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BAB I
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran 

penting dalam mencapai tujuan pendidikan, karena Matematika merupakan 

mata pelajaran yang membekali siswa untuk berfikir logis, analitis, sistematis, 

kritis dan kreatif. Adapun tujuan pembelajaran matematika secara umum, 

agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam 

pemecahan; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi  matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaaan atau masalah; (5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah (Ibrahim dan Suparni, 2012:36). 

Dalam mencapai tujuan pembelajaran matematika, profesionalisme 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sangat 
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diperlukan. Oleh karena itu, guru harus mendesain pembelajaran matematika 

yang inovatif, dengan menjadikan siswa sebagai subjek belajar. Dengan 

demikian, siswa akan memiliki kemampuan penalaran, komunikasi, koneksi 

dan mampu memecahkan masalah. Selain itu, guru perlu memahami  bahwa 

kemampuan siswa berbeda-beda, dan tidak semua siswa menyenangi mata 

pelajaran Matematika. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan model 

pembelajaran matematika yang menyenangkan dan dapat merangsang siswa 

untuk berpikir kritis dan kreatif. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama 

melaksanakan kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada bulan 

Agustus-Desember 2014 dan dan wawancara dengan guru matematika kelas 

VII SMP Negeri 16 Mataram menunjukan bahwa pembelajaran sudah mulai 

mencoba berpusat pada siswa sebagai subjek pembelajaran bukan sebagai 

objek. Guru dalam mengelola pembelajaran Matematika sangat antusias 

dalam meningkatkan aktivitas siswa melalui kegiatan diskusi maupun tanya 

jawab, namun pada kenyataannya siswa kurang memperhatikan penjelasan 

guru dan cendrung bertindak sendiri-sendiri. Akibatnya kelas sulit 

dikendalikan, aktivitas pembelajaran kurang terarah, prestasi kurang dan 

model yang diterapkan cendrung menjadi tidak efisien. Melihat kondisi 

pembelajaran yang terjadi membuat guru sebagai pengelola pembelajaran 

kembali menyampaikan materi secara langsung. 

Permasalahan-permasalahan ini pada akhirnya akan berdampak pada 

rendahnya hasil belajar siswa di kelas tersebut. Rendahnya hasil belajar siswa 
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kelas VII dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian mid semester ganjil tahun 

ajaran 2014/2015 yang tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 : Daftar Nilai Rata-rata Mid Semester ganjil Kelas VII SMP 

Negeri 16 Mataram tahun ajaran 2014/2015  

No Kelas Nilai Rata – rata Ketuntasan Klasikal  

1 VII A 46,17 0% 

2 VII B 42,81 0% 

3 VII C 42,19 0% 

4 VII D 49,95 0% 

5 VII E 47,12 0% 

(Sumber: Daftar nilai guru matematika kelas VII) 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa nilai rata-rata masing-

masing kelas VII belum ada satu kelaspun yang memiliki nilai rata-rata di atas 

KKM yaitu 75 dan kentuntasan belajar masih jauh di bawah 85%. Selain itu, 

berdasarkan data aktivitas siswa kelas VII B dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran diperoleh dengan menggunakan lembar observasi awal 

(lampiran 1) terlihat bahwa aktivitas belajar siswa masih dalam kategori 

rendah sehingga kelas VII B dijadikan sebagai subjek penelitian. Rendahnya 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran mempengaruhi kemampuan 

siswa terhadap penguasaan konsep-konsep pelajaran yang sedang 

dipelajarinya. Namun di sisi lain, siswa memiliki potensi dalam 

menyelesaikan masalah seperti dalam mengerjakan soal-soal latihan siswa 

memiliki keberanian untuk bertanya walaupun tidak bertanya kepada gurunya 

tetapi mereka berani bertanya kepada teman sebangkunya tentang masalah 
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yang belum dimengerti. Siswa juga memperhatikan temannya yang 

menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah. 

Sedangkan untuk pemilihan materi pembelajaran didasarkan pada data 

awal yang diperoleh peneliti mengenai rata-rata nilai ulangan harian untuk 

mata pelajaran matematika siswa kelas VII semester genap tahun ajaran 

2013/2014 seperti yang tertera pada tabel berikut. 

Tabel 1.2 : Daftar Nilai Rata-rata Ulangan Harian Siswa Kelas VII 

Semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014 

No Materi Nilai Rata – rata 
Ketuntasan 

Klasikal (%) 

1 Perbandingan dan Aritmatika 78,71 71,57 

2 Himpunan 83,33 80,55 

3 Garis dan Sudut 77,29 79,26 

4 Segitiga dan Segiempat 68,75 67,44 

(Sumber: Daftar nilai guru matematika kelas VII) 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas VII 

untuk empat materi tersebut masih di bawah kriteria ketuntasan minimal. Dari 

keempat materi tersebut, ternyata materi segiempat memiliki nilai rata-rata 

kelas yang paling rendah. Dimana materi segiempat merupakan materi 

geometri dasar yang sangat penting untuk memahami materi geometri 

selanjutnya. Materi segiempat memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk dapat mendeskripsikan bangun datar segiempat dengan cara 

mengkonstruksi sendiri konsep segiempat agar siswa mampu memecahkan 

permasalahan yang berkaitan dengan materi tersebut. Tidak sedikit pula 

permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 
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dengan segiempat. Oleh karena itu, pembelajaran materi segiempat harus 

mampu membuat siswa memahami konsep dasar dengan baik. Pembelajaran 

dengan penanaman konsep dasar dapat dilakukan dengan menerapkan model 

serta pendekatan pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi siswa 

dan membuat siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi atau membangun 

pengetahuan berdasar pada permasalahan sehari-hari. Dengan demikian, akan 

diterapkan model Problem Based Learning yang dipadukan dengan 

pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. 

Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan masalah-masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta 

didik untuk belajar berpikir kritis dan terampil memecahkan, serta 

mendapatkan pengetahuan dan konsep-konsep dasar. Sedangkan pendekatan 

kontekstual merupakan suatu pendekatan yang memadukan teknik-teknik 

yang membantu peserta didik untuk menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. 

Melalui pendekatan kontekstual guru dibantu untuk dapat mengaitkan materi 

dengan situasi dunia nyata peserta didik. Hal ini sesuai dengan materi 

segiempat yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga dengan menerapkan model Problem Based Learning dengan 

pendekatan kontekstual dalam pembelajaran dan memperhatikan karakteristik 

dari siswa serta materi, diharapkan aktivitas siswa bisa meningkat yang 

kemudian akan berdampak pula pada peningkatan hasil belajar yang diraih 

siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mencoba melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning dengan 

Pendekatan Kontekstual pada Materi Segiempat untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas VII B SMP Negeri 16 Mataram 

Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : “Bagaimana penerapan model Problem Based Learning 

dengan pendekatan kontekstual pada materi segiempat dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 16 Mataram tahun 

ajaran 2014/2015?”. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, agar hasil yang dicapai terarah maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kegiatan atau tingkah laku siswa selama pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Learning dengan pendekatan 

kontekstual. 

2. Hasil belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai tes 

belajar yang berupa tes evaluasi pada tiap siklus pembelajaran. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi bagaimana penerapan model Problem Based Learning 

dengan  pendekatan kontekstual pada materi segiempat untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 16 Mataram tahun 

ajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagi siswa, melalui penerapan model Problem Based Learning dengan 

pendekatan kontekstual ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, menambah motivasi 

belajar, pemahaman materi lebih mendalam serta meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. 

2. Bagi guru, memberikan alternatif model pembelajaran untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa khususnya pada materi 

segiempat. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan 

meningkatkan mutu pembelajaran matematika di sekolah. 

4. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

mengadakan penelitian yang terkait dengan model Problem Based 

Learning dengan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Belajar  

Menurut Gagne (1977) dalam Komalasari (2013:2) mendefinisikan 

belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi 

perubahan kecendrungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan 

perubahan kemampuannya yakni peningkatan kemampuan untuk 

melakukan berbagai jenis performance (kinerja). Sedangkan menurut 

Slameto (2010: 2) yaitu, “belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya”. Perubahan-perubahan tersebut akan 

terlihat nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Dalam buku yang sama, 

Slameto menjelaskan bahwa, “belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. 

Sedangkan menurut Sardiman (2014:20) mengemukakan bahwa 

“Belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan sebagainya”. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah proses usaha untuk perubahan atau penampilan 

seseorang yang baru serta latihan pengalaman dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru 

dan sebagainya dalam interaksi dengan lingkungan. 

2. Aktivitas Belajar 

Menurut pandangan ilmu jiwa modern (Komalasari, 2013:99), 

anak didik dipandang sebagai organisme yang mempunyai potensi untuk 

berkembang. Oleh sebab itu, tugas pendidik adalah membimbing dan 

menyediakan kondisi agar anak didik dapat mengembangkan bakat dan 

potensinya. Dalam hal ini, anaklah yang beraktivitas, berbuat dan harus 

aktif sendiri. Dalam buku yang sama, Piaget menerangkan bahwa 

seseorang anak itu berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti 

anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri maka 

harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. Berpikir pada taraf verbal 

baru akan timbul setelah anak itu berpikir pada taraf perbuatan. Sedangkan 

menurut Slameto (2010:36) menyatakan bahwa “aktivitas belajar adalah 

segala kegiatan yang melibatkan siswa secara fisik maupun mental.  

Menurut Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2014:101) 

menggolongkan kegiatan atau aktivitas siswa di sekolah antara lain: 

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 
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3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

berternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran 

yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri siswa. 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

Setelah seorang individu melakukan kegiatan belajar tentunya 

akan ada hasil yang menunjukkan sejauh mana perubahan yang terjadi 

pada diri individu tersebut. Hal itu dapat diperoleh melalui evaluasi 

baik menggunakan tes maupun non tes. Hasil dari  evaluasi tersebut 

yang kemudian dikenal dengan hasil belajar. Seperti yang dipaparkan 

oleh Rusman (2013:123), hasil belajar merupakan kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan 

menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:256) memaparkan bahwa hasil 

belajar siswa di kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar di kelas. 

Hasil belajar tersebut biasanya dinyatakan dalam angka-angka dan 
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diukur melalui tes atau penelitian hasil belajar. Semua hasil belajar 

tersebut merupakan bahan yang berguna bagi guru dan siswa. Bagi 

guru hasil belajar tersebut berguna untuk memperbaiki cara-cara 

belajar lebih lanjut.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah penguasaan pengetahuan yang diperoleh sebagai akibat 

dari kegiatan belajar yang telah dilakukan dan ditunjukkan dengan 

nilai tes atau nilai angka yang diberikan oleh guru.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2010:54), “faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut: 

1) Faktor intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu 

yang sedang belajar. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah 

(kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis (intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan) 

faktor kelelahan  (kelelahan jasmani dan kelelahan rohani yang 

bersifat psikis). 

2) Faktor ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

Faktor ekstern meliputi faktor keluarga (cara orang tua mendidik, 

relasi antar anggota, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan), dan faktor 
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sekolah (metode mengajar guru, kurikulum, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan 

gedung, metode belajar siswa, tugas rumah). 

Sejalan dengan Sudjana (2010:40), salah satu lingkungan 

belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar di 

sekolah yaitu kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran adalah 

tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Adapun yang mempengaruhi kualitas pengajaran adalah 

sebagai berikut : (Sudjana, 2010:41-42) 

a. Faktor guru 

Dari variabel guru, yang paling dominan mempengaruhi 

kulitas pengajaran adalah kompetensi profesionalisme yang 

dimilikinya. Artinya kemampuan dasar yang dimiliki guru, 

baik dibidang kognitif (intelektual), seperti penguasaan bahan, 

bidang sikap seperti mencintai profesinya dan bidang perilaku 

seperti ketrampilan mengajar, menilai hasil belajar siswa, serta 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

b. Besarnya kelas (class size) 

Artinya, banyak sedikitnya jumlah siswa yang belajar. Makin 

besar jumlah siswa yang harus dilayani guru dalam satu kelas, 

makin rendah kualitas pengajaran, demikian pula sebaliknya. 

Secara logikal atau akal sehat, tak mungkin guru dapat 
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mengembangkan kegiatan belajar yang efektif dalam situasi 

kelas yang memiliki jumlah siswa yang banyak. 

c. Suasana belajar 

Susana belajar yang demokratis akan memberi peluang 

mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingkan dengan 

suasana belajar yang kaku, disiplin yang ketat dengan otoritas 

ada pada guru. Dalam suasana belajar yang demokratis, ada 

kebebasan siswa belajar, mengajukan pendapat, berdialog 

dengan teman sekelas dan lain-lain. 

d. Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia 

Agar mencapai hasil belajar yang optimal, kelas harus 

diusahkan sebagai laboratorium belajar bagi siswa. Artinya 

kelas harus menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku 

pelajaran, alat peraga, dan lain-lain. 

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dalam penelitian ini, peneliti 

memfokuskan penelitian pada faktor yang bersifat eksternal. Dalam hal ini, 

salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya pada aktivitas dan hasil 

belajar siswa adalah kualitas pengajaran yang salah satunya merupakan model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dengan menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai, guru dapat melibatkan siswa secara lebih aktif 

dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya berdampak pada peningakatan 

hasil belajar siswa. 
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4. Model Pembelajaran 

Keberhasilan seorang peserta didik dalam proses pembelajaran itu 

dipengaruhi oleh pemilihan metode atau model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. Menurut Iru dan Arihi (2012:6), Model 

pembelajaran adalah suatu acuan pembelajaran yang dilaksanakan 

berdasarkan pola-pola pembelajaran tertentu. Sedangkan menurut 

Suprijono (2009:46) mengemukakan bahwa “model pembelajaran ialah 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

di kelas maupun tutorial. Melalui model pembelajaran guru dapat 

membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara 

berpikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Dalam proses belajar banyak model pembelajaran yang dipilih 

sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru. Beberapa model 

pembelajaran tersebut antara lain: Model Pembelajaran Kooperatif, Model 

Pembelajaran Quantum, Model Pembelajaran Terpadu, Model Problem 

Based Learning (PBL), Model Pembelajaran Langsung (Direct 

Instruction), Model Pembelajaran Diskusi. 

Model-model pembelajaran yang disebutkan di atas yang akan 

digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah model Problem 

Based Learning (PBL). 
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5. Model Problem Based Learning 

a. Pengertian Problem Based Learning 

Model Problem Based Learning merupakan model 

pembelajaran yang didesain untuk menyelesaikan masalah yang 

disajikan. Menurut Tan dalam Rusman (2012:229) menyatakan bahwa 

Problem Based Learning merupakan inovasi dalam pembelajaran 

karena kemampuan berpikir siswa akan betul-betul dioptimalkan 

melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis sehingga siswa 

dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan 

kemampuan berpikirnya secara berkesinambung. 

Selain itu, menurut Trianto (2010:90), model Problem Based 

Learning merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada 

banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik 

yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari 

permasalahan yang nyata. Sama halnya menurut Yatim Riyanto 

(2009:288), model Problem Based Learning merupakan model 

pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan 

mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan 

masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan 

rasional dan autentik. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Problem Based Learning adalah suatu model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengembangkan 
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kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis 

agar kemampuan berfikir siswa dioptimalkan, memperoleh 

pengetahuan dan konsep dasar. 

b. Karakteristik Model Problem Based Learning 

Menurut Arends (2008:42), model pembelajaran berdasarkan 

masalah memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Pengajuan pertanyaan atau masalah 

Pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan 

pengajaran di sekitar masalah sosial yang penting bagi peserta 

didik. Peserta didik dihadapkan pada situasi kehidupan nyata, 

mencoba membuat pertanyaan terkait masalah dan 

memungkinkan munculnya berbagai solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

2) Berfokus pada keterkaitan antardisiplin 

Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah berpusat pada 

pelajaran tertentu (IPA, matematika, sejarah), namun 

permasalahan yang diteliti benar-benar nyata untuk dipecahkan. 

Peserta didik meninjau permasalahan itu dari berbagai mata 

pelajaran.  

3) Penyelidikan autentik 

Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan peserta didik 

untuk melakukan penyelidikan autentik untuk menemukan solusi 

nyata untuk masalah nyata. Peserta didik harus menganalisis dan 
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menetapkan masalah, kemudian mengembangkan hipotesis dan 

membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, 

melaksanakan percobaan (bila diperlukan), dan menarik 

kesimpulan.   

4) Menghasilkan produk dan mempublikasikan 

Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut peserta didik untuk 

menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau 

peragaan yang dapat mewakili penyelesaian masalah yang mereka 

temukan. 

5) Kolaborasi 

Pembelajaran berdasarkan masalah ditandai oleh peserta didik 

yang saling bekerja sama, paling sering membentuk pasangan 

dalam kelompok-kelompok kecil. Bekerja sama memberi 

motivasi untuk secara berkelanjutan dalam penugasan yang lebih 

kompleks dan meningkatkan pengembangan ketrampilan sosial.   

c. Tahapan-tahapan Model Problem Based Learning 

Menurut Nur (2006) dalam Rusmono (2012:81) menyebutkan 

lima tahap pembelajaran dengan menerapkan model Problem Based 

Learning, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Tahap Pembelajaran Model Problem Based Learning 

Tahap pembelajaran Perilaku Guru 

Tahap 1: 

Orientasi siswa pada masalah 

Guru menginformasikan tujuan-tujuan 

pembelajaran, mendeskripsikan 

kebutuhan-kebutuhan logalistik penting, 

dan memotivasi siswa agar terlibat dalam 

kegiatan pemecahan masalah yang 

merekapilih sendiri. 

Tahap 2: 

Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa menentukan dan 

mengatur tugas-tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah itu. 

Tahap 3: 

Membantu penyelidikan mandiri 

dan kelompok 

 

Guru mendorong siswa mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, mencari penjelasan dan 

solusi. 

Tahap 4: 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya 

serta pameran 

 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan hasil 

karya yang sesuai seperti laporan, 

rekaman video dan model, serta 

membantu mereka berbagi karya mereka. 

Tahap 5: 

Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa melakukan 

refleksi atas penyelidikan dan proses-

proses yang mereka gunakan. 

 

d. Keunggulan dan Kelemahan Model Problem Based Learning 

Setiap model pembelajaran memiliki keunggulan dan 

kelemahan sebagaimana model Problem Based Learning juga 

memiliki keunggulan dan kelemahan yang perlu dicermati untuk 

keberhasilan penggunaannya.  

Menurut Sanjaya (2011:220) keunggulan model Problem 

Based Learning antara lain: 

1) Problem Based Learning merupakan model yang cukup bagus 

untuk lebih memahami isi pelajaran. 
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2) Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasaan untuk menemukan pengetahuan baru bagi 

siswa. 

3) Dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

4) Dapat membantu siswa membentuk pengetahuan mereka untuk 

memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

5) Dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan 

barunya dan bertanggungjawab dalam pembelajaran yang mereka 

lakukan. 

6) Dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap 

hasil maupun proses belajarnya.  

7) Dapat memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran 

(Matematika, IPA, Sejarah dan lain-lain) pada dasarnya cara 

berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan 

hanya sekedar belajar dari guru atau buku-buku saja. 

8) Problem Based Learning dianggap lebih menyenangkan dan 

disukai siswa. 

9) Dapat mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

10) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuannya yang mereka miliki dalam dunia 

nyata. 
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11) Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk 

secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan 

formal telah berakhir. 

Sedangkan Kelemahan yang terdapat dalam model Problem 

Based Learning yaitu: 

1) Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, 

maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 

2) Keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL membutuhkan 

cukup waktu untuk persiapan. 

3) Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar 

apa yang seharusnya mereka pelajari. 

6. Pendekatan Kontekstual 

a. Pengertian Pendekatan Kontekstual 

Kata kontekstual (contextual) berasal dari kata context yang 

berarti ”hubungan, konteks, suasana dan keadaan (konteks)” Adapun 

pengertian pendekatan kontekstual menurut Andayani (2009:4), 

pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang 

menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata, 

selain itu terdapat ciri penanda bahwa kontekstual dapat mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan dunia nyata. Sedangkan menurut Suminarsih (2007:13), 
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pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, menurut Siregar, E dan Hartani Nara (2014:117), 

pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupannya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru 

dalam mengaitkan bahan ajarnya dengan situasi dunia nyata peserta 

didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Kompenen-kompenen Pendekatan Kontekstual 

Menurut Kunandar (2007:305) menyebutkan tujuh komponen 

utama pembelajaran kontekstual, yaitu: 

1. Konstruktivisme (Constructivism) 

Konstruktivisme adalah landasan berpikir pembelajaran 

kontekstual yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh 

manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui 
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konteks yang terbatas (sempit). Siswa perlu dibiasakan untuk 

memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi 

dirinya dan bergelut dengan ide-ide. 

2. Menemukan (Inquiry) 

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan 

pembelajaran berbasis kontekstual yang berpendapat bahwa 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa diharapkan 

bukan hasil mengingat seperti fakta-fakta, tetapi hasil dari 

menemukan sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang 

merujuk menemukan, apa pun materi yang diajarkannya. 

3. Bertanya (Questioning) 

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran berbasis 

kontestual. Bertanya dalam pembelajaran sebagai kegiatan guru 

untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir 

siswa. Bagi siswa kegiatan bertanya merupakan bagian penting 

dalam melaksanakan pembelajaran berbasis inkuiri. 

4. Masyarakat belajar (Leraning Community) 

Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses 

komunikasi dua arah. Dalam bermasyarakat belajar, dua kelompok 

atau lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling 

belajar. Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi apabila tidak ada 

pihak yng dominan dalam komunikasi. 
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5. Pemodelan (Modeling) 

Pemodelan artinya dalam sebuah pembelajaran ketrampilan 

atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. Pemodelan 

pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan, 

mendemontrasikan bagaimana guru menginginkan para siswa 

untuk belajar, dan melakukan apa yang diinginkan guru agar siswa-

siswanya melakukan. 

6. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru 

dipelajarinya atau berpikir ke belakang  tentang apa-apa yang 

sudah kita lakukan di masa lalu. Kunci dari kegiatan refleksi adalah 

bagaimana pengetahuan itu mengendap di benak siswa. Pada 

akhirnya pembelajaran, guru menyisihkan waktu sejenak agar 

siswa melakukan refleksi. 

7. Penilaian yang Sebenarnya (Authentic Assessment) 

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang 

bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Penilaian 

yang sebenarnya (authentic assessment) adalah kegiatan menilai 

siswa yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik 

proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian. 
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7. Problem Based Learning dengan Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang 

membantu guru untuk mengaitkan antara materi ajar dengan situasi dunia 

nyata siswa, yang dapat mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan para 

siswa sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Berangkat dari konsepsi 

ini diharapkan hasil pembelajaran akan lebih bermakna, proses 

pembelajarannya akan berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan 

siswa bekerja dan mengamali, bukan sekedar transfer pengetahuan dari 

guru ke siswa. 

Dalam pembelajaran untuk dapat membangun sendiri pengetahuan 

pada diri siswa maka digunakan model Problem Based Learning, di mana 

Problem Based Learning merupakan suatu model pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk 

belajar tentang cara berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah, 

serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi 

pelajaran (Nurhadi, 2004:109). 

Dengan model Problem Based Learning dengan pendekatan 

kontekstual ini maka siswa diberikan suatu permasalahan yang ada dalam 

kehidupan mereka sehari-hari yang kemudian siswa tersebut dibimbing 

oleh guru supaya dapat mengkontruksi pengetahuan dalam diri mereka 

untuk dapat memahami konsep, menemukan konsep dan memecahkan 

masalah dari permasalahan yang diberikan dalam pembelajaran. 
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Dalam penelitian ini, penerapan model Problem Based Learning 

dengan pendekatan kontekstual diharapkan dapat mendorong siswa untuk 

aktif dalam memperoleh pengetahuan. Dengan banyaknya aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa, diharapakan dapat menimbulkan rasa senang dan 

antusias siswa dalam belajar. Dengan demikian, diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika yang dapat mendorong 

siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi segiempat. 

Tahapan-tahapan model Problem Based Learning dengan pendekatan 

Kontekstual di kelas sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Tahap-tahap model Problem Based Learning dengan pendekatan 

                Kontekstual 

Komponen Jenis Kegiatan  

Tahap Problem 

Based Learning 

Pendekatan 

Kontekstual 

yang 

Diterapkan 

Aktivitas  Guru Aktivitas Siswa 

Tahap 1: 

Orientasi siswa 

pada masalah 

Constructivism 

dan 

Questioning 

- Mempersiapkan 

siswa untuk belajar 

serta membuka 

kegiatan 

pembelajaran 

- Menyampaikan 

judul materi dan 

tujuan 

pembelajaran yang 

hendak dicapai  

- Memberikan 

apersepsi serta 

memotivasi siswa 

dengan cara 

menanyakan pada 

siswa benda-benda 

yang ada disekitar 

mereka. 

- Melalui tanya 

jawab siswa 

diingatkan kembali 

- Mendengarkan 

penjelasan guru 

- Mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan 

oleh guru 

mengenai tujuan 

pembelajaran 

yang hendak 

dicapai 

- Menyimak dan 

menjawab 

pertanyaan yang 

disampaikan 

oleh guru 

- Duduk 

berdasarkan 

kelompok yang 

telah ditentukan 
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mengenai materi 

prasyarat 

- Membagi siswa ke 

dalam kelompok 

yang heterogen 

yang terdiri dari 3 

sampai 4 orang 

Tahap 2: 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

Modeling - Membagikan LKS 

dan alat peraga 

kepada siswa jika 

diperlukan 

- Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

menanyakan hal-

hal yang belum 

jelas tentang cara 

pengisian LKS 

- Meminta siswa 

mengerjakan LKS 

- Mengerjakan 

LKS yang 

diberikan oleh 

guru 

- Bertanya 

kepada siswa 

jika ada 

permasalahan 

yang belum 

jelas 

- Berdiskusi 

bersama 

kelompok 

dalam 

mengerjakan 

LKS 

Tahap 3: 

Membantu 

penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok 

 

Inquiry dan 

Learning 

Community 

- Membimbing 

siswa memecahkan 

masalah dan 

menemukan solusi 

yang ada dalam 

LKS 

- Membantu siswa 

dalam 

mengumpulkan 

informasi dan 

memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

memeriksa 

kembali 

jawabannya 

- Secara 

berkelompok 

siswa 

memecahkan 

masalah dan 

menemukan 

solusi yang ada 

dalam LKS 

- Bertanya 

tentang hal-hal 

yang belum 

jelas 

 

Tahap 4: 

Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil karya serta 

pameran 

 

Questioning - Meminta 

perwakilan 

kelompok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas 

- Meminta 

- Perwakilan 

kelompok yang 

ditujuk maju ke 

depan untuk 

mempresentasik

an hasil diskusi 

mereka 
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kelompok lain 

untuk 

memperhatikan 

presentasi 

kelompok yang 

maju dan bertanya 

jika ada yang 

belum jelas dengan 

hasil presentasi 

temannya 

- Kelompok lain 

memperhatikan 

presentasi dari 

perwakilan 

kelompok yang 

maju dan 

bertanya jika 

belum jelas 

dengan hasil 

presentasi 

Tahap 5: 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Reflection dan 

Authentic 

Assessment 

- Memberikan 

latihan soal 

individu dan 

mengerjakannya di 

depan kelas 

- Membimbing 

siswa dalam 

membuat 

kesimpulan 

- Melakukan refleksi 

terhadap 

pembelajaran yang 

sudah dilakukan 

- Memberikan 

penguatan materi 

kepada siswa 

terkait materi yang 

diajarkan 

- Menginformasikan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan 

berikutnya  

- Mengerjakan 

soal latihan 

individu dan 

bagi ssiswa 

yang ditunjuk 

maju ke depan 

untuk 

mengerjakan 

soal 

- Siswa aktif 

dalam 

menyimpulkan 

isi pelajaran  

- Melakukan 

refleksi 

terhadap 

pembelajaran 

yang sudah 

dilakukan 

- Memperhatikan 

penguatan 

materi yang 

diberikan oleh 

guru 

- Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

8. Ruang Lingkup Materi 

Pada penelitian ini pembelajaran akan difokuskan pada segiempat 

yang meliputi: Definisi dan Sifat-sifat segiempat, Keliling segiempat dan 

Luas daerah segiempat (Wagiyo, dkk., 2010:202 – 232). 
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1. Persegi Panjang 

a. Definisi dan Sifat-sifat Persegi Panjang  

 

 

Benda-benda seperti tepi papan tulis, tepi meja dan tepi 

laptop sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 

tepi/pinggir tersebut berbentuk persegi panjang. Persegi panjang 

adalah segiempat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang 

berhadapan sama panjang dan sejajar. 

 

 

 

Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi sifat-sifat persegi panjang 

sebagai berikut: 

1) Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang 

2) Keempat sudutnya siku-siku 

3) Kedua diagonalnya sama panjang 

4) Kedua diagonalnya berpotongan di satu titik dan saling 

membagi dua sama panjang 

5) Mempunyai dua sumbu simetri 

6) Menempati bingkainya dengan empat cara 

 

Gambar 2.1 Persegi Panjang 
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b. Keliling dan Luas Daerah Persegi Panjang 

Rumus keliling (K) persegi panjang: 

 

Rumus luas (L) daerah persegi panjang: 

 

2. Persegi 

a. Definisi dan Sifat-sifat Persegi 

 

 

 

Benda-benda seperti tepi bingkai foto, tepi papan catur dan 

tepi marmer sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. 

Tepi/pinggir tersebut berbentuk persegi. Persegi adalah persegi 

panjang yang keempat sisinya panjang. 

 

 

 

 

Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi sifat-sifat persegi sebagai 

berikut: 

1) Keempat sisinya sama panjang 

2) Keempat sudutnya siku-siku 

K = 2(p + l) 

L = p x l 

Gambar 2.2 Persegi  
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3) Diagonalnya sama panjang, berpotongan saling tegak lurus di 

satu titik dan membagi dua sama panjang 

4) Diagonalnya membagi dua sudut sama besar 

5) Dapat menempati bingkainya dengan delapan cara 

b. Keliling dan Luas Daerah Persegi 

Rumus keliling (K) persegi: 

 

Rumus Luas (L) daerah persegi: 

 

3. Trapesium 

a. Definisi dan Sifat-sifat Trapesium 

 

 

Benda-benda seperti tepi tas, tepi tembok tangga dan tepi 

batangan emas sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. 

Tepi/pingir tersebut berbentuk trapesium. Trapesium adalah 

segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan 

sejajar. 

Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi sifat-sifat trapesium 

sebagai berikut: 

1) Sepasang sisi yang berhadapan sejajar 

2) Sudut-sudut antara sisi-sisi yang sejajar saling berpelurus. 

K = 4 x s 

L = s x s 
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b. Macam-macam Trapesium 

1) Trapesium sembarang 

Trapesium sembarang adalah trapesium yang tidak mempunyai 

ketentuan dan sifat-sifat istimewa. 

 

 

 

2) Trapesium siku-siku 

Trapesium siku-siku adalah trapesium yang mempunyai sudut 

siku-siku. 

 

 

 

3) Trapesium sama kaki 

Trapesium sama kaki adalah trapesium yang mempunyai kaki 

sama panjang tetapi tidak sejajar. 

 

 

 

c. Keliling dan Luas Daerah Trapesium 

 

 

 

Gambar 2.3 Trapesium Sembarang  

Gambar 2.4 Trapesium Siku-siku  

Gambar 2.5 Trapesium Sama Kaki 

Gambar 2.6 Trapesium  

A B 

D C 
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Rumus keliling (K) trapesium: 

 

Rumus luas daerah (L) trapesium: 

   

 

 

4. Jajargenjang 

a. Definisi dan Sifat-sifat Jajargenjang 

 

 

 Tepi wajik, tepi ubin dan tepi gedung merupakan salah satu 

contoh bangun jajargenjang yang dapat dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Jajargenjang adalah segiempat yang memiliki dua 

pasang sisi sejajar dan sama panjang. 

 

 

 

Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi sifat-sifat jajargenjang 

sebagai berikut: 

1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

K = AB + BC + CD + AD 

L = 
𝟏

𝟐
 𝒂+ 𝒃  𝐱 𝐭 

di mana : 

t       = tinggi trapesium 

a, b  = sisi-sisi sejajar  

trapesium 

 

Gambar 2.7 Jajargenjang  
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3) Sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus  

4) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang 

5) Dapat menempati bingkainya dengan tepat setelah diputar 

setengah putaran pada titik potong diagonalnya. 

a. Keliling dan Luas Daerah Jajargenjang 

Rumus keliling (K) jajargenjang: 

 

Rumus luas daerah (L) jajargenjang: 

 

5. Belah Ketupat 

a. Definisi dan Sifat-sifat Belah Ketupat 

 

 

Tepi rambu-rambu lalu lintas seperti gambar di atas yang 

berada di pinggir jalan dan tepi ketupat banyak kita jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Rambu-rambu lalu lintas dan ketupat tersebut 

dibatasi oleh empat sisi yang berbentuk belah ketupat. Belah ketupat 

ialah segiempat yang keempat sisinya sama panjang.  

 

 

 

 

K = AB + BC + CD + AD 

L = AB x DE = a x t 

Gambar 2.8 Belah Ketupat  
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Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi sifat-sifat belah ketupat 

sebagai berikut: 

1) Semua sisinya sama panjang 

2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama 

besar oleh diagonalnya 

3) Diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri 

4) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan 

saling tegak lurus 

5) Dapat menempati bingkainya dengan empat cara 

b. Keliling dan Luas Daerah Belah Ketupat 

Rumus keliling (K) belah ketupat: 

 

Rumus luas daerah (L) belah ketupat: 

 

6. Layang-Layang 

a. Definisi dan Sifat-sifat Layang-layang 

 Layang-layang merupakan salah satu 

bangun datar segiempat yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik. Layang-layang 

adalah segiempat yang masing-masing pasang 

sisinya sama panjang dan sepasang sudut yang 

berhadapan sama besar. 

K = 4 x s 

L = 
𝟏

𝟐
 x d1 x d2 
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Dari definisi tersebu, dapat diidentifikasi sifat-sifat layang-layang 

sebagai berikut: 

1) Terdapat dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang 

2) Sepasang sudut yang berhadapan sama besar 

3) Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri 

4) Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan saling 

tegak lurus 

5) Dapat menempati bingkainya dengan dua cara 

b. Keliling dan Luas Daerah Layang-layang 

Rumus keliling (K) layang-layang: 

 

Rumus luas daerah (L) layang-layang: 

 

 

 

 

 

 

K = AB + BC + CD + AD 

L =
𝟏

𝟐
 x AC x BD = 

𝟏

𝟐
 x d1 x d2 

Gambar 2.9 Layang-layang  
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B. Kerangka Berfikir 

Banyaknya siswa yang belum mencapai KKM yang ditetapkan 

sekolah yaitu 75 dikarenakan guru masih cenderung menggunakan 

pembelajaran secara langsung dan aktivitas siswa yang masih rendah 

sehingga mempengaruhi kemampuan siswa terhadap penguasaan konsep-

konsep pelajaran yang sedang dipelajarinya. Namun di sisi lain, siswa 

kelas VII B memiliki potensi dalam menyelesaikan masalah seperti dalam 

mengerjakan soal-soal latihan siswa memiliki keberanian untuk bertanya 

walaupun tidak bertanya kepada gurunya tetapi mereka berani bertanya 

kepada teman sebangkunya tentang masalah yang belum dimengerti. 

Siswa juga memperhatikan temannya yang menjelaskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah. 

Melihat permasalahan tersebut diperlukan model serta pendekatan 

pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi siswa dan membuat 

siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi atau membangun pengetahuan 

berdasar pada permasalahan sehari-hari yang nantinya dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, akan diterapkan model 

Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran. Model Problem Based Learning dengan pendekatan 

kontekstual adalah model pembelajaran berbasis masalah yang di dalam 

proses pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual. Adapun 

tahapan-tahapan model problem based learning dengan pendekatan 

kontekstual yaitu dengan pemberian masalah kontekstual, pembagian 
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anggota kelompok, membagikan LKS, presentasi dan latihan soal 

individu. Dengan diterapkannya model Problem Based Learning dengan 

pendekatan kontekstual ini maka siswa diberikan suatu permasalahan yang 

ada dalam kehidupan mereka sehari-hari yang kemudian siswa tersebut 

dibimbing oleh guru supaya dapat mengkontruksi pengetahuan dalam diri 

mereka untuk dapat memahami konsep, menemukan konsep dan 

memecahkan masalah dari permasalahan yang diberikan dalam 

pembelajaran.  

Oleh karena itu, model Problem Based Learning dengan 

pendekatan kontekstual pada penerapannya diharapkan akan dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa serta pemahaman yang nantinya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa terkait dengan materi segiempat 

yang karakteristiknya sesuai dengan model tersebut. 

 

C. Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Nengah Karmajaya (2014) dengan 

judul “Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa 

dalam Pembelajaran Bangun Datar Segiempat melalui Penerapan 

Model Problem Based Learning (PBL) pada Kelas VII A SMP Negeri 

6 Kintamani Tahun Pelajaran 2013/2014. Menyimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan aktivitas dan prestasi belajar  dalam pembelajaran bangun 
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datar segiempat melalui penerapan model Problem Based Learning 

bagi siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vigih Hery Kristanto (2010) dengan 

judul “Efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pendekatan 

Kontekstual pada Siswa Kelas VII SMP Negeri di Kota Madium untuk 

Pokok Bahasan Himpunan”. Menyimpukan bahwa Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pendekatan Kontekstual 

(PBMK) memberikan prestasi belajar lebih baik dibandingkan dengan 

model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah jika model Problem Based Learning dengan 

pendekatan kontekstual diterapkan secara optimal pada materi segiempat 

maka aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 16 

Mataram tahun ajaran 2014/2015 dapat meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama (Arikunto, 2010:3). Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa melalui penerapan Problem Based Learning dengan pendekatan 

kontekstual. 

 

B. Tempat dan Subyek Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 16 Mataram dan subyek 

penelitiannya adalah siswa kelas VII B semester Genap tahun ajaran 

2014/2015 dengan jumlah siswa 30 orang yang terdiri dari 14 siswa laki-laki 

dan 16 siswa perempuan. 

 

C. Faktor yang Diselidiki 

Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor siswa, yang diselidiki yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

materi segiempat melalui penerapan model Problem Based Learning 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual. 
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2. Faktor guru, yang diselidiki adalah kegiatan guru selama pembelajaran 

dalam menerapkan model Problem Based Learning dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual pada materi segiempat. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap 

siklus terdiri dari beberapa pertemuan. Adapun rincian materi dan pertemuan 

tiap siklusnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1. Rincian materi dan pertemuan tiap siklusnya 

Siklus Pertemuan 

ke- 

Materi Waktu 

I 

1 
Sifat-sifat, definisi, keliling dan luas 

daerah persegi panjang 

2 x 40 menit 

 

2 
Sifat-sifat, definisi, keliling dan luas 

daerah persegi 

2 x 40 menit 

 

Evaluasi 1 x 40 menit 

II 

1 

 

Sifat-sifat, definisi, keliling dan luas 

daerah trapesium 
2 x 40 menit 

2 
Sifat-sifat, definisi, keliling dan luas 

daerah jajargenjang 
2 x 40 menit 

Evaluasi 1 x 40 menit 

III 

1 
Sifat-sifat, definisi, keliling dan luas 

daerah belah ketupat 
2 x 40 menit 

2 
Sifat-sifat, definisi, keliling dan luas 

daerah layang-layang 
2 x 40 menit 

Evaluasi 1 x 40 menit 

 

Adapun tahapan-tahapan yang dilalui dari masing-masing siklus 

adalah perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. 

Sedangkan penjabaran dari tiap tahapan adalah sebagai berikut: 
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1. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berorientasi 

pada penerapan model Problem Based Learning dengan pendekatan 

kontekstual. 

2) Menyiapkan media pembelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS) dan 

Latihan soal untuk individu. 

3) Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa dan lembar obseravasi 

aktivitas mengajar guru berdasarkan model Problem Based Learning 

dengan pendekatan kontekstual. 

4) Menyusun kisi-kisi soal evaluasi. 

5) Menyiapkan soal evaluasi dalam bentuk uraian untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. 

6) Menyiapkan pedoman penskoran tes hasil belajar. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, kegiatan yang dilakukan 

adalah melaksanakan RPP yang sudah dirancang. Secara umum tahap-

tahap pelaksanaan tindakan adalah: 

a. Pendahuluan 

Tahap Orientasi siswa pada masalah 

1) Mempersiapkan siswa untuk belajar serta membuka kegiatan 

pembelajaran 
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2) Menyampaikan judul materi dan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai 

3) Memberikan apersepsi serta memotivasi siswa dengan cara 

menanyakan pada siswa benda-benda yang ada disekitar mereka 

4) Melalui tanya jawab siswa diingatkan kembali mengenai materi 

prasyarat 

5) Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang heterogen yang 

terdiri dari 3 sampai 4 orang 

b. Kegiatan Inti 

Tahap Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

1) Membagikan LKS dan alat peraga kepada siswa jika diperlukan 

2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum jelas tentang cara pengisian LKS 

3) Meminta siswa mengerjakan LKS 

Tahap Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

1) Membimbing siswa memecahkan masalah dan menemukan solusi 

yang ada dalam LKS  

2) Membantu siswa dalam mengumpulkan informasi untuk 

mendapatkan penjelasan atau pemecahan masalah yang ada dalam 

LKS 

3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memeriksa kembali 

jawabannya. 
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Tahap Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya serta 

pameran 

1) Meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas 

2) Meminta kelompok lain untuk memperhatikan presentasi 

kelompok yang maju. 

3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika belum 

jelas dengan hasil presentasi temannya 

Tahap Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

1) Memberikan latihan soal individu 

2) Meminta beberapa siswa mengerjakan soal latihan di depan kelas 

c. Penutup 

1) Membimbing siswa dalam membuat kesimpulan 

2) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

3) Memberikan penguatan materi kepada siswa terkait materi yang 

diajarkan  

4) Menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

3. Observasi 

Pada tahap ini observasi dilakukan secara kontinu setiap 

berlangsungnya pelaksanaan tindakan dengan mengamati aktivitas belajar 

siswa dan kegiatan guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

pedoman observasi aktivitas siswa dan pedoman observasi aktivitas guru. 
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4. Evaluasi 

Pada tahap ini evaluasi dilakukan pada akhir setiap siklusnya. 

Evaluasi ini dilakukan dengan cara memberikan soal-soal tes dalam 

bentuk essay (uraian). 

5. Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir tiap siklus. Pada tahap ini, peneliti 

mengkaji pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dalam pemberian tindakan 

tiap siklusnya. Sebagai acuan dalam tahapan ini adalah hasil observasi dan 

evaluasi. Hasil ini digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki serta 

menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan tindakan pada siklus 

selanjutnya. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII B dan 

guru mata pelajaran Matematika SMP Negeri 16 Mataram. 

2. Jenis data 

Jenis data yang diperoleh berasal dari: 

a. Data hasil observasi aktivitas belajar siswa 

b. Data hasil observasi aktivitas guru 

c. Data hasil evaluasi belajar siswa 
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3. Cara pengambilan data 

Cara pengambilan data pada penelitian ini yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Data aktivitas siswa dalam kelas diambil dengan menggunakan lembar 

observasi pada tiap pertemuan. 

b. Data aktivitas guru dalam kelas diambil dengan menggunakan lembar 

observasi pada tiap pertemuan. 

c. Data hasil belajar siswa diambil dengan memberikan tes evaluasi 

kepada siswa di tiap akhir siklus. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Data-data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan dua 

instrumen penelitian, yaitu: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi yang dirancang bertujuan untuk memperoleh 

data aktivitas belajar siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam 

lembar observasi aktivitas belajar siswa termuat beberapa indikator dengan 

masing-masing deskriptor, yaitu: 

1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

a. Masuk kelas tepat waktu 

b. Menyiapkan perlengkapan pembelajaran 

c. Siswa tidak melakukan kegiatan lain yang menggangu situasi kelas 
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2) Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran 

a. Memperhatikan penjelasan guru dengan seksama 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai penjelasan yang 

kurang jelas 

c. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru 

3) Kemampuan siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah 

yang ada pada LKS 

a. Mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah yang ada 

dalam LKS 

b. Melakukan penyelidikan terhadap masalah yang ada dalam LKS 

c. Menyelesaikan masalah yang ada pada LKS sesuai petunjuk yang 

diberikan pada LKS 

4) Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok 

a. Melakukan pembagian tugas dalam menyelesaian permasalahan 

b. Mendiskusikan pemecahan masalah dalam diskusi kelompok 

c. Menyampaikan pendapat, gagasan atau usulan dalam diskusi 

kelompok 

5) Aktivitas siswa dalam menghasilkan produk atau karya dan 

memamerkannya 

a. Menyiapkan hasil diskusi yang akan dipresentasikan di depan kelas 

b. Menyampaikan hasil yang diperoleh dari diskusi kelompok di 

depan kelas 

c. Siswa memperhatikan presentasi 
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6) Aktivitas siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

a. Menanggapi hasil diskusi yang disampaikan di depan kelas 

b. Mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh guru 

c. Memperhatikan penjelasan latihan soal dan bertanya terhadap soal 

yang belum dipahami 

7) Partisipasi siswa dalam mempresentasikan dan menyimpulkan hasil 

diskusi. 

a. Membuat kesimpulan materi yang dipelajari 

b. Memperhatikan penguatan materi yang diberikan oleh guru 

c. Memperhatikan informasi yang diberikan oleh guru terkait materi 

yang akan dipelajari selanjutnya. 

Sedangkan dalam lembar observasi aktivitas guru termuat beberapa 

indikator dengan masing-masing deskriptor, yaitu: 

1) Orientasi siswa pada masalah 

a. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Memberikan apersepsi 

c. memotivasi siswa dengan mengajukan fenomena atau cerita untuk 

memunculkan masalah  

2) Mengorganisasi siswa untuk belajar 

a. Meminta siswa duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing 

b. Membagikan LKS kepada siswa 
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c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum jelas 

3) Membimbing pengalamaan individu/kelompok 

a. Membantu siswa mendefinisikan masalah yang ada dalam LKS 

b. Membimbing siswa dalam kerja kelompok untuk melakukan 

penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah 

c. Memintas siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

berhubungan dengan masalah pada LKS 

4) Membantu siswa dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

a. Membantu siswa dalam merencanakan dan mempersiapkan hasil 

yang akan mereka presentasikan di depan kelas 

b. Meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas 

c. Meminta kelompok lain untuk memperhatikan presentasi 

kelompok yang maju 

5) Membantu siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

a. Guru meminta siswa untuk memberi tanggapan terhadap hasil 

presentasi kelompok yang maju 

b. Memberi dan meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal 

secara individu 
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c. Meminta beberapa siswa untuk menuliskan jawaban di papan tulis 

dan dijelaskan kepada temannya 

6) Menutup pembelajaran 

a. Membimbing siswa dalam membuat kesimpulan 

b. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

c. Memberikan penguatan materi kepada siswa terkait materi yang 

diajarkan 

d. Menginformasikan mengenai materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

2. Tes Evaluasi Hasil Belajar 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa digunakan instrumen berupa 

tes dalam bentuk essay atau uraian. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi yang 

telah diberikan. 

 

G. Analisa Data 

1. Data aktivitas belajar siswa 

Data aktivitas belajar siswa dari lembar observasi dianalisis dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Menentukan skor aktivitas belajar secara klasikal dilakukan dengan 

menilai setiap deskriptor dari setiap indikatornya. Setiap deskriptor 

pada penelitian ini pemberian skornya mengikuti aturan sebagai 

berikut: 
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Skor 0 diberikan jika X ≤ 25% 

Skor 1 diberikan jika 25% < X ≤ 50% 

Skor 2 diberikan jika 50% < X ≤ 75% 

Skor 3 diberikan jika  X  ≥ 75% 

dimana X = banyaknya siswa yang aktif melakukan aktivitas sesuai  

deskriptor 

Dengan menggunakan nilai pada setiap deskriptor maka diperoleh skor 

untuk setiap indikatornya. Selanjutnya untuk menentukan skor 

aktivitas siswa digunakan rumus: 

X̅  ∑   

 

 

 

Keterangan: 

X̅  = skor aktivitas siswa 

    = skor indikator ke-i, i =  , 2, 3, …,   

b. Menentukan Skor Maksimal Ideal ( SMI ) 

Banyaknya indikator = 7  

Skor maksimal setiap indikator = 3 

Jadi skor maksimal ideal (SMI) = 7 x 3 = 21 

Skor minimal seluruh indikator = 7 x 0 = 0 

c. Menentukan Mi ( Mean ideal ) dan SDI ( Standar Deviasi Ideal ) 

Mi  = 
 

 
       

= 
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SDI = 
 

 
      

= 
 

 
              

d. Menentukan kriteria aktivitas siswa 

Untuk menentukan kriteria aktivitas siswa digunakan skor standar 

seperti yang tertera pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 Pedoman kriteria aktivitas siswa 

Interval Kategori 

X   Mi + 1,5 SDI Sangat Tinggi 

Mi + 0,5 SDI  X   Mi + 1,5 SDI Tinggi 

Mi - 0,5 SDI  X   Mi + 0,5 SDI Sedang 

Mi - 1,5 SDI  X   Mi - 0,5 SDI Rendah 

X   Mi - 1,5 SDI Sangat rendah 

Dimana X = rata-rata jumlah skor siswa untuk setiap siklus 

Berdasarkan tabel 3.2 dan data-data dari Mi serta SDI dapat disusun 

kategori aktivitas siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kategori aktivitas belajar siswa 

Interval Kategori 

        Sangat tinggi 

              Tinggi 

             Sedang 

            Rendah 

       Sangat rendah 

Dimana X = rata-rata jumlah skor siswa untuk setiap siklus 

(Nurkancana, 1990:103). 

2. Data Aktivitas Guru 

Penilaian aktivitas guru dilakukan melalui observasi langsung oleh 

observer (pengamat) dan observer berada bersama-sama guru dan siswa di 

dalam kelas. Dimana pengamat/observer mengisi lembar observasi untuk 

melihat aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 
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dengan rencan pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Untuk 

memberikan penilain terhadap aktivitas guru ini digunakan pedoman 

sebagai berikut, deskriptor yang tidak tampak diberikan skor 0 (nol), 

sedangkan untuk deskriptor yang tampak diberikan skor 1 (satu). 

  Menentukan persentasi keberhasilan guru dengan rumus berikut: 

  
∑  

 
      

Keterangan: 

G  = Persentase aktivitas guru 

∑   = Deskriptor yang muncul 

n  = Jumlah deskriptor keseluruhan 

Tabel 3.4 Pedoman kriteria aktivitas guru 

Interval Kategori 

      Sangat baik 

          Baik 

          Cukup baik 

           Kurang baik 

      Sangat kurang baik 

 

3. Data Hasil Belajar Siswa 

Untuk analisis data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian 

tindakan kelas ini sebagai berikut: 

a. Ketuntasan Individu 

Secara individu, siswa dikatakan tuntas belajar apabila siswa 

memperoleh nilai   75. 

b. Menghitung Rata-rata Kelas 

  
∑ 
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Keterangan: 

R    = Nilai rata-rata kelas 

∑  = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

N    = banyak siswa yang ikut tes 

c. Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas adalah tercapainya 

ketuntasan belajar dengan rumus sebagai berikut: 

   
 

 
       

Keterangan: 

KB  = Ketuntasan belajar 

n     = Banyak siswa yang memperoleh nilai   75 

N    = Banyak siswa yang ikut tes 

Ketuntas Belajar tercapai jika KB   85% 

(Sudjana, 2002:67). 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah peningkatan skor 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Tindakan dikatakan berhasil jika memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar siswa meningkat apabila minimal berkategori tinggi. 

2. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila rata-rata hasil evaluasi 

belajar siswa   75 (KKM) dan persentase ketuntasan belajar klasikal 

minimal 85%. 
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BAB IV 

HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 16 Mataram pada 

materi segiempat melalui penerapan model Problem Based Learning dengan 

pendekatan kontekstual. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus dari 

tanggal 27 April sampai dengan 25 Mei 2015. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas VII B SMP Negeri 16 Mataram yang berjumlah 30 yang terdiri 

dari 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Pada penelitian ini, data 

tentang aktivitas belajar siswa dan kegiatan guru dalam proses pembelajaran 

diperoleh dari lembar observasi sedangkan data tentang hasil belajar siswa 

diperoleh dari hasil tes evaluasi yang diberikan di akhir tiap-tiap siklusnya. 

Adapun hasil yang diperoleh selama penelitian tindakan kelas ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Siklus 1 

Pada siklus I, proses pembelajaran dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan, masing-masing pertemuan berlangsung selama 2 x 40 menit 

dan evaluasi selama 1 x 40 menit. Adapun materi yang dipelajari pada 

pertemuan pertama adalah sifat-sifat, definisi, keliling dan luas daerah 

persegi panjang (Senin, 27 April 2015) sedangkan pada pertemuan kedua 

materi yang dipelajari adalah sifat-sifat, definisi, keliling dan luas daerah 
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persegi (Rabu, 29 April 2015). Kegiatan pada siklus I terdiri atas 5 tahap, 

yaitu: 

1. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan instrumen yang dihasilkan adalah: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berorientasi pada 

penerapan model Problem Based Learning dengan pendekatan 

Kontekstual (Lampiran 6 dan 11). 

2) Lembar Kerja Siswa (LKS) (Lampiran 7 dan 12) dan latihan soal 

untuk individu (Lampiran 8 dan 13). 

3) Lembar observasi aktivitas siswa (Lampiran 9 dan 14) dan lembar 

obseravasi aktivitas mengajar guru berdasarkan model Problem 

Based Learning dengan pendekatan Kontekstual (Lampiran 10 dan 

15). 

4)  Kisi-kisi soal evaluasi (Lampiran 16). 

5) Soal evaluasi dalam bentuk uraian untuk mengetahui hasil belajar 

siswa (Lampiran 17). 

6) Pedoman penskoran tes hasil belajar (Lampiran 18). 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, kegiatan yang dilakukan 

adalah melaksanakan RPP yang sudah dirancang yaitu menggunakan 

model Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual. 
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a) Pertemuan 1 

Pertemuan pertama pada siklus I dilaksanakan pada Senin, 

27 April 2015 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Adapun materi 

yang dibahas yaitu menemukan sifat-sifat persegi panjang, 

menyimpulkan definisi persegi panjang, menemukan keliling dan 

luas daerah persegi panjang. Pada tahap pendahuluan yaitu 

orientasi siswa pada masalah, terlihat kesiapan siswa sudah baik 

karena siswa masuk kelas tepat waktu, namun siswa masih belum 

menyediakan kelengkapan belajarnya sehingga guru harus 

memerintahkan siswa untuk menyediakan kelengkapan 

belajarnya. Guru menyampaikan judul materi yang akan 

dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai, melakukan apersepsi serta memotivasi siswa dengan cara 

mengajukan masalah kontekstual dan menggali pengetahuan 

siswa melalui tanya jawab untuk menuju materi yang akan 

dipelajari. Guru melakukan interaksi dengan siswa, memberikan 

instruksi dan pertanyaan terkait masalah yang mengarah pada 

materi yang hendak dikuasi siswa. Siswa menyimak dan 

merespon setiap instruksi dan menjawab setiap pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Setelah itu, guru membagi siswa menjadi 8 

kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang untuk setiap 

kelompoknya. 
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Pada kegiatan inti yaitu tahap mengorganisasikan siswa 

untuk belajar, guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) dan 

buku paket kepada masing-masing kelompok. Kelompok-

kelompok tersebut dihadapkan pada permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk menemukan sifat-sifat persegi 

panjang, menyimpulkan definisi persegi panjang, menemukan 

keliling dan luas daerah persegi panjang. Guru menjelaskan 

kepada siswa tentang cara pengisian LKS, cara mengukur buku 

paket menggunakan penggaris dan busur derajat. Setelah itu, guru 

memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakan LKS. Siswa 

mulai mengerjakan LKS yang diberikan guru dengan cara 

berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ketika siswa mulai 

mengerjakan LKS terjadi keributan pada saat diskusi berlangsung, 

terlihat siswa tampak kesulitan ketika melengkapi titik-titik pada 

LKS, hal ini karena sebelumnya pada pembelajaran sehari-hari 

siswa tidak pernah belajar menggunakan LKS untuk menemukan 

konsep sehingga belum terbiasa dan masih memerlukan 

bimbingan guru untuk menyelesaikannya. 

Pada tahap membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok, terlihat banyak siswa yang mengalami kesulitan pada 

saat memecahkan masalah yang ada pada LKS sehingga guru 

sedikit mengalami kesulitan dalam membimbing kelompok satu 

per satu. Setelah semua siswa selesai mengerjakan LKS, guru 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk memeriksa kembali 

jawaban yang telah mereka peroleh dari hasil diskusi kelompok. 

Kegiatan selanjutnya yaitu tahap mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya serta pameran. Pada tahap ini, guru 

meminta perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas. Namun, siswa masih terlihat malu-

malu untuk mengangkat tangan dan takut untuk maju ke depan 

kelas sehingga dengan kondisi seperti ini guru mencoba 

mengarahkan siswa tersebut dan membimbingnya agar lebih 

percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siswa 

memperhatikan perwakilan dari salah satu kelompok lain yang 

melakukan presentasi. Akan tetapi, respon siswa terhadap hasil 

diskusi yang dipresentasikan masih kurang aktif terlihat dari 

peran siswa dalam pembelajaran seperti kurang bertanya, 

mengungkapkan pendapat atau mengomentari pekerjaan 

kelompok yang presentasi. 

Pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah, guru memberikan latihan soal individu untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terkait materi yang 

telah dipelajari. Siswa mencoba mengerjakan latihan soal dengan 

cukup tenang, meskipun beberapa siswa masih ada yang membuat 

keributan. Selanjutnya guru menunjuk beberapa siswa untuk maju 
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mengerjakan latihan soal di depan kelas dan menjelaskan kepada 

teman-temannya. 

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. Akan tetapi terlihat 

sebagian besar siswa masih kebingungan dalam menyimpukan 

materi sehingga guru harus menjelaskan bagaimana cara 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya guru 

melakukan refleksi, memberikan penguatan materi dan 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya yaitu tentang persegi. 

b) Pertemuan 2 

Pertemuan kedua pada siklus I dilaksanakan pada Rabu, 

29 April 2015 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Adapun materi 

yang dibahas yaitu menemukan sifat-sifat persegi, menyimpulkan 

definisi persegi, menemukan keliling dan luas daerah persegi. 

Pada tahap pendahuluan yaitu orientasi siswa pada masalah, siswa 

sudah berada di dalam kelas dan terlihat sebagian besar siswa 

juga sudah mulai mempersiapkan kelengkapan belajarnya. 

Selanjutnya pembelajaran diawali dengan menyampaikan judul 

materi yang akan dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai, melakukan apersepsi serta memotivasi 

siswa dengan cara mengajukan masalah kontekstual dan menggali 

pengetahuan siswa melalui tanya jawab untuk menuju materi 
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yang akan dipelajari dan mengingatkan kembali mengenai materi 

prasyarat. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk duduk 

berdasarkan kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya. 

Pada kegiatan inti yaitu tahap mengorganisasikan siswa 

untuk belajar. Pada tahap ini, guru membagikan lembar kerja 

siswa (LKS) kepada masing-masing kelompok. Kelompok-

kelompok tersebut dihadapkan pada permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk menemukan sifat-sifat persegi, 

menyimpulkan definisi persegi, menemukan keliling dan luas 

daerah persegi melalui pengukuran lantai keramik. Guru 

menjelaskan secara rinci kepada siswa tentang cara pengisian 

LKS, cara mengukur lantai keramik menggunakan penggaris dan 

busur derajat. Terlihat sebagian besar kelompok sudah mulai 

paham dalam memecahkan masalah yang ada pada LKS. 

Walaupun ada beberapa kelompok yang belum bisa membagi 

tugas dengan kelompknya. 

Pada tahap membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, 

terlihat siswa sangat antusias dalam mengukur keramik. Pada 

bagian ini siswa masih mengalami kesulitan dalam mengukur 

besar sudut namun dengan bimbingan guru semua kesuitan bisa 

teratasi. 

Kegiatan selanjutnya yaitu tahap mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya serta pameran. Pada tahap ini, guru 
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meminta perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas. Guru menunjuk beberapa kelompok 

yang belum presentasi pada pertemuan kedua dan meminta 

kelompok lain untuk bertanya dan menaggapi. Namun, terlihat 

tanggapan siswa masih rendah dalam menanggapi presentasi 

kelompok yang maju. Untuk itu, di akhir presentasi guru mencoba 

menambahkan atau memperbaiki penjelasan siswa yang masih 

kurang agar semua siswa lebih paham. 

Pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah, guru memberikan latihan soal individu. Pada 

tahap ini, terlihat antusias siswa yang tadinya suka malas-malasan 

menjadi antusias bertanya pada guru jika mengalami kesulitan. 

Mereka menyelesaikan soal tepat waktu dan tanpa disuruh siswa 

maju sendiri untuk mengerjakan latihan soal di depan kelas. 

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan 

hasil kegiatan pembelajaran. Melakukan refleksi, memberikan 

penguatan materi, dan meminta siswa untuk belajar di rumah 

untuk persiapan evaluasi pada pertemuan berikutnya. 

3. Observasi 

1) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa siklus I 

dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut (data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 20). 
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Tabel 4.1 : Rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa siklus I 

No Indikator 
Skor Indikator 

Pert.1 Pert.2 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
2,33 2,33 

2 Antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
1,33 2,33 

3 Kemampuan siswa dalam memahami 

dan menyelesaikan masalah yang ada 

pada LKS 

1 2,67 

4 Aktivitas siswa dalam diskusi 

kelompok 
1,33 1,67 

5 Aktivitas siswa dalam menghasilkan 

produk atau karya dan 

memamerkannya 

2,33 2,67 

6 Aktivitas siswa dalam menganalisis 

dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

1,67 0,67 

7 Partisipasi siswa dalam 

mempresentasikan dan menyimpulkan 

hasil diskusi 

1,67 2 

Total Skor aktivitas 11,33 13,67 

Kategori Sedang Tinggi 

Rata-rata Aktivitas Siklus I 12,50 

Kategori Aktivitas Siklus I Tinggi 

 

Berdasarkan hasil observasi siklus I, total skor aktivitas 

belajar siswa mengalami peningkatan dari pertemuan 1 ke 

pertemuan 2, dengan rata-rata skor 12,50 sehingga termasuk dalam 

ketegori tinggi. 

2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Data rekapitulasi hasil observasi aktivitas guru pada siklus I 

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut (data selengkapnya ada pada 

lampiran 20). 
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Tabel 4.2 : Rekapitulasi observasi aktivitas guru siklus I 

No Indikator 
Skor Indikator 

Pert.1 Pert.2 

1 Orientasi siswa pada masalah 2 3 

2 Mengorganisasi siswa untuk belajar 

dalam mengikuti pembelajaran 

3 3 

3 Membimbing pengalamaan 

individu/kelompok 

3 3 

4 Membantu siswa dalam 

mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya 

3 3 

5 Membantu siswa dalam menganalisis 

dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

2 3 

6 Menutup pembelajaran 3 3 

Total skor 16 18 

Persentasi Aktivitas Guru 88,89% 100% 

Kategori 
Baik Sangat 

baik 

Rata-rata Persentasi Siklus I 94,4% 

Kategori Siklus I Sangat baik 

 

 Berdasarkan hasil observasi siklus I, skor rata-rata aktivitas 

guru mengalami peningkatan dari pertemuan 1 ke pertemuan 2, 

dengan rata-rata 94,4% sehingga termasuk dalam kategori sangat 

baik. 

4.  Evaluasi 

Evaluasi diadakan di akhir siklus pada tanggal 9 Mei 2015 

dengan cara memberikan tes dalam bentuk essay yang terdiri dari 5 

butir soal dengan alokasi waktu 1 x 40 menit. Setelah menganalisa 

hasil evaluasi pada siklus I diperoleh hasil seperti yang terlihat pada 

tabel 4.3 berikut (data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19). 
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Tabel 4.3 : Hasil evaluasi siklus I 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 64 

Jumlah nilai 2325 

Jumah siswa yang mengikuti evaluasi 28 

Rata-rata 83,04 

Jumlah siswa yang tuntas 22 

Ketuntasan klasikal 78,57% 

  

5. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi siklus I terdapat 

kekurangan-kekurangan yang akan diperbaiki pada siklus II, 

kekurangan-kekurangan itu antara lain: (data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 21) 

1) Guru masih kurang dalam memberikan motivasi kepada siswa 

terkait dengan fenomena untuk memunculkan masalah. 

2) Waktu yang digunakan untuk mendiskusikan LKS agak lama dari 

waktu yang ditentukan. 

3) Guru kurang menekankan kepada siswa untuk memberi 

tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok yang maju. 

4) Sebagian besar siswa tidak memperhatikan petunjuk pengerjaan 

LKS dengan baik. 

5) Peran siswa dalam memberikan tanggapan terhadap pemaparan 

kelompok yang sedang persentasi masih kurang. 

6) Siswa masih bingung menarik kesimpulan hasil belajar dari data 

yang diperoleh. 
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Setelah dianalisa maka langkah-langkah perbaikan yang akan 

ditempuh pada siklus II sebagai berikut: 

1) Guru lebih berusaha maksimal dalam memberikan motivasi 

kepada siswa dan tidak terburu-buru dalam menyampaikan materi 

2) Mengingatkan batasan waktu untuk mengerjakan LKS sehingga 

semua yang direncanakan dalam rencana pembelajaran dapat 

terlaksana dengan baik, serta guru menjelaskan secara klasikal 

kepada kelompok yang masih kesulitan menggunakan busur 

derajat. 

3) Guru lebih menekankan kepada siswa agar menanggapi hasil 

presentasi kelompok yang maju. 

4) Guru memberikan penjelasan tentang apa saja yang harus 

dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran serta 

menghimbau siswa untuk membaca cara kerja pada LKS dengan 

seksama. 

5) Guru lebih tegas dalam mengamati jalannya persentasi, lebih 

memperhatikan siswa dan memberi teguran kepada siswa yang 

tidak memperhatikan kemudian di akhir persentasi guru 

menambahkan/memperbaiki penjelasan siswa yang masih kurang. 

6) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dengan cara 

menjelaskan maksud data yang diperoleh siswa dari kegiatan 

pembelajaran. 
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2. Siklus II 

Pada siklus II, proses pembelajaran dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan, masing-masing pertemuan berlangsung selama 2 x 40 menit 

dan evaluasi selama 1 x 40 menit. Adapun materi yang dipelajari pada 

pertemuan pertama adalah sifat-sifat, definisi, keliling dan luas daerah 

trapesium (Senin, 11 Mei 2015) sedangkan pada pertemuan kedua materi 

yang dipelajari adalah sifat-sifat, definisi, keliling dan luas daerah 

jajargenjang (Rabu, 13 Mei 2015). Kegiatan pada siklus II terdiri atas 5 

tahap, yaitu: 

1. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan instrumen yang dihasilkan adalah: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berorientasi pada 

penerapan model Problem Based Learning dengan pendekatan 

Kontekstual (Lampiran 23 dan 28). 

2) Lembar Kerja Siswa (LKS) (Lampiran 24 dan 29) dan latihan soal 

untuk individu (Lampiran 25 dan 30). 

3) Lembar observasi aktivitas siswa (Lampiran 26 dan 31) dan 

lembar obseravasi aktivitas mengajar guru berdasarkan model 

Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual 

(Lampiran 27 dan 32). 

4) Kisi-kisi soal evaluasi (Lampiran 33). 

5) Soal evaluasi dalam bentuk uraian untuk mengetahui hasil belajar 

siswa (Lampiran 34). 
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6) Pedoman penskoran tes hasil belajar (Lampiran 35). 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, kegiatan yang dilakukan 

adalah melaksanakan RPP yang sudah dirancang yaitu menggunakan 

model Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual. 

Pelaksanaan pada siklus II guru membuat sedikit perubahan dalam 

proses pembelajaran sebagai hasil refleksi siklus I. 

a) Pertemuan 1 

Pertemuan pertama pada siklus II dilaksanakan pada Senin, 

11 Mei 2015 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Adapun materi 

yang dibahas yaitu menemukan sifat-sifat trapesium, 

menyimpulkan definisi trapesium, menemukan keliling dan luas 

daerah trapesium. Pada tahap pendahuluan yaitu orientasi siswa 

pada masalah, pembelajaran diawali dengan menyampaikan judul 

materi yang akan dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai, melakukan apersepsi serta memotivasi 

siswa dengan cara mengajukan masalah kontekstual dan menggali 

pengetahuan siswa melalui tanya jawab untuk menuju materi 

yang akan dipelajari dan mengingatkan kembali mengenai materi 

prasyarat yaitu mengenal unsur-unsur trapesium dan persegi 

panjang. Setelah itu, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok 

yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk setiap kelompoknya. Hal 
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ini berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan cakupan 

materi yang akan dipelajari. 

Pada kegiatan inti yaitu tahap mengorganisasikan siswa 

untuk belajar, guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) dan 

alat peraga kepada masing-masing kelompok. Guru menghimbau 

siswa untuk membaca LKS dengan lebih seksama dan memantau 

jalannya diskusi dengan menghampiri setiap kelompok, 

menanyakan masalah yang dihadapi, dan mengingatkan agar 

setiap anggota kelompok saling bekerja sama karena keaktifan 

setiap siswa dalam kerja kelompok akan dinilai oleh guru.  

Pada tahap membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, 

siswa sudah mulai terbiasa dalam memecahkan masalah yang ada 

pada LKS terlihat dari keaktifan siswa dalam bekerjasama dengan 

anggota kelompok mereka. 

Kegiatan selanjutnya yaitu tahap mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya serta pameran. Pada tahap ini, guru 

meminta perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas. Di akhir presentasi guru juga tidak 

lupa menambahkan atau memperbaiki presentasi siswa yang 

masih kurang. Hal ini bertujuan agar siswa mampu menanggapi 

dan mengajukan pertanyaan terhadap hasil diskusi kelompok 

yang presentasi. 
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Pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah, guru memberikan latihan soal individu 

kepada siswa. Pada tahap ini tidak dapat dijalankan dengan 

maksimal dan dilaksanakan dengan terburu-buru dikarenakan 

keterbatasan waktu. Meskipun demikian, siswa cukup antusias 

yang ditandai dengan kemauan siswa dalam mengerjakan latihan 

soal di depan kelas. 

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. Memberikan 

penguatan materi, melakukan refleksi dan menginformasikan 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu 

tentang jajargenjang. 

b) Pertemuan 2 

Pertemuan kedua pada siklus I dilaksanakan pada Rabu, 13 

Mei 2015 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Adapun materi 

yang dibahas yaitu menemukan sifat-sifat jajargenjang, 

menyimpulkan definisi jajargenjang, menemukan keliling dan 

luas daerah jajargenjang. Pada tahap pendahuluan yaitu orientasi 

siswa pada masalah, pada tahap ini siswa sudah mulai duduk 

berdasarkan kelompoknya dan pembelajaran pun diawali dengan 

menyampaikan judul materi yang akan dipelajari, menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, melakukan apersepsi 

serta memotivasi siswa dengan cara mengajukan masalah 
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kontekstual dan menggali pengetahuan siswa melalui tanya jawab 

untuk menuju materi yang akan dipelajari dan mengingatkan 

kembali mengenai materi prasyarat yaitu mengenal unsur-unsur 

jajargenjang dan luas persegi panjang. 

Pada kegiatan inti yaitu tahap mengorganisasikan siswa 

untuk belajar, guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) dan 

alat peraga kepada masing-masing kelompok. Guru menghimbau 

siswa untuk membaca LKS dengan lebih seksama dan memantau 

jalannya diskusi. 

Pada tahap membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, 

kerjasama siswa dalam pembagian tugas sudah mulai nampak dan 

berjalan lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Hanya beberapa 

siswa yang masih membutuhkan bimbingan guru. 

Kegiatan selanjutnya yaitu tahap mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya serta pameran. Pada tahap ini, guru 

meminta perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas. Di akhir presentasi guru juga tidak 

lupa menambahkan atau memperbaiki presentasi siswa yang 

masih kurang. Hal ini bertujuan agar siswa mampu menanggapi 

dan mengajukan pertanyaan terhadap hasil diskusi kelompok 

yang presentasi. 

Pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah, guru memberikan latihan soal individu 
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kepada siswa dan meminta siswa yang ingin mengerjakan latihan 

soal di depan kelas. 

Pada kegiatan penutup, siswa sudah mulai bisa 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. Memberikan 

penguatan materi, melakukan refleksi dan meminta siswa untuk 

belajar di rumah dan dan membiasakan diri mengerjakan soal-soal 

latihan untuk persiapan evaluasi pada pertemuan berikutnya. 

3. Observasi 

1) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Data rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa siklus II 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut (data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 37). 

Tabel 4.4 : Rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa siklus II 

No Indikator 
Skor Indikator 

Pert.1 Pert.2 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
2,33 2,67 

2 Antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
1,33 2,33 

3 Kemampuan siswa dalam memahami 

dan menyelesaikan masalah yang ada 

pada LKS 

2,33 2 

4 Aktivitas siswa dalam diskusi 

kelompok 
2,33 2,67 

5 Aktivitas siswa dalam menghasilkan 

produk atau karya dan 

memamerkannya 

2,67 2,33 

6 Aktivitas siswa dalam menganalisis 

dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

1,33 1,33 

7 Partisipasi siswa dalam 

mempresentasikan dan menyimpulkan 

hasil diskusi 

1,67 2 

Total Skor aktivitas 13,99 15,33 
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Kategori Tinggi Tinggi 

Rata-rata Aktivitas Siklus II 14,66 

Kategori Aktivitas Siklus II Tinggi 

 

 Berdasarkan hasil observasi siklus II, rata-rata aktivitas 

belajar siswa pada siklus II adalah 14,66 sehingga termasuk dalam 

kategori tinggi. 

2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

 Data rekapitulasi hasil observasi aktivitas guru pada siklus 

II dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut (data selengkapnya ada pada 

lampiran 37). 

Tabel 4.5 : Rekapitulasi observasi aktivitas guru siklus II 

No Indikator 

Skor 

Indikator 

Pert.1 Pert.2 

1 Orientasi siswa pada masalah 3 3 

2 Mengorganisasi siswa untuk belajar 

dalam mengikuti pembelajaran 

3 3 

3 Membimbing pengalamaan 

individu/kelompok 

3 3 

4 Membantu siswa dalam 

mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya 

3 3 

5 Membantu siswa dalam menganalisis 

dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

3 3 

6 Menutup pembelajaran 3 3 

Total skor 18 18 

Presentasi Aktivitas Guru 100% 100% 

Kategori 
Sangat 

Baik 

Sangat 

baik 

Rata-rata Persentasi Siklus II 100% 

Kategori Siklus II Sangat baik 
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 Berdasarkan hasil observasi siklus II, rata-rata presentasi 

keberhasilan sebesar 100% yang berkategori sangat baik. Ini 

berarti terjadi peningkatan aktivitas guru dari siklus I ke siklus II. 

4. Evaluasi 

Evaluasi diadakan di akhir siklus pada tanggal 15 Mei 2015 

dengan cara memberikan tes dalam bentuk essay (uraian) yang terdiri 

dari 5 butir soal dengan alokasi waktu 1 x 40 menit. Setelah 

menganalisa hasil evaluasi pada siklus II diperoleh hasil seperti yang 

terlihat pada tabel 4.6 berikut (data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 36). 

Tabel 4.6 : Hasil evaluasi siklus II 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 55 

Jumlah nilai 2249 

Jumah siswa yang mengikuti evaluasi 28 

Rata-rata 80,32 

Jumlah siswa yang tuntas 23 

Ketuntasan klasikal 82,14% 

   

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

kelas yang diperoleh pada siklus II adalah 80,32 dan ketuntasan 

klasikalnya 82,14% dengan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 100. 

Ini berarti terjadi penurunan rata-rata nilai siswa jika dibanding dengan 

rata-rata nilai pada siklus I. Akan tetapi ketuntasan klasikalnya 

meningkat jika dibandingkan dengan siklus I. 

 

 



74 
 

5. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi siklus II terdapat 

kekurangan-kekurangan yang akan diperbaiki pada siklus III, 

kekurangan-kekurangan itu antara lain: (data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 38) 

1) Guru masih kurang maksimal dalam menarik perhatian siswa 

untuk fokus dalam proses pembelajaran. 

2) Guru kurang tegas dalam menghadapi siswa yang membuat 

keributan sehingga mempengaruhi siswa lain yang mencoba 

berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. 

3) Guru tidak meminta siswa untuk mencatat kesimpulan terkait 

materi yang telah dipelajari. 

4) Beberapa siswa masih kurang aktif bekerjasama dalam 

mengerjakan LKS bersama teman kelompoknya. 

5) Beberapa siswa masih ada yang tidak mengerjakan latihan soal 

individu. 

Setelah dianalisa maka langkah-langkah perbaikan yang akan 

ditempuh pada siklus III sebagai berikut: 

1) Guru lebih berusaha dalam menarik perhatian  siswa yang kurang 

fokus dengan menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 

pertanyaan baik dari guru maupun dari temannya.  

2) Guru memberikan peringatan dan sanksi yang tegas terhadap 

siswa yang membuat keributan. 
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3) Guru memberikan waktu kepada siswa untuk mencatat kesimpulan 

terkait materi yang telah dipelajari. 

4) Guru memberikan penjelasan tentang apa saja yang harus 

dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran serta 

menghimbau siswa untuk membaca cara kerja pada LKS dengan 

seksama. 

5) Guru memberikan peringatan bagi siswa yang tidak mengerjakan 

latihan soal individu dengan cara mengurangi nilai evaluasi 

mereka dan memberikan nilai tambahan bagi yang maju untuk 

mengerjakannya. 

3. Siklus III 

Pada siklus III, proses pembelajaran dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan, masing-masing pertemuan berlangsung selama 2 x 40 menit 

dan evaluasi selama 1 x 40 menit. Adapun materi yang dipelajari pada 

pertemuan pertama adalah sifat-sifat, definisi, keliling dan luas daerah 

belah ketupat (Senin, 18 Mei 2015) sedangkan pada pertemuan kedua 

materi yang dipelajari adalah sifat-sifat, definisi, keliling dan luas daerah 

layang-layang (Rabu, 20 Mei 2015). Kegiatan pada siklus III terdiri atas 5 

tahap, yaitu: 
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1. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan instrumen yang dihasilkan adalah: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berorientasi pada 

penerapan model Problem Based Learning dengan pendekatan 

Kontekstual (Lampiran 40 dan 45). 

2) Lembar Kerja Siswa (LKS) (Lampiran 41 dan 46) dan latihan soal 

untuk individu (Lampiran 42 dan 47). 

3) Lembar observasi aktivitas siswa (Lampiran 43 dan 48) dan 

lembar obseravasi aktivitas mengajar guru berdasarkan model 

Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual 

(Lampiran 44 dan 49). 

4)  Kisi-kisi soal evaluasi (Lampiran 50). 

5) Soal evaluasi dalam bentuk uraian untuk mengetahui hasil belajar 

siswa (Lampiran 51). 

6) Pedoman penskoran tes hasil belajar (Lampiran 52). 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, kegiatan yang dilakukan 

adalah melaksanakan RPP yang sudah dirancang yaitu menggunakan 

model Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual.  

a) Pertemuan 1 

Pertemuan pertama pada siklus III dilaksanakan pada 

Senin, 18 Mei 2015 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Adapun 

materi yang dibahas yaitu menemukan sifat-sifat belah ketupat, 
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menyimpulkan definisi belah ketupat, menemukan keliling dan 

luas daerah belah ketupat. Pada tahap pendahuluan yaitu orientasi 

siswa pada masalah, kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini 

sudah berjalan sesuai rencana tanpa harus menunggu instruksi 

dari guru untuk mempersiapkan kelengkapan belajar. 

pembelajaran pun diawali dengan menyampaikan judul materi 

yang akan dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai, melakukan apersepsi serta memotivasi siswa 

dengan cara mengajukan masalah kontekstual dan menggali 

pengetahuan siswa melalui tanya jawab untuk menuju materi 

yang akan dipelajari dan mengingatkan kembali mengenai materi 

prasyarat. Setelah itu, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok 

yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk setiap kelompoknya. Hal 

ini berdasarkan hasil evaluasi. 

Pada kegiatan inti yaitu tahap mengorganisasikan siswa 

untuk belajar, guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) dan 

alat peraga kepada masing-masing kelompok. Guru menghimbau 

siswa untuk membaca LKS dengan seksama dan memantau 

jalannya diskusi. 

Pada tahap membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, 

siswa sudah bisa mandiri dan bekerjasama bersama dengan 

anggota kelompok mereka sehingga waktu yang digunakan dalam 
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menyelesaikan masalah yang ada pada LKS lebih cepat dari 

sebelumnya.  

Kegiatan selanjutnya yaitu tahap mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya serta pameran. Pada tahap ini, guru 

meminta perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas. Di akhir presentasi guru juga tidak 

lupa menambahkan atau memperbaiki presentasi siswa yang 

masih kurang dan memberikan waktu kepada siswa untuk 

mencatat kesimpulan materi yang telah dipelajari.  

Pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah, guru memberikan latihan soal individu 

kepada siswa. Pada tahap ini, guru memberikan peringatan 

kepada siswa agar semua siswa harus mengerjakan latihan soal 

individu dan memberikan nilai tambahan bagi siswa yang maju 

untuk mengerjakan latihan soal individu. Hal ini bertujuan agar 

siswa lebih termotivasi lagi dalam mengerjakan latihan soal 

individu. 

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. Memberikan 

penguatan materi, melakukan refleksi dan menginformasikan 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu 

tentang layang-layang. 
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b) Pertemuan 2 

Pertemuan kedua pada siklus III dilaksanakan pada Rabu, 

20 Mei 2015 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Adapun materi 

yang dibahas yaitu menemukan sifat-sifat layang-layang, 

menyimpulkan definisi layang-layang, menemukan keliling dan 

luas daerah layang-layang. Pada tahap pendahuluan yaitu 

orientasi siswa pada masalah, siswa sudah mempersiapkan diri 

untuk belajar dan duduk bersama anggota kelompok mereka dan 

pembelajaran pun diawali dengan menyampaikan judul materi 

yang akan dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai, melakukan apersepsi serta memotivasi siswa 

dengan cara mengajukan masalah kontekstual dan menggali 

pengetahuan siswa melalui tanya jawab untuk menuju materi 

yang akan dipelajari dan mengingatkan kembali mengenai materi 

prasyarat.  

Pada kegiatan inti yaitu tahap mengorganisasikan siswa 

untuk belajar, guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) dan 

alat peraga kepada masing-masing kelompok. Sebelum guru 

meminta siswa untuk membaca LKS, terlihat siswa sudah mulai 

sibuk mengerjakan LKS.  

Pada tahap membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, 

pelaksanaan berjalan dengan tertib tanpa ada kegaduhan lagi dan 

siswa tepat waktu dalam pengerjakan LKS.  
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Kegiatan selanjutnya yaitu tahap mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya serta pameran. Pada tahap ini, 

siswa berbondong-bondong ingin mempresentasikan hasil diskusi 

mereka di depan kelas. Akan tetapi, guru menunjuk perwakilan 

kelompok yang belum kebagian mempresentasikan hasil diskusi 

mereka . Di akhir presentasi guru juga tidak lupa menambahkan 

atau memperbaiki presentasi siswa yang masih kurang dan 

memberikan waktu kepada siswa untuk mencatat kesimpulan 

materi yang telah dipelajari.  

Pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah, guru memberikan latihan soal individu 

kepada siswa. Pada tahap ini, setelah semua siswa selesai 

mengerjakan  latihan soal individu, guru bersama siswa mengulas 

kembali soal-soal latihan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk 

membantu siswa untuk lebih memahami kembali materi pada 

pertemuan sebelumnya waupun materi yang sedang dipelajari. 

Pada kegiatan penutup, sebagian besar siswa sudah bisa 

menyimpulkan sendiri hasil kegiatan pembelajaran terlihat dari 

antusias siswa dalam menyampaikan pendapat mereka dari data 

yang mereka peroleh. Selanjutnya, guru memberikan penguatan 

materi, melakukan refleksi dan meminta siswa untuk belajar di 

rumah dan membiasakan diri mengerjakan soal-soal latihan untuk 

persiapan evaluasi pada pertemuan berikutnya. 
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3. Observasi 

1) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa siklus III 

dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut (data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 54). 

Tabel 4.7: Rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa siklus III 

No Indikator 
Skor Indikator 

Pert.1 Pert.2 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
2,67 2,67 

2 Antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
2,33 2 

3 Kemampuan siswa dalam memahami 

dan menyelesaikan masalah yang ada 

pada LKS 

2,33 2,33 

4 Aktivitas siswa dalam diskusi 

kelompok 
2 2 

5 Aktivitas siswa dalam menghasilkan 

produk atau karya dan 

memamerkannya 

2,67 3 

6 Aktivitas siswa dalam menganalisis 

dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

1,67 2,33 

7 Partisipasi siswa dalam 

mempresentasikan dan menyimpulkan 

hasil diskusi 

1,67 2,33 

Total Skor aktivitas 15,34 16,66 

Kategori 
Tinggi Sangat 

tinggi 

Rata-rata Skor Aktivitas Siklus III 16,0 

Kategori Siklus III Sangat tinggi 

 

Dari tabel 4.7 di atas, bahwa rata-rata skor aktivitas belajar 

siswa adalah 16,0 sehingga termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah mulai menunjukkan 

tanda-tanda perubahan, dimana mereka sudah lebih antusias 
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terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kenyataan ini 

terlihat dari antusias siswa dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran, mulai dari awal sampai akhir kegiatan 

berlangsung. Peningkatan rata-rata skor aktivitas ini menunjukkan 

bahwa pada siklus III ini indikator aktivitas belajar siswa telah 

tercapai. 

2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

 Data rekapitulasi hasil observasi aktivitas guru pada siklus 

III dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut (data selengkapnya ada pada 

lampiran 54). 

Tabel 4.8 : Rekapitulasi observasi aktivitas guru siklus III 

No Indikator 
Skor Indikator 

Pert.1 Pert.2 

1 Orientasi siswa pada masalah 3 3 

2 Mengorganisasi siswa untuk belajar 

dalam mengikuti pembelajaran 

3 3 

3 Membimbing pengalamaan 

individu/kelompok 

3 3 

4 Membantu siswa dalam 

mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya 

3 3 

5 Membantu siswa dalam menganalisis 

dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

3 3 

6 Menutup pembelajaran 3 3 

Total skor 18 18 

Presentasi Aktivitas Guru 100% 100% 

Kategori 
Sangat 

Baik 

Sangat 

baik 

Rata-rata Persentasi Siklus III 100% 

Kategori Siklus III Sangat baik 
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 Berdasarkan hasil observasi siklus III, rata-rata presentasi 

keberhasilan sebesar 100% yang berkategori sangat baik. Data ini 

menunjukkan bahwa rata-rata presentasi yang dicapai oleh guru 

telah memenuhi persentasi maksimal, dalam arti bahwa guru telah 

semaksimal mungkin menjalankan semua deskriptor yang ada di 

lembar observasi. 

4. Evaluasi 

Evaluasi siklus III diadakan pada tanggal 25 Mei 2015 dengan 

cara memberikan tes dalam bentuk essay (uraian) yang terdiri dari 5 

butir soal dengan alokasi waktu 1 x 40 menit. Setelah menganalisa 

hasil evaluasi pada siklus III diperoleh hasil seperti yang terlihat pada 

tabel 4.9 berikut (data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 53). 

Tabel 4.9 : Hasil evaluasi siklus III 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 58 

Jumlah nilai 2466 

Jumah siswa yang mengikuti evaluasi 29 

Rata-rata 85,03 

Jumlah siswa yang tuntas 25 

Ketuntasan klasikal 86,21% 

   

Berdasarkan ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada 

siklus I, II, dan III yaitu 78,57%, 82,14%, 86,21% hal ini menunjukkan 

bahwa indikator hasil belajar siswa sudah tercapai, karena terjadi 

peningkatan ketuntasan belajar secara klasikal pada siklus III hingga 

melebihi 85%.  
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5. Refleksi 

Dari hasil observasi dan evaluasi hasil belajar siswa diperoleh 

bahwa indikator kerja sudah tercapai yaitu aktivitas siswa minimal 

berkategori tinggi serta mengalami peningkatan skor rata-rata dari 

siklus ke siklus dan terdapat peningkatan hasil belajar hingga 

mencapai ketuntasan klasikal 86,21% di akhir siklus III. Oleh karena 

itu, semua indikator kerja telah tercapai untuk aktivitas dan hasil 

belajar siswa, maka dapat dikatakan bahwa penelitian tindakan kelas 

(PTK) ini telah berhasil. 

 

B. PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi segiempat dengan menerapkan 

model Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual. Penelitian 

ini dilakukan dalam tiga siklus, hal ini didasarkan pada cakupan materi 

segiempat. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, 

masing-masing pertemuan berlangsung selama 2 x 40 menit dan evaluasi 

selama 1 x 40 menit.  

Ringkasan hasil penelitian tiap siklus dapat dilihat pada tabel 4.10 di 

bawah ini: 
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Tabel 4.10 : Ringkasan hasil penelitian tiap siklus 

 

Siklus 

Hasil Belajar Aktivitas Siswa 

Nilai Rata-rata Ketuntasan 

Klasikal 

Rata-rata skor Kategori 

I 83,04 78,57% 12,50 Tinggi 

II 80,32 82,14% 14,66 Tinggi 

III 85,03 86,21% 16,0 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, analisa data hasil belajar siswa pada 

siklus I diperoleh nilai rata-rata siswa 83,04. Sementara itu dari hasil 

observasi kegiatan pembelajaran pada siklus I diperoleh bahwa aktivitas 

siswa pada saat pembelajaran tergolong tinggi. Akan tetapi ada beberapa 

indikator aktivitas pembelajaran siswa yang masih kurang baik. Pada 

indikator kemampuan siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah 

yang ada pada LKS. Kekurangan-kekurangan ini disebabkan karena 

sebelumnya pada pembelajaran sehari-hari siswa tidak pernah belajar 

menggunakan LKS untuk menemukan konsep sehingga belum terbiasa dan 

masih memerlukan bimbingan guru untuk menyelesaikannya.  

Sementara itu pada kegiatan presentasi, siswa masih terlihat malu-

malu untuk mengangkat tangan dan takut untuk maju ke depan kelas sehingga 

dengan kondisi seperti ini guru mencoba mengarahkan siswa tersebut dan 

membimbingnya agar lebih percaya diri untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. Siswa memperhatikan perwakilan dari salah satu kelompok lain 

yang melakukan presentasi. Akan tetapi, respon siswa terhadap hasil diskusi 

yang dipresentasikan masih kurang aktif terlihat dari peran siswa dalam 

pembelajaran seperti kurang bertanya, mengungkapkan pendapat atau 

mengomentari pekerjaan kelompok yang presentasi. Siswa hanya cendrung 
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memperhatikan temannya yang presentasi, sehingga pada akhir 

pembelajaranpun belum banyak siswa yang mampu menyimpulkan hasil 

pembelajaran dari data yang diperoleh. 

Pada pembelajaran siklus II, guru melakukan perbaikan-perbaikan 

terhadap kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I. Adapun 

tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut 

secara umum adalah guru lebih berusaha maksimal dalam memberikan 

motivasi kepada siswa dan tidak terburu-buru dalam menyampaikan materi, 

lebih menekankan kepada siswa agar menanggapi hasil presentasi kelompok 

yang maju, lebih tegas dalam mengamati jalannya presentasi, lebih 

memperthatikan siswa dan memberi teguran kepada siswa yang tidak 

memperhatikan kemudian diakhir presentasi guru menambahkan atau 

memperbaiki penjeasan siswa yang masih kurang serta membimbing siswa 

untuk membuat kesimpulan dengan cara menjelaskan maksud data yang 

diperoleh siswa dari kegiatan pembelajaran. 

Dengan diterapkannya perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan pada 

siklus I, terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa pada indikator 

kemampuan siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang ada 

pada LKS. Peningkatan ini tentunya karena siswa mulai terbiasa untuk 

melaksanakan pembelajaran yang diterapkan pada penelitian ini. Walaupun 

demikian, masih terdapat kekurangan-kekurangan pada siklus II seperti masih 

ada siswa yang kurang aktif bekerjasama dalam mengerjakan LKS bersama 

teman kelompoknya, masih ada yang tidak mengerjakan latihan soal individu. 
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Sedangkan pada hasil belajar siswa terjadi penurunan pada rata-rata nilai. Hal 

ini diduga karena materi pada sikluas II lebih sulit dibandingkan materi pada 

siklus I. Akan tetapi hasil belajar siswa di siklus II ini mengalami 

peningkatan ketuntasan klasikal yang tadinya di siklus I 78,57% , di siklus II 

ini ketuntasan klasikalnya menjadi 82,14%. Oleh karena itu, untuk mengatasi 

hal tersebut maka perlu dilakukan siklus III yang juga sebagai perbaikan 

kekurangan-kekurangan pada siklus II. 

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan di siklus II, guru melakukan 

perbaikan-perbaikan tindakan dalam pembelajaran di siklus III. Berdasarkan 

hasil observasi aktivitas pada siklus III diperoleh rata-rata skor aktivitas siswa 

berkategori sangat tinggi. Selain itu, rata-rata nilai evaluasi hasil belajar siswa 

adalah 85,03 dengan ketuntasan klasikal 86,21%. Hal ini menunjukan bahwa 

aktivitas dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 

sebelumnya. Menurut Suryobroto (2005:85), secara kelompok, ketuntasan 

belajar dinyatakan telah tercapai jika sekurang-kurangnya 85% dari siswa 

dalam kelompok yang bersangkutan telah memenuhi kriteria ketuntasan 

secara perorangan. Ketuntasan hasil belajar siswa pada penelitian ini 

membuktikan bahwa pembelajaran melalui penerapan model Problem Based 

Learning dengan pendekatan kontekstual dapat digunakan sebagai salah satu 

model untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pembelajaran menggunakan 

Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual pada materi 

segiempat sangat membantu siswa dalam memperoleh hasil yang optimal 
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sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Dalam pembelajaran 

menggunakan Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual, 

siswa menjadi lebih aktif dalam kelompok-kelompok kecil, saling 

bekerjasama dan berdiskusi. Dalam kondisi seperti ini siswa mampu 

memperlihatkan kemampuan individu dan kemampuan dalam berkelompok. 

Dalam pembelajaran ini yang berperan aktif adalah siswa bukan guru, guru 

sebagai motivator siswa dan mengarahkan kegiatan belajar megajar saja. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Bruner yang mengatakan bahwa siswa belajar 

melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam 

memecahkan masalah dan guru berfungsi sebagai motivator bagi siswa dalam 

mendapatkan pengalaman yang memungkinkan mereka menemukan dan 

memecahkan masalah (Aisyah, dkk., 2007:13). 

Ditinjau dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, hasil 

penelitian ini relevan dengan hasil penelitian I Nengah Karmijaya (2008) 

melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar  dalam pembelajaran bangun datar segiempat melalui 

penerapan model Problem Based Learning bagi siswa. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian Vigih Hery Kristanto 

(2012) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Pendekatan Kontekstual (PBMK) memberikan 

prestasi belajar ebih baik dibandingkan dengan model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM). 
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Dengan demikian, penerapan model Problem Based Learning dengan 

pendekatan kontekstual yang optimal pada materi segiempat dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 16 

Mataram tahun ajaran 2014/2015. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, hasil penelitian dan pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan model Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas VII B SMP Negeri 16 

Mataram tahun ajaran 2014/2015 pada materi segiempat. Hal ini terlihat 

dari peningkatan skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus I dan II yaitu 

12,50 dan 14,66 dengan kategori tinggi, dan meningkat lagi pada siklus III 

menjadi 16,0 dengan kategori sangat tinggi.  

2. Penerapan model Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas VII B SMP Negeri 16 

Mataram tahun ajaran 2014/2015 pada materi segiempat. Hal ini terlihat 

dari peningkatan nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal masing-masing 

siklus. Siklus I diperoleh rata-rata nilai siswa sebesar 83,04 dengan 

ketuntasan klasikal 78,57%, siklus II rata-rata nilai siswa sebesar 80,32 

dengan ketuntasan klasikal 82,14% dan siklus III dengan rata-rata nilai 

siswa sebesar 85,03 dengan ketuntasan klasikal 86,21%. 

3. Penerapan model Problem Based Learning dengan pendekatan 

kontekstual dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut : 
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a. Orientasi siswa pada masalah, tahap Constructivism dan Questioning . 

Dimana pada tahap ini, guru  memberikan apersepsi serta motivasi 

siswa dengan cara mengajukan masalah kontekstual yang berkaitan 

dengan materi yang akan dibahas.  

b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar, tahap Modeling. Pada tahap 

ini, siswa diminta mengerjakan pemecahan masalah yang ada pada 

LKS. 

c. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, tahap Inquiry dan 

Learning Community. Dimana pada tahap ini  guru membimbing siswa 

dalam memecahkan masalah, menemukan solusi dan mengumpulkan 

informasi yang ada pada LKS. 

d. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya serta pameran, 

tahap Questioning. Dimana pada tahap ini perwakilan beberapa 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas.  

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, tahap 

Reflection dan Authentic Assessment. Dimana pada tahap ini guru 

memberikan latihan soal secara individu, membimbing siswa dalam 

membuat kaesimpulan, melakukan refleksi dan memberikan pengutan 

materi terkait materi yang diajarkan. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang disampaikan oleh penulis adalah: 

1. Bagi siswa diharapkan lebih aktif lagi dalam pembelajaran terutama dalam 

kegiatan diskusi dan pembagian tugas di dalam kelompok agar kegiatan 

diskusi menjadi bermakna. 

2. Bagi guru matematika diharapkan dapat dijadikan bahan masukan positif 

dalam memilih metode atau model yang tepat dalam proses pembelajaran 

salah satunya dengan menerapkan model Problem Based Learning dengan 

pendekatan kontekstual sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa yang 

pada akhirnya hasil belajar siswa juga dapat meningkat. 

3. Bagi sekolah diharapkan model Problem Based Learning dengan 

pendekatan kontekstual ini bisa menjadi salah satu alternatif model 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru-guru mata pelajaran lainnya 

dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut diharapkan untuk 

mencoba menggunakan model Problem Based Learning dengan 

pendekatan kontekstual pada materi yang lain. 

5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan model Problem Based 

Learning dengan pendekatan kontekstual  

a. Alokasi waktu diatur sebaik mungkin. 

b. Guru harus mampu mengontrol kelas dengan baik sehingga 

pelaksanaan pembelajaran menjadi maksimal. 
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