi  segi empat maka diduga dapat meningkatkan aktivitas 

dan  prestasi belajar siswa. Pembelajaran berbasis masalah dapat dimulai 

dengan melakukan kerja kelompok antar siswa, siswa menyelidiki sendiri, 

menemukan permasalahan, kemudian menyelesaikan masalahnya di bawah 

petunjuk fasilitator (guru). 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP Negeri 1 Lingsar pada tanggal 3 Maret sampai 17 Maret 2015. Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII.3 semester II tahun pelajaran 2014/2015 

dengan jumlah siswa sebanyak 21 orang yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 

11  siswa perempuan. Adapun faktor yang akan diselidiki antara lain faktor siswa 

yang diteliti yaitu peningkatan aktivitas belajar siswa dan prestasi belajar 

matematika siswa pada materi pokok segi empat melalui penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah. Faktor guru yang diteliti yaitu kesesuaian 

rencana pelaksanaan pembelajaran  (RPP) dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 

tiga siklus. Materi pokok adalah segi empat dengan alokasi waktu (pertemuan) 

serta pembagian materi setiap siklusnya ditunjukkan pada tabel 2.1. 



Tabel 2.1: Rincian materi dan pertemuan tiap siklus 

N

o 
Siklus Pertemuan Materi Waktu 

1. I 

I 
Pengertian dan sifat-sifat persegi 

panjang 
2 x 40 menit 

II 
Keliling dan luas daerah persegi 

panjang 
2 x 40 menit 

Evaluasi siklus I 1 x 40 menit 

2. II 

I Pengertian dan sifat-sifat persegi 2 x 40 menit 

II Keliling dan luas daerah persegi 2 x 40 menit 

Evaluasi siklus II 1 x 40 menit 

3. III 
I 

Menyelesaikan masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan  menghitung 

keliling dan luas daerah persegi dan 

persegi panjang 

2 x 40 menit 

Evaluasi siklus III 
1 x 40 menit 

  

Masing-masing siklus terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan evaluasi, dan tahap refleksi. 

Dalam penelitian ini data-data penelitian diambil dengan menggunakan dua 

instrumen penelitian yaitu lembar observasi dan tes evaluasi hasil belajar dimana 

lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dan 

kegiatan guru dalam proses belajar mengajar dan tes evaluasi hasil belajar dalam 

bentuk essay untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam 

memahami materi yang telah diberikan. 

Untuk menentukan rata-rata skor aktivitas siswa digunakan rumus berikut: 

= 7,,.........3,2,1,

3

1 j
N

Xi
i

  

 



Keterangan:
 

= skor rata-rata aktivitas belajar siswa pada indikator ke-j
 

3

1i

Xi  = total skor aktivitas belajar pada indikator ke-j
 

N = banyak deskriptor  

[2] 

Menentukan rata-rata skor aktivitas belajar siswa secara keseluruhan 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 =  

Dimana: 

 = skor aktivitas belajar siswa 

 = total skor rata-rata aktivitas belajar siswa 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas 

siswa dijabarkan pada tabel 3.2. 

 Tabel 2.2.  Pedoman kategori aktivitas belajar siswa 

 

 

  

 

   

 

 

 [2] 
Berdasarkan tabel 3.2 dan data-data dari  serta SDI dapat disusun 

kategori aktivitas siswa sebagai berikut. 

Tabel 2.3.  Kategori aktivitas belajar siswa 

INTERVAL  SKOR KATEGORI 

 ≥  MI + 1,5 SDI  ≥ 13,5 Sangat Aktif 

+ 0,5 SDI ≤   <  +1,5 SDI 10,5≤  <13,5 Aktif 

 - 0,5 SDI ≤   < + 0,5 SDI 7,5 ≤   <10,5 Cukup Aktif 

- 1,5 SDI ≤  < - 0,5 SDI 4,5≤ <7,5 Kurang Aktif 

Interval  Kategori Siswa 

≥ + 1,5 SDI A 

+ 0,5 SDI ≤   <  + 1,5 SDI B 

  - 0,5 SDI ≤  < + 0,5 SDI C 

- 1,5 SDI ≤    < -0,5 SDI D 

< -  1,5 SDI E 



< - 1,5 SDI  Sangat Kurang Aktif 

 

Untuk mengetahui  persentase keberhasilan guru dalam penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah, data aktivitas guru dianalisis dengan rumus 

sebagai berikut: 

     , dimana:  

G  = persentase aktivitas guru 

 = deskriptor ke g  dengan g = 1,2,3,........,15 

 n = 15 
Sesuai dengan norma absolut skala lima mengenai pembagian tingkatan 

yang terbagi atas lima kategori [2], maka dapat ditentukan kategori keterlaksanaan 

model pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas seperti pada tabel 3.4 

berikut ini. 

Tabel 3.4.  Kategori keterlaksanaan model pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Untuk menghitung nilai rata-rata hasil tes tiap siklus, dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus berikut: 

x  = 
N

x
N

i

i

1
 

Keterangan: 

x  = nilai rata-rata evaluasi 

%100x
n

y
G

g

gy

Interval 
keterlaksanaan model 

pembelajaran 

 Sangat  baik 

 Baik 

 Cukup baik 

 Kurang baik 

 Sangat kurang baik 



x i   = nilai yang diperoleh masing-masing siswa ke i, i = 1, 2, 3, … 

N   = banyaknya siswa yang mengikuti tes 

[5] 

Sedangkan untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal dianalisis 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

KB =  X 100% 

Keterangan: 

KB = ketuntasan belajar klasikal 

n = banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ nilai KKM 

N= banyaknya siswa 

[1] 

Ketuntasan belajar dikatakan tercapai jika ≥ 85% siswa mencapai skor ≥ 

skor KKM di SMP Negeri 1 Lingsar yaitu 70. 

Data prestasi belajar siswa dianalisis secara deskriptif yaitu dengan 

menentukan skor rata-rata hasil tes dengan rumus :  

1

n

i

i

x

M
N  

Keterangan :
 
M  =  skor rata-rata siswa

 

ix  = skor masing-masing siswa 

N  = jumlah siswa yang mengikuti tes 

Prestasi belajar siswa dikatakan meningkat apabila terdapat peningkatan skor 

rata-rata dari skor rata-rata awal. 



Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah pencapaian aktivitas dan prestasi 

belajar siswa dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Aktivitas belajar siswa dikatakan telah meningkat apabila minimal memiliki 

kategori aktif. 

2. Prestasi belajar siswa dikatakan telah meningkat apabila nilai rata-rata  yang 

diperoleh siswa x ≥ 70 atau tercapai ketuntasan belajar secara klasikal , yaitu 

minimal 85% siswa mendapat skor ≥ 70 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus dan pelaksanaannya dari tanggal 3 Maret 

sampai dengan 17 Maret 2015 yang dibagi dalam 5 kali pertemuan. Ringkasan 

hasil penelitian tiap siklus dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Tabel 3.1 Tabel Ringkasan Hasil Observasi Aktivitas dan Hasil Evaluasi Belajar 

Siswa pada Tiga Siklus 
 

 

 

 

 

. Berdasarkan hasil tindakan pada siklus I diperoleh ketuntasan klasikal 

sebesar 80,9% atau 17 orang siswa dinyatakan tuntas dari 21 orang siswa yang 

mengikuti tes. Sedangkan nilai rata-rata kelas mencapai 76,9  hasil ini menunjukkan 

adanya peningkatan prestasi belajar dari hasil observasi awal. Namun bila ditinjau 

dari indikator keberhasilan yang ditetapkan, hasil ini belum memenuhi kriteria 

ketuntasan klasikal yang diharapkan yakni 85%. 

Siklus 

Aktivitas belajar Prestasi belajar 

Pert. I Pert. II 
Skor 

rata-rata 
Kategori 

Skor 

rata-rata 

Ketuntasan 

klasikal 

I 7,31 8,31 7,81 Cukup 

Aktif  

76,9 80,9% 

II 9,97 11,32 10,64 Aktif  77.6 85,7% 

III 12,99 - 12,99 Aktif  83,8 90,4 % 



 Dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa dan kegiatan guru pada siklus I, 

diperoleh rata-rata skor aktivitas siswa yaitu 7,81 berkategori cukup aktif, hal ini 

berarti terjadi peningkatan skor aktivitas siswa dari observasi awal. Meskipun terjadi 

peningkatan dalam aktivitas siswa tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang 

masih harus diperbaiki pada siklus II, antara lain: 

1. Masih ada siswa yang kurang fokus mengerjakan tugas yang diberikan karena  

mengerjakan pekerjaan lain saat pembelajaran berlangsung. Hal ini disebabkan 

karena masih ada benda atau barang lain yang menjadi pengalihan konsentrasi 

siswa. Solusinya adalah dengan menyuruh siswa untuk memasukkan semua 

benda atau barang lain yag tidak ada hubungannya dengan perlengkapan belajar 

ke dalam tas untuk disimpan dalam laci. 

2. Masih banyak siswa yang belum berani atau malu untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapat saat diskusi kelompok sehingga terkesan kurang aktif 

dan masih ada kelompok yang belum berani mempresentasikan hasil kerjanya. 

Hal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa menguarkan pendapat saat 

diskusi kelompok ataupun diskusi kelas. Solusinya adalah lebih memberikan 

kesempatan pada siswa yang belum terbiasa dan kurang fokus untuk 

memberikan pendapat dengan pencingan pertanyaan oleh guru. 

3. Siswa masih kurang sempurna dalam membuat kesimpulan. Hal ini disebabkan 

karena siswa baru pertama kali diberikan tugas dalam bentuk LKS.  Solusinya 

adalah dengan membimbing siswa dengan memancing dengan pertanyaan yang 

mengarah pada pembuatan kesimpulan pada LKS yang bersumber pada data 

yang ditemukan siswa. Guru juga terus memberikan pengalaman menyimpulkan 



hasil diskusi kelompok dan membimbing menyimpulkan kekurangan-

kekurangan yang dilakukan siswa beserta perbaikan yang akan dilakukan pada 

tahap anaisis dan evaluasi. 

4. Guru melewatkan beberapa fase pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh waktu 

pembelajaran yang tidak terakolasi dengan baik. Solusinya adalah guru dengan 

lebih tegas tentang batas waktu pada setiap fase pembelajaran dan berupaya 

memperhatikan langkah-langkah pembelajaran  agar tidak ada langkah yang 

terlewatkan lagi. 

Setelah diadakan perbaikan, pada pelaksanaan siklus II terjadi 

peningkatan yang cukup baik pada aktivitas siswa dan kegiatan guru. Untuk rata-

rata skor aktivitas siswa, terjadi peningkatan dari siklus sebelumnya yaitu menjadi 

10,64 dengan kategori aktif. Sementara itu, skor aktivitas guru terjadi peningkatan 

yaitu menjadi 15 dengan kategori sangat baik. Setelah diadakan evaluasi, hasil 

yang diperoleh yaitu rata-rata nilai meningkat dari observasi awal dan siklus 

sebelumnya menjadi 77,6 termasuk dalam kategori baik dengan tingkat ketuntasan 

85,7% artinya baik rata-rata nilai maupun tingkat ketuntasan yang diperoleh siswa 

secara klasikal sudah mencapai standar keberhasilan belajar yang ditetapkan yaitu 

70 dengan ketuntasan 85% namun pada siklus II ini masih ada beberapa 

kekurangan yang perlu diperbaiki guna mendapatkan hasil yang optimal. 

Beberapa kekurangan yang masih terdapat pada siklus II diantaranya 

masih ada siswa yang kurang fukus selama proses diskusi dengan mencuri-curi 

kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan lain yang tidak penting dan masih ada 

kelompok maupun siswa yang tidak menyampaikan pendapat saat diskusi 



kelompok. Sehingga dari kekurangan-kekurangan di atas perlu dilakukan 

perbaikan pada siklus III. Adapun langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah 

guru lebih tegas lagi dalam memperingatkan siswa agar lebih fokus pada saat 

pelajaran berlangsung dan tidak mengerjakan pekerjaan lain yang tidak penting 

dengan mengumpulkan tas siswa dibagian belakanng kelas serta guru lebih 

memberikan kesempatan  atau memancing pendapat siswa-siswa yang terlihat 

kurang fokus dan terlibat kurang aktif selama proses pembelajaran.  

Setelah mengadakan perbaikan seperti langkah-langkah di atas, terjadi 

peningkatan baik pada skor aktivitas siswa maupun kinerja guru pada siklus III. 

Pada kegiatan pembelajaran skor aktivitas guru pada siklus III semua indikator 

pada aktivitas guru sudah dilaksanakan dengan baik sementara itu untuk skor 

aktivitas siswa terjadi peningkatan menjadi 12,99 dengan kategori aktif. Keaktifan 

siswa dalam belajar sangat membantu dalam mencapai keberhasilan belajar di 

kelas. Hal ini sesuai dengan teori bahwa salah satu yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa adalah aktivitas belajar [3]. Berdasarkan hasil tindakan pada siklus 

III diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 90,4% atau 19 orang siswa dinyatakan 

tuntas dari 21 orang siswa yang mengikuti tes dengan nilai rata-rata kelas 

mencapai 83,8. Berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan, hasil ini 

sudah memenuhi indikator kerja yang diharapkan yaitu 85 % siswa telah 

mencapai nilai minimal 70. Secara kelompok, ketuntasan belajar dinyatakan telah 

tercapai jika sekurang-kurangnya 85 % dari siswa dalam kelompok yang 

bersangkutan telah memenuhi kriteria ketuntasan secara perorangan yaitu 

mencapai nilai 70 [2]. Disamping itu berdasarkan  observasi pelaksanaan tindakan 



yang dilakukan, observer juga menyatakan secara umum model pembelajaran 

berbasis masalah yang diterapkan sudah berjalan dengan baik.  

Kelebihan model ini terlihat jelas saat menyelesaikan LKS dan 

persentasi, dimana untuk dapat menyelesaikan LKS siswa harus berdiskusi 

dengan kelompok masing – masing yaitu dengan melakukan penyelidikan, saling 

bertukar informasi, pengetahuan, dan pendapat. Model pembelajaran yang dimana 

siswa saling berdiskusi kelompok dalam mengerjakan tugas membuat siswa saling 

membantu dan menjelaskan kepada temannya yang masih belum memahami 

materi [4]. Selain itu, hal tersebut juga dapat mengembangkan hubungan 

interpersonal antar siswa, melatih kerjasama, bertanggung jawab dan kemandirian, 

Hal ini berdampak pada peningkatan aktivitas siswa dari siklus ke siklus yang 

akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Berdasarkan pencapaian yang 

diperoleh baik dari keaktifan siswa maupun ketuntasan hasil evaluasinya, maka 

penelitian ini dihentikan sampai siklus III.  

Dengan demikian penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada 

materi pokok segi empat dengan sub materi persegi panjang dan persegi dapat 

menigkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas VII-3 SMP Negeri 1 

Lingsar tahun pelajaran 2014/2015. 

IV. SIMPULAN  

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prestasi belajar siswa  kelas VII-3 SMP Negeri 1 Lingsar pada materi pokok segi 

empat tahun pelajaran 2014/2015 dengan menggunakan model pembelajaran 



berbasis masalah meningkat. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata kelas meningkat 

yaitu untuk siklus I, siklus II dan siklus III berturut-turut sebasar 76,9 ; 77,6; dan 

83,8. Sedangkan untuk ketuntasan belajar siswa siklus I, siklus II dan siklus III 

masing-masing sebesar 80,9%, 85,7% dan 90,4% . 

2. Aktivitas belajar siswa kelas VII-3 SMP Negeri 1 Lingsar pada materi pokok 

segi empat tahun pelajaran 2014/2015 dengan menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah meningkat. Hal ini terlihat dari peningkatan skor rata-rata 

aktivitas siswa siklus I rata-rata skor 7,81 yang berkategori cukup aktif, siklus II 

rata-rata skor 10,64 yang berkategori aktif dan siklus III rata-rata skor mencapai 

12,99 yang berkategori aktif. 

3. Karakteristik model pembelajaran berbasis masalah yang dapat meningkatkan 

prestasi dan aktivitas belajar siswa khusus pada sub bab materi persegi panjang 

dan persegi kelas VII-3 SMP Negeri 1 Lingsar  adalah sebagai berkut: 

a) Kegiatan memberikan masalah kontekstual, dimana siswa akan lebih tertarik 

dengan menyaksikan tayangan benda yang memiliki kemiripan dengan 

materi persegi panjang dan persegi. 

b) Kegiatan pengorganisasian untuk penyelidikan, dimana siswa merencanakan 

bagaimana mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar/penyelidikan. 

c) Kegiatan penyelidikan, dimana siswa akan terdorong untuk memperoleh 

informasi yang tepat dan mencari penjelasan jawaban dari permasalahan 

yang diberikan dengan pengukuran. 



d) Kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil, dimana siswa akan 

membuat kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang ditemukan 

kemudian merencanakan untuk keperluan penyampaian hasil dan siswa 

diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, sehingga 

siswa yang lain akan tertarik untuk memberikan tanggapan terhadap hasil 

diskusi temannya. 

e) Pemberian soal latihan dengan permasalahan yang sering dijumpai pada 

kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pemahaman yang telah siswa 

peroleh. 

f) Kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses penyelidikan, dimana siswa 

akan belajar melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan hasil 

pembelajaran yang mereka lakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 
[1] Depdikbud. 1995. Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar. Jakarta: 

Depdikbud. 

[2] Nurkancana, W dan P. P. N. Sunartana. 1990. Evaluasi Hasil Belajar. Surabaya: 

Usaha Nasional 

[3] Slameto. 2003. Belajar Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta : 

Rineka Cipta. 

[4] Slavin, E.Robert. 2009. Kooperative Learning. Bandung: Nusa Media. 

[5] Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito Bandung. 

 

 

 

 

 


