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ABSTRAK

Nama

: Henny Aprita

NIM

: TPG.141106

Jurusan/ Prodi

: PGMI

Judul

:Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Pada Mata
Pelajaran Matematika Kelas Iii Materi Perkalian dan
Pembagian Melalui Pembelajaran Problem Based Learning Di
Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Mutmainnah Kota Jambi
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis

Matematika siswa kelas III A Sekolah Dasar Islam Terpadu Al- Muthmainnah Kota
Jambi. Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan
model Problem Based Learning, tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian yaitu siswa dan guru wali kelas
III A Sekolah Dasar Islam Terpadu Al- Muthmainnah Kota Jambi yang berjumlah 22
siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklusnya terdiri dari 4
pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata persentase peningkatan
kemampuan berpikir kritis matematika materi perkalian dan pembagian kelas III A
dengan menggunakan model problem based learning pada pra siklus sebesar 2,2 (44%),
siklus I sebesar 2,85 (57%) , siklus II sebesar 3,98 (79%). Sehingga dapat dikatakan
bahwa dengan menggunakan model problem based learning pada mata pelajaran
matematika dapat meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematika siswa kelas
III A SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi.

Kata kunci

:Model Problem Based Learning, Pelajaran Matematika Materi Perkalian
Dan Pembagian Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis.
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ABSTRACT

Name

:Henny Aprita

NIM

:TPG.141106

Department /Study Program :PGMI
Title

:Increased Critical Thinking Ability in Class
MathematicsSubjects
Multiplication
and
Distribution Material Through Problem Based
Learning in Integrated Islamic Elementary School Al
Mutmainnah Jambi City

This study aims to improve the Mathematical Critical Thinking Ability of students of
class III A Integrated Islamic Primary School of Al-Muthmainnah Jambi City. This type
of research is Classroom Action Research (PTK) using the Problem Based Learning
model, the stages carried out include planning, implementation, observation, and
reflection. The research subjects were students and homeroom teacher III A Integrated
Islamic Primary School of Al-Muthmainnah Jambi City, amounting to 22 students. This
research was conducted in 2 cycles, each cycle consisting of 4 meetings. The results
showed the average percentage increase in the ability to think critically in mathematics
in multiplication and division material in class III A using the problem based learning
model in the pre cycle of 2.2 (44%), the first cycle of 2.85 (57%), cycle II of 3.98
(79%). So that it can be said that by using the problem based learning model on
mathematics subjects can improve the Mathematical Critical Thinking Ability of class
III A SDIT Al-Muthmainnah Jambi City.

Keywords

:Problem Based Learning Model, Mathematics Lesson Multiplication
And Division Material To Improve Critical Thinking Ability.

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..................................................................................................i
NOTA DINAS............................................................................................................ii
LEMBAR PENGESAHAN......................................................................................iv
PERNYATAAN ORISINALITAS...........................................................................v
PERSEMBAHAN......................................................................................................vi
MOTTO.....................................................................................................................vii
KATA PENGANTAR..............................................................................................viii
ABSTRAK.................................................................................................................x
ABSTRACT................................................................................................................xi
DAFTAR ISI.............................................................................................................xii
DAFTAR TABEL.....................................................................................................xv
DAFTAR GAMBAR...............................................................................................xvii
DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................xviii
BAB I PENDAHULUAN
A.
B.
C.
D.

Latar Belakang Masalah...........................................................................1
Fokus Penelitian.......................................................................................5
Perumusam Masalah.................................................................................5
Tujuan dan Kegunaan Penelitian..............................................................6

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Deskripsi Konseptual
1. Berpikir Kritis.....................................................................................8
2. Pembelajaran Matematika..................................................................13
3. Problem Based Learning (PBL).........................................................16
B. Acuan Teoritis..........................................................................................20
C. Model Tindakan........................................................................................21
D. Hipotesis Tindakan...................................................................................23

xiv

BAB III METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian..................................................................24
B. Rancangan Tindakan................................................................................24
C. Desain dan Prosedur Tindakan
1. Desain Tindakan.................................................................................26
2. Prosedur Tindakan..............................................................................27
D. Kriteria Keberhasilan Tindakan...............................................................30
E. Sumber Data.............................................................................................30
F. Instrumen Pengumpulan Data
1. Definisi Konseptual............................................................................31
2. Definisi Operasional...........................................................................32
3. Kisi-kisi Instrumen.............................................................................33
4. Jenis Instrumen...................................................................................42
5. Validasi Instrumen..............................................................................43
G. Keabsahan Data
1. Telaah Model Tindakan......................................................................44
2. Validitas Data.....................................................................................44
H. Teknik Analisis Data................................................................................45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....................................................49
Deskripsi Pelaksanaan...........................................................................55
Deskripsi Data.......................................................................................58
Analisis Data..........................................................................................92
Interprestasi Hasil Analisis Data............................................................93
Pembahasan............................................................................................97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan............................................................................................99
B. Saran......................................................................................................100
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Wawancara Guru Sebelum Pembelajaran.................33
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Wawancara Guru Setelah Pembelajaran...................34
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Wawancara Siswa.....................................................35
Tabel 3.4 Kualitas Skor Mengajar Guru Dengan Menggunakan Model
Problem Based Learning........................................................................37
Tabel 3.5 Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru Mengajar Dengan Menggunakan
Model Problem Based Learning............................................................37
Tabel 3.6 Kualitas Skor Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa.............39
Tabel 3.7 Kisi-Kisi Lembar Observasi Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis
Siswa..........................................................................................................40
Tabel 4.1 Identitas SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi.......................................50
Tabel 4.2 Data Tenaga Pendidik SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi.................53
Tabel 4.3 Data Siswa SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi Tahun Ajaran
2018/ 2019..............................................................................................55
Tabel 4.4 Keadaan Sarana di SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi.......................56
Tabel 4.5 Kondisi Awal Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa
Pada Prasiklus.........................................................................................57
Tabel 4.6 Jadwal Perencanaan Siklus I..................................................................61
Tabel 4.7 Hasil Observasi Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Sisw..................70
Tabel 4.8 Hasil Observasi Guru Mengajar Dengan Menggunakan Model
Problem Based Learning Pada Siklus I.................................................72
Tabel 4.9 Hasil Tes Kemampuan Siswa Pada Siklus I..........................................75
Tabel 4.10 Jadwal Perencanaan Siklus II...............................................................79
Tabel 4.11 Hasil Observasi Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada
Siklus II................................................................................................88
Tabel 4.12 Hasil Observasi Guru Mengajar Dengan Menggunakan Model
Problem Based Learning Pada Siklus II................................................89
Tabel 4.13 Hasil Tes Kemampuan Siswa Pada Siklus II.......................................93
Tabel 4.14 Persentase Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa................96
Tabel 4.15 Persentase Guru Mengajar Dengan Menggunakan Model Problem
Based Learning......................................................................................98
Tabel 4.16 Skor Nilai Tes Pada Akhir Siklus Kelas III A SDIT
Al- Muthmainnah Kota Jambi................................................................99

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Desain Model Penelitian Tindakan Kelas..........................................26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi SDIT Al- Muthaminnah Kota Jambi..................52
Gambar 4.2 Diagram Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa.................97
Gambar 4.3 Diagram Aktivitas Guru Mengajar Dengan Menggunakan Model
Problem Based Learning.....................................................................98
Gambar 4.4 Diagram Skor Nilai Tes Akhir Siklus..............................................100

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Silabus Pembelajaran
Lampiran 2 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Lampiran 3 : Instrumen Pengumpulan Data

1

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan Nasional sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya sistem
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan
semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas
sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
(Rusman, 2013: hal. 3)
Pendidikan mempunyai posisi yang sangat penting dalam rangka peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Hal yang mendasar yang dapat mempengaruhi
kualitas pendidikan salah satunya adalah dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan
dari proses belajar mengajarnya. Belajar mengajar yang berkualitas ditentukan
dengan bagaimana suatu materi yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan
diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir merupakan
salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan
berpikir kita dapat mengetahui berbagai informasi yang diperlukan dalam kehidupan
sehari-hari.
Berpikir terbagi menjadi dua macam yaitu berpikir dengan otak kiri (convergent
thinking) dan berpikir dengan menggunakan otak kanan (divergent thinking). Kedua
kategori ini mempunyai karakteristik tersendiri dan berbeda dalam fungsinya.
Berpikir dengan otak kiri lebih bersifat rasional, logis, kritis, analitis, dan
memberikan timbangan (judgmental). Sementara itu, berpikir dengan otak kanan
mempunyai karakteristik abstrak, konseptual, kreatif, imajinatif, dan intuitif. Selain
itu dari sudut arah berpikir, convergent thinking (berpikir memusat) yaitu
kemampuan berpikir menyebar terhadap beberapa akivitas dan sasaran, sedangkan
divergent thinking (berpikir menyebar) yaitu kemampuan berpikir secara menyebar
terhadap beberapa aktivitas dan sasaran. Dalam hal ini tugas guru yaitu harus
mampu berpikir dengan seimbang antara otak kiri dan otak kanan serta menjaga
keseimbangan antara pola berpikir konvergen dan divergen untuk selanjutnya
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membimbing siswa agar mampu berpikir secara efektif dalam keseimbangan.
(Surya, 2016: hal. 119)
Salah satu pola dalam berpikir adalah pola berpikir kritis yang lebih bersifat ke
otak kiri. Berpikir kritis sangatlah penting bagi seseorang untuk dapat memudahkan
dalam mencapai tujuan tertentu, salah satunya berpikir kritis dalam memecahkan
suatu masalah pada mata pelajaran Matematika di Sekolah Dasar (SD). Karena pada
dasarnya banyak orang yang tidak menyukai mata pelajaran matematika ini
dikarenakan kesukaran dalam memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan
suatu rumus dan bilangan-bilangan yang menurut mereka sangatlah rumit untuk
dimengerti.
Anak-anak yang cerdas secara matematis sering tertarik dengan bilangan dan
pola dari usia yang sangat muda. Mereka menikmati berhitung dan dengan cepat
belajar menambah, mengurangi, mengalikan dan membagi. Selain itu, anak-anak
yang terampil dalam matematika cepat memahami konsep waktu. Anak-anak yang
cerdas secara matematis senang melihat pola dalam informasi mereka, dan mereka
mengingat bilangan dalam pikiran mereka untuk jangka waktu yang lebih panjang.
Menjelaskan

konsep-konsep

secara

logis,

atau

menyimpulkan

informasi

menggunakan matematika dapat meningkatkan pemahaman mereka. Anak-anak
yang demikian senang membuat kesimpulan ilmiah dari pengamatan mereka. (Lwin,
2003: hal. 43)
Berpikir matematis diartikan sebagai aktivitas mental dalam melaksanakan
proses matematika (doing math) atau tugas matematika (mathematical task).
Kemampuan berpikir matematik mencakup: pemahaman konsep (conceptual
understanding), pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan pembuktian
(reasoning and proof), komunikasi (communication), koneksi (connection) dan
representasi (repsentation). (Abdullah, 2013: hal. 74)
Berdasarkan hasil wawancara, Kamis 25 Mei 2018 yang dilakukan oleh peneliti
di kelas III Sekolah Dasar Islam Terpadu Al- Muthmainnah Kota Jambi, sebagian
siswa berpendapat bahwa mereka menganggap Matematika adalah salah satu mata
pelajaran yang sangat membosankan, menyeramkan, menakutkan, dan bahkan
menjengkelkan. Mereka juga menyebutkan salah satu materi matematika yang
paling tidak mereka sukai diantaranya adalah materi perkalian dan pembagian,

3

mereka mengalami kesulitan dalam memahami dan mengingatnya. Karena menurut
mereka sangat sulit untuk mengingat angka-angka apalagi disertai dengan rumusrumus yang ada pada mata pelajaran matematika jika dibandingkan dengan
pembelajaran lainnya. Dari hasil penilaian pada pembelajaran matematika yang
didapat oleh siswa kelas III A yang berjumlah 22 orang, hanya 31% siswa yang
berhasil atau sebanyak 7 orang dengan nilai Kriteria Ketuntasan Mengajar (KKM)
yang harus diperoleh oleh siswa adalah sebesar 60 untuk mata pelajaran matematika.
Ustazah Suzi Lisnawati, S. Pt wali kelas III A juga menyebutkan bahwasanya saat
pembelajaran tematik khususnya materi matematika berlangsung sangat sedikit
sekali siswa yang aktif dan paham dalam pembelajaran, kebanyakan dari mereka
hanya diam mendengarkan saat ditanya pun mereka tidak paham. Karena pada
awalnya mereka sudah beranggapan jika matematika adalah pelajaran yang paling
sulit untuk dipahami.
Siswa juga belum terlatih untuk mengeluarkan pendapat, siswa kurang antusias
menjawab pertanyaan dari guru, siswa masih malu bertanya dengan hal yang kurang
mereka pahami. Oleh karena itu, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif serta
mampu menyesuaikan kegiatan mengajarnya dengan karakter siswa. Sebagian siswa
juga mengeluhkan saat proses pembelajaran matematika berlangsung guru hanya
menjelaskan pokok materi pembahasan setelah itu langsung memberikan tugas
latihan soal, sedangkan masih ada siswa yang belum paham tentang materi tersebut
tetapi guru langsung memberikan tugas. Wali kelas III A itu sendiri menuturkan
bahwasanya dia bukanlah lulusan sarjana pendidikan, melainkan lulusan dari sarjana
pertanian. Hal itu juga yang menyebabkan proses pembelajaran kurang maksimal
dikarenakan selama dibangku perkuliahan sangat sedikit sekali ilmu yang didapat
tentang proses belajar dan mengajar dikelas.
Model problem based learning dipandang memiliki keunggulan dalam proses
pembelajaran. Keunggulan tersebut sesuai yang dipaparkan oleh kemendikbud
(2013b) sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran bermakna bagi peserta didik

dimana siswa belajar memecahkan masalah melalui penerapan pengetahuan yang
dimilikinya; 2. Peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara
simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan; 3. Meningkatkan
kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja,
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motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal
dalam bekerja kelompok. (Yuyun, 2017: hal. 59)
Dengan penerapan model problem based learning, siswa menjadi terampil
dalam memecahkan masalah, baik yang berkaitan dengan masalah akademik
maupun kehidupan mereka sehari-hari. Mereka pun diharapkan menjadi solusi dari
beragam masalah yang mungkin dihadapi dilingkungan dan masyarakat. Model
pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan
berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh siswa
yang diharapkan dapat menambah keterampilan siswa dalam pencapaian materi
pembelajaran. (Kosasih, 2014: hal. 89)
Gejala umum yang terjadi pada siswa dalam proses pembelajaran matematika
terkait dengan materi perkalian dan pembagian yang kurang menarik minat siswa
untuk belajar adalah “malas berpikir”. Upaya guru dalam proses pembelajaran pun
kurang menarik minat siswa sehingga membuat siswa kesulitan dalam belajar yang
dikarenakan pembelajaran yang seharusnya berpusat pada siswa masih didominasi
oleh peran guru sebagai transformator pengetahuan. Bila keadaan ini berlangsung
terus menerus maka siswa akan mengalami kesulitan mengaplikasikan pengetahuan
yang diperolehnya didalam kelas dengan kehidupan nyata. Oleh sebab itu, model
problem based learning mungkin dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong
minat berpikir kritis siswa sehingga membuat mereka tertarik untuk belajar.
Kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan umum pembelajaran
matematika. Pandangan pemecahan masalah sebagai proses inti dan utama dalam
kurikulum

matematika

berarti

bahwa

pembelajaran

pemecahan

masalah

mengutamakan proses dan strategi yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan suatu
permasalahan. Adanya suatu masalah umumnya mendorong siswa untuk dapat
memecahkan masalah dengan segera namun tidak tahu secara langsung bagaimana
menyelesaikannya. Pemecahan masalah memang sangat penting dan membutuhkan
tingkat berpikir yang tinggi, namun sebenarnya dapat dipelajari. (Fatmawati, 2014:
hal. 914)
Penentuan model problem based learning dipandang sangat penting sekali
sehingga peneliti memilih tempat di SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi pada kelas
III. Agar siswa dapat mencapai kemampuan berpikir kritis yang sesuai dengan yang
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diharapkan maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian yang berjudul
“Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis pada Mata Pelajaran Matematika
Kelas III Materi Perkalian Dan Pembagian Melalui Pembelajaran Problem
Based Learning di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al- Muthmainnah Kota
Jambi”.

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dan agar penelitian ini lebih terarah,
perlu adanya fokus penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :
1. Penelitian ini dilakukan pada kelas III A di SDIT Al- Muthmainnah Kota
Jambi.
2. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa.
3. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
problem based learning.

C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
“Apakah penerapan model

problem based learning dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kritis siswa kelas III A pada mata pelajaran matematika materi
perkalian dan pembagian di SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi” ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Suatu permasalahan yang ingin dikaji sebagaimana uraian diatas, maka
tujuan penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui apakah penggunaan model
problem based learning pada mata pelajaran matematika materi perkalian dan
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pembagian dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas III A di
SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi”.

2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pendidikan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara
lain :
a) Kegunaan Teorits
(1) Sebagai gambaran dan bahan pengembangan untuk menentukan
langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan hasil
belajar dan kemampuan berpikir kritis matematis pada materi
perkalian dan pembagian siswa kelas III A SDIT Al- Muthmainnah
Kota Jambi melalui model problem based learning.
(2) Sebagai

bahan

referensi

penelitian

selanjutnya,

mengenai

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa.

b) Kegunaan praktis
(1) Bagi Peneliti
(a) Mendapat pengalaman baru tentang penggunaan model problem
based learning..
(b) Penelitian ini sebagai sarana untuk belajar, berlatih, menerapkan
dan mengembangkan pengetahuan peneliti yang telah berproses
selama penelitian.
(c) Menambah wawasan atau pengalaman baru tentang pengetahuan
berpikir kritis.

(2) Bagi Siswa
Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perkalian dan
pembagian, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas
III A di SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi.

(3) Bagi Guru
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Penggunaan metode pembelajaran inovatif problem based learning,
sebagai salah satu metode mengajar yang dapat digunakan pada
pembelajaran matematika khususnya untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa kelas III di SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi pada
pembelajaran matematika materi perkalian dan pembagian.

(4) Bagi Sekolah
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
positif dalam penggunaan model problem based learning.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual
Untuk mempermudahkan dalam memahami penelitian yang dilakukan, maka
berikut ini dijelaskan beberapa penjelasan istilah yang berhubungan dengan judul
penelitian ini.
1. Berpikir
Berpikir adalah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan
penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan
pemahaman/ pengertian yang kita kehendaki. Ciri-ciri yang terutama dari
berpikir adalah adanya abstraksi. Abstraksi dalam hal ini berarti: anggapan
lepasnya kualitas atau relasi dari benda-benda, kejadian-kejadian dan situasisituasi yang mula-mula dihadapi sebagai kenyataan. (Purwanto, 2010: hal. 43)
Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak.
Walaupun tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kerja otak, pikiran manusia lebih
dari sekedar kerja organ tubuh yang kita sebut otak. Kegiatan berpikir tentunya
melibatkan seluruh pribadi manusia dan juga melibatkan perasaan dan keinginan
manusia itu sendiri.

a) Pengertian Berpikir Kritis
Menurut Richard Paul (Kowiyah, 2012: hal. 176) menyatakan bahwa
berpikir kritis adalah model berpikir mengenai hal, sustansi atau masalah apa
saja, dimana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan
menangani secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran
dan menerapkan standar-standar intelektual padanya.
Berpikir kritis merupakan salah satu strategi kognitif dalam pemecahan
masalah yang lebih kompleks dan menuntut pola yang lebih tinggi. Dalam
bahasan di atas, telah dikemukakan beberapa macam berpikir seperti
konvergen dan berpikir divergen, berpikir analitis, berpikir kreatif, dsb.
Berpikir kritis merupakan salah satu bentuk diantara berbagai jenis berpikir.
Berpikir kritis lebih banyak berada dalam kendali otak kiri dengan fokus
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kepada menganalisis dan mengembangkan berbagai kemungkinan masalah
yang dihadapi. (Surya, 2016: hal. 123)
Berpikir kritis yaitu berpikir untuk: (a) membandingkan dan
mempertentangkan berbagai gagasan; (b) memperbaiki dan memperhalus;
(c) bertanya dan verifikasi; (d) menyaring, memilih, dan mendukung
gagasan; (e) membuat keputusan dan timbangan; (f) menyediakan landasan
untuk suatu tindakan. Para pakar di bidang psikologi kognitif membedakan
antara berpikir kritis dengan pemecahan masalah dalam dua hal yaitu:
pertama biasanya pemecahan masalah menuntut seorang individu untuk
memecahkan masalah khusus dalam ranah tertentu, sementara berpikir kritis
menuntut kita untuk mempertimbangkan isu-isu umum antar beberapa ranah.
Kedua, berpikir kritis dibedakan dengan pemecahan masalah dalam hakikat
apa yang dievaluasi. Pada umumnya masalah merupakan keadaan eksternal
sedangkan berpikir kritis diarahkan kepada internal. Misalnya, dalam
memilih afiliasi politik merupakan pemecahan masalah tatkala kita harus
menetapkan pilihan, sementara hal itu merupakan bagian dari berpikir kritis,
yakni kita harus melakukan klarifikasi dan menilai keyakinan sendiri dan
harapan-harapan terhadap kandidat yang akan kita pilih. (2016: hal. 124)
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan
berpikir kritis adalah suatu kegiatan atau proses kognitif dan tindakan mental
untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman dan keterampilan agar mampu
menemukan jalan keluar dan melakukan keputusan secara deduktif, induktif
dan evaluatif sesuai dengan tahapannya yang dilakukan dengan berpikir
secara mendalam tentang hal-hal yang dapat dijangkau oleh pengalaman
seseorang.
Pada dasarnya anak usia dini memiliki kemampuan belajar yang luar
biasa, khususnya pada masa kanak-kanak awal. Keinginan anak untuk
belajar menjadikan ia aktif dan eksploratif. Anak dengan seluruh panca
indranya dapat memahami sesuatu dan dalam waktu singkat akan beralih ke
hal lain untuk dipelajari. Lingkunganlah yang kadang-kadang menjadikan
anak terhambat dalam mengembangkan kemampuan belajarnya, bahkan
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sering kali lingkungan mematikan keinginannya untuk bereksplorasi.
(Hasnida, 2014: hal. 12)

b) Berpikir Kritis Matematis
Berpikir kritis dalam matematika adalah kemampuan dan disposisi
untuk melibatkan pengetahuan sebelumnya, penalaran matematis, dan
menggunakan strategi kognitif dalam menggeneralisasi, membuktikan, atau
mengevaluasi situasi matematis yang kurang dikenal dengan reflektif. Guru
dalam

melakukan

pembelajaran

matematika

di

kelas

hendaknya

memfasilitasi siswa dalam mengembangkan proses berpikir kritis, guru
harus

melakukan

tindakan

yang

mendorong

siswa

merefleksikan

kemampuannya. (Abdullah, 2013: hal. 66-67)

c) Indikator Berpikir Kritis
Menurut Ennis (Yoni Sunaryo, 2014: hal. 44) bahwa dalam berpikir
kritis terdapat enam indikator yaitu Fokus (fokus), Reason (alasan),
Inference (menyimpulkan), Situasion (siatuasi), Clarity (kejelasan), and
Overview (pandangan menyeluruh). Berikut ini penjelasannya :
(1) Fokus
Dalam memahami masalah adalah menentukan hal yang menjadi
fokus dalam masalah tersebut. Hal ini dilakukan agar pekerjaan
menjadi lebih efektif, karena tanpa mengetahui fokus permasalahan,
kita akan membuang banyak waktu.
(2) Reason (alasan), yaitu memberikan alasan terhadap jawaban atau
simpulan.
(3) Inference (simpulan), yaitu memperkirakan simpulan yang akan
didapat.
(4) Situation (situasi), yaitu menerapkan konsep pengetahuan yang
dimiliki untuk menyelesaikan masalah pada situasi lain.
(5) Clarity (kejelasan), yitu memberikan contoh masalah atau soal yang
serupa dengan yang sudah ada.
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(6) Overview (pemeriksaan atau tinjauan), yaitu memeriksa kebenaran
jawaban.
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reason (alasan)
dan Clarity (kejelasan), Inference (simpulan), Situation (situasi), dan
Overview (pemeriksaan atau tinjauan).

d) Keterampilan-keterampilan dalam Berpikir Kritis
Ada sejumlah keterampilan atau kecakapan yang diperlukan untuk
dapat melakukan berpikir kritis secara efektif. Menurut Ennis ada dua faktor
penting yang menunjang kecakapan berpikir kritis yaitu disposisi dan
kecakapan. Disposisi, merujuk pada ciri efektif dan disposisional yang
dibawa seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas berpikir seperti
keterbukaan pikiran, usaha untuk mendapatkan informasi yang baik, dan
kepekaan terhadap keyakinan, perasaan, dan pengetahuan orang lain.
Kecakapan merujuk pada keterampilan kognitif yang diperlukan untuk
berpikir secara kritis, seperti tindakan memusatkan, menganalisis, dan
menimbang. (Surya, 2016: hal. 125)
Hal yang perlu diingat ialah bahwa segala bentuk berpikir kritis, tidak
mungkin dapat dilakukan tanpa komponen utama yaitu pengetahuan.
Pengetahuan merupakan sesuatu yang digunakan untuk berpikir secara kritis
dan juga diperoleh sebagai hasil berpikir kritis. Seperti dinyatakan pada
bagian terdahulu, bahwa pengetahuan keahlian akan membuat individu
mampu memecahkan masalah lebih cepat, lebih baik, dan berbeda. Ennis
mengemukakan ada dua belas keterampilan yang diperlukan dalam proses
berpikir kritis secara efektif seperti berikut ini.
(1) Memfokuskan pada pertanyaan.
(2) Menganalisis argument.
(3) Menanyakan dan menjawab pertanyaan klarifikasi.
(4) Menimbang kredibilitas suatu sumber.
(5) Mengamati dan menimbang laporan hasil pengamatan.
(6) Menimbang deduksi.
(7) Menimbang induksi.
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(8) Membuat timbangan nilai.
(9) Merumuskan istilah dan menimbang definisi.
(10)

Mengidentifikasi Asumsi.

(11)

Memutuskan suatu tindakan.

(12)

Berinteraksi dengan orang lain. . (Surya, 2016: hal. 127)

Sedangkan beberapa keterampilan berpikir kritis yang sangat penting
menurut Fisher (2008: hal. 8) khususnya bagaimana:
(1) Mengidentifikasi elemen-elemen dalam kasus yang dipikirkan,
khususnya alasan-alasan dan kesimpulan-kesimpulan.
(2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi-asumsi.
(3) Mangklarifikasi dan menginterpretasi pernyataan-pernyataan dan
gagasan-gagasan.
(4) Menilai akseptabilitas, khususnya kredibilitas, klaim-klaim.
(5) Mengevaluasi argumen-argumen yang beragam jenisnya.
(6) Menganalisis,

mengevaluasi

dan

menghasilkan

penjelasan-

penjelasan.
(7) Menganalisis, mengevaluasi dan membuat keputusan-keputusan.
(8) Menarik inferensi-inferensi.
(9) Menghasilkan argumen-argumen.
Dari penjelasan diatas peneliti akan menggunakan beberapa 5 point
sebagai acuan dalam mengukur peningkatan berpikir kritis siswa pada
penelitian yang akan dilaksanakan. Diantaranya adalah :
(1) Memfokuskan pada pertanyaan.
(2) Menganalisis argument.
(3) Menanyakan dan menjawab pertanyaan klarifikasi.
(4) Menganalisis,

mengevaluasi

penjelasan.
(5) Menarik inferensi-inferensi.

2. Pembelajaran Matematika
a) Pengertian Matematika

dan

menghasilkan

penjelasan-
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Matematika adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap
masalah yang dihadapi manusia, suatu cara menggunakan informasi,
menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan
pengetahuan tentang menghitung. Dan yang paling penting adalah
memikirkan diri manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan
hubungan-hubungan. (Hasratudin, 2014: hal. 30)
Sedangkan

menurut

Schoenfeld

(Soemarno,

2014:

hal.

6)

mengemukakan bahwa matematika adalah suatu disiplin ilmu yang hidup
dan tumbuh dimana kebenaran dicapai secara individu dan melalui
masyarakat matematis. Berdasarkan pendapat para ahli yang dijelaskan
diatas, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah suatu disiplin ilmu yang
berhubungan dengan angka dan bilangan serta menggunakan simbol
matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
Memperhatikan karakteristik Matematika yang rasional, yaitu memuat
cara pembuktian yang valid, rumus-rumus atau aturan yang umum atau sifat
penalaran matematika yang sistematis memerlukan strategi pembelajaran.
Objektif, yaitu terkait dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seharihari dan deduktif, yaitu suatu teori atau pernyataan dalam matematika
diterima kebenarannya bila telah dibuktikan secara deduktif. Sehubungan
dengan karakteristik tersebut, diperlukan strategi pembelajaran yang dapat
mendorong terjadi proses pembelajaran dengan hasil belajar yang optimal
bagi pengembangan seluruh potensi anak. (Rusmono, 2014: hal. 74)
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa matematika adalah suatu cara untuk
memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena
pada dasarnya kehidupan kita banyak sekali berhubungan dengan
matematika, misalnya dalam mengetahui bentuk, ukuran suatu benda, dan
juga pengetahuan tentang perhitungan. Dengan kata lain bahwa matematika
adalah suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan angka dan bilangan
serta menggunakan simbol matematika untuk menyelesaikan masalah seharihari.

b) Tujuan Pembelajaran Matematika
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Depdiknas menyatakan bahwa tujuan pembelajaran mata pelajaran
matematika disekolah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan (1)
Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generelisasi, menyusun bukti aau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika; (2) Memecahkan masalah yang
meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika,
menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (3)
Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain
untuk memperjelas keadaan atau masalah; (4) 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. (Hasratudin, 2014: hal. 32-33)
Hendriana dan Soemarno (2014: hal. 7) menyatakan bahwa kurikulum
KTSP yang disempurnakan pada kurikulum 2013 mencantumkan tujuan
pembelajaran

matematika

sebagai

berikut:

(1)

memahami

konsep

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan
konsep atau matematika secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam
pemecahan masalah, (2) menggunakan pelaran pada pola dan sifat,
melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (3)
memecahkan masalah, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol,
tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah,
dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan,
sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika,
serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
Tujuan adanya pembelajaran matematika adalah untuk mempersiapkan
siswa agar sanggup dalam menghadapi perubahan keadaan dan pola pikir
dalam kehidupan di bumi yang semakin maju dan berkembang.

c) Materi Pembelajaran Matematika Perkalian dan Pembagian
(1) Pekalian
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Konsep perkalian adalah penjumlahan berulang. Dalam penelitian
ini peneliti akan menggunakan soal cerita yang berkaitan dengan
perkalian.
Contoh soal:
Pak jono mengangkut 7 buah kardus dalam mobilnya. Tiap kardus berisi
96 buah jeruk. Berapa jumlah jeruk yang diangkut oleh Pak Jono ?
Penyelesaian:
Diketahui :

Ada 7 buah kardus.
Tiap kardus berisi 96 buah jeruk

Ditanyakan:

Jumlah jeruk yang diangkut Pak Jono ?

Jawab:
7 x 96 = (7 x 90) + (7 x 6)
= 630 + 42 = 672
Jadi, jumlah jeruk yang diangkut oleh Pak Jono adalah 672
buah. (Suharyanto, 2009: hal. 40)

(2) Pembagian
Dalam Matematika (2009), pembagian dikatakan adil jika hasilnya
sama tanpa meninggalkan sisa. Konsep pembagian adalah pengurangan
berulang. Contoh :
Perhatikan gambar berikut ini !
1

2

3

18 : 3 = 6
Pengurangan berulang oleh bilangan 3 sebanyak 6 kali.
18 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 = 0
Maka, 18 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 = 0, berarti 18 : 3 = 6.
(Nur Fajariyah, 2008: hal. 57)

3. Problem Based Learning (PBL)
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a) Konsep Dasar
Sesuai dengan namanya, pembelajaran berbasis masalah (PBM, problem
based learning) adalah model pembelajaran yang berdasar pada masalahmasalah yang dihadapi siswa terkait dengan KD yang sedang dipelajari
siswa. Masalah yang dimaksud bersifat nyata atau sesuatu yang menjadi
pertanyaan-pertanyaan pelik bagi siswa. Hal ini beda dengan model
pembelajaran penemuan yang masalahnya cenderung direkayasa karena
tujuannya bukan mencari solusi, melainkan untuk menemukan sesuatu atau
hal-hal yang harus dikuasai siswa, sesuai dengan tuntutan KD dalam
kurikulum.
Untuk menuju tahap seperti itu, para siswa terlebih dahulu perlu
memiliki pengetahuan mendalam ataupun referensi yang banyak sehingga
mereka bisa membedakan benar salahnya suatu konsep, peristiwa, keadaan,
dan yang lainnya. Apabila menganggap adanya sesuatu yang salah, berarti
siswa sudah menemukan suatu masalah dan hal itu perlu ditindak lanjuti
dengan merumuskan pemecahannya. (Kosasih, 2014: hal. 88)

b) Pengertian Problem Based Learning (PBL)
Problem

Based

Learning

(Problem

Based

Instruction)

adalah

pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak
terstruktur (ill-kstrucktured) dan bersifat terbuka sebagai konteks sebagai
peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah
dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. (Rusman,
2011: hal. 232)
Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang
melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahaptahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan
yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki
keterampilan untuk memecahkan masalah. Problem based Learning telah
banyak diterapkan dalam pembelajaran sains. Problem Based Learning dapat
dan perlu termasuk untuk eksperimentasi sebagai suatu alat untuk
memecahkan masalah. Mereka menggunakan suatu kerangka kerja yang

17

menekankan bagaimana para peserta didik merencanakan suatu eksperimen
untuk menjawab sederet pertanyaan. (Amir, 2009: hal. 22)
Menurut Sudjimat menyatakan bahwa pembelajaran pemecahan masalah
pada hakekatnya adalah belajar berpikir (learning to think) atau belajar
bernalar (learning to reason), yaitu berpikir atau bernalar mengaplikasikan
berbagai pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya untuk memecahkan
masalah baru yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Oleh karena itu,
pembelajaran pemecahan masalah harus dirancang sedemikian rupa sehingga
mampu merangsang peserta didik unutk berpikir dan mendorong peserta
didik menggunakan pikirannya secara sadar untuk memecahkan masalah.
(Donni, 2015: hal. 186)
Berdasarkan pendapat para ahli peneliti menyimpulkan bahwa
pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan
model pembelajaran yang mengangkat masalah yang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari untuk dapat diselesaikan dengan langkah-langkah
yang sesuai dengan model problem based learning.

c) Karakteristik Problem Based Learning (PBL)
Menurut Oon Seng Tan (Fathurrohman, 2015: hal. 115) pembelajaran
berdasarkan masalah memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :
(1) Belajar dimulai dengan suatu masalah.
(2) Memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan
dunia nyata peserta didik atau integrasi konsep dan masalah di dunia
nyata.
(3) Mengorganisasikan pelajaran diseputar masalah, bukan diseputar
disiplin ilmu.
(4) Memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar dalam
membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka
sendiri.
(5) Menggunakan kelompok kecil.
(6) Menuntut pembelajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah
mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja inilah yang
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akan membentuk skiil peserta didik. Jadi, peseta didik diajari
keterampilan.

d) Tujuan Problem Based Learning (PBL)
Adapun tujuan dari PBM bukan pada penguasaan pengetahuan siswa
yang

seluas-luasnya.

Akan

tetapi,

dengan

pengembangan

model

pembelajaran seperti itu siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan
kemampuan

pemecahan

masalah

serta

sekaligus

mengembangkan

kemampuan mereka untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri.
Dengan penerapan model PBM, siswa menjadi terampil dalam
memecahkan masalah, baik yang berkaitan dengan masalah akademik
ataupun kehidupan mereka sehari-hari. Mereka pun diharapkan menjadi
solusi dari beragam masalah yang mungkin dihadapi lingkungan dan
masyarakatnya.
PBM juga mengiring siswa untuk terbiasa berkolaborasi dengan
temannya. Hal ini karena dalam pelaksanaan model tersebut mereka tidak
lepas dari kegiatan sumbang saran antara siswa yang satu dengan yang
lainnya, termasuk dalam rangkaian kegiatan dalam usaha menemukan
solusinya. Model PBM mendorong terbentuknya saling ketergantungan
positif antar siswa. Hal itu terjadi karena dalam prosesnya, pemecahan
masalah memerlukan pandangan banyak pihak sehingga mendapat solusi
yang terbaik dan disepakati bersama. Setiap siswa berperan aktif,
memberikan sumbang sarannya, sesuai dengan pengalamannya masingmasing. (Kosasih, 2014: hal. 89)

e) Langkah-langkah Problem Based Learning (PBL)
Mengajar dengan sukses tak dapat dilakukan menurut suatu pola tertentu
yang diikuti secara rutin. Agar berhasil baik, mengajar memerlukan
kecakapan, pemahaman, inisiatif dan kreativitas dari pihak guru. Seorang
guru dapat belajar berhitung menurut cara dari tahun ke tahun yakni dengan
melatih hitungan-hitungan dalam buku. Murid “maju” dengan cepat akan
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tetapi hasilnya sering menyedihkan. Guru lain menghubungkan pelajaran
berhitung dengan pengalaman anak-anak dalam kehidupannya, hasilnya
autentik dan tahan lama. (Mursell, 2008: hal. 3-4)
Menurut Arends (Nafiah, 2013: hal. 130) menyatakan bahwa langkahlangkah dalam melaksanakan Problem Based Learning ada 5 fase yaitu (1)
mengorientasi siswa pada masalah; (2) mengorganisasi siswa untuk meneliti;
(3) membantu investigasi mandiri dan berkelompok; (4) mengembangkan
dan menyajikan hasil karya; (5) menganalisis dan mengevaluasi pemecahan
masalah., permasalahan yang digunakan dalam Problem Based Learning
adalah permasalahan yang dihadapi didunia nyata. Meskipun kemampuan
individual dituntut bagi setiap siswa, tetapi dalam proses belajar dalam
Problem Based Learning siswa belajar dalam kelompok untuk memahami
pesoalan yang dihadapi. Kemudian siswa belajar secara individu untuk
memperoleh informasi tambahan yang berhubungan dengan pemecahan
masalah. Peran guru dalam Problem Based Learning yaitu fasilitator dalam
proses pembelajaran.

B. Acuan Teoritis
Keluhan banyak muncul bahwa tidak sedikit siswa yang memandang
matematika sebagai suatu mata pelajaran yang sangat membosankan, menyeramkan,
menakutkan atau bahkan menjengkelkan. Banyak siswa yang berusaha menghindari
mata pelajaran ini. Hal ini jelas sangat berakibat buruk bagi perkembangan
pendidikan matematika ke depan. Oleh karena itu, perubahan proses pembelajaran
matematika yang menyenangkan harus menjadi prioritas utama agar tujuan dapat
tercapai.
Melalui model problem based learning yang pengajarannya didasari dari
persoalan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan pelajaran tersebut
menjadi bermakna bagi siswa, dengan demikian mereka termotivasi untuk lebih
semangat terlibat dalam pelajaran, dan pada akhirnya berimbas pada hasil belajar
mereka. Untuk mendukung proses pembelajaran yang dapat meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa diperlukan suatu pengembangan materi pelajaran
matematika yang difokuskan kepada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari
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(kontekstual) dan disesuaikan dengan tingkat kognitif siswa, serta penggunaan
metode evaluasi yang terintegrasi pada proses pembelajaran.

C. Model Tindakan
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau
Classroom Action Research (CAR). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu
penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai tindakan
yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu
perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa
kegiatan belajar mengajar, untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang
dilakukan. (Takari, 2008: hal. 6).
Proses belajar adalah interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa,
atau siswa dengan lingkungannya. Dan fokus kajian dalam penelitian ini meliputi
proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning yang
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penerapan PTK dalam
pendidikan

dan

pembelajaran

memiliki

tujuan

untuk

memperbaiki

atau

meningkatkan kualitas praktek pembelajaran secara berkesinambungan sehingga
meningkatkan mutu hasil intruksional, mengembangkan keterampilan guru,
meningkatkan relevansi, meningkatkan efisiensi pengelolaan intruksional pada
komunitas serta menumbuhkan budaya meneliti pada komunitas guru. (Asrori 2008:
hal. 17) Dalam penelitian ini, peneliti merencanakan untuk melakukan sebanyak dua
siklus. Pembagian siklus didasarkan pada materi yang akan dilaksanakan. Dimana
setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu:
1. Perencanaan (Planning)
Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan untuk
menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk
memecahkan masalah yang akan dihadapi.

Dalam penelitian ini yang

dikategorikan sebagai tahap perencanaan adalah sebagai berikut :
(a) Menelaah materi pembelajaran dan menelaah indikator bersama tim
kolaborasi (guru dan peneliti).
(b) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
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(c) Menyiapkan sumber dan alat

peraga

yang dibutuhkan dalam

pembelajaran.
(d) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
(e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kinerja guru, aktivitas
siswa, dan iklim belajar dalam pembelajaran.

2) Pelaksanaan Tindakan (Acting)
Tahap ini merupakan implementasi (pelaksanaan) dari semua rencana yang
telah dibuat. Tahap ini, yang berlangsung di dalam kelas, adalah realisasi dari
segala teori pendidikan dan teknik mengajar yang telah disiapkan sebelumnya.
Yaitu melaksanakan tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran
problem based learning.

3) Pengamatan (Observation)
Observasi atau pengamatan adalah proses pengambilan data dalam
penelitian dimana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Observasi
sangat sesuai digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan kondisi/
interaksi belajar- mengajar, tingkah laku, dan interaksi kelompok. (M. Ali, M.
Asrori, 2014: hal. 254)
Observasi adalah suatu upaya pengumpulan data berkenaan dengan
pelaksanaan tindakan kelas. Pada tahap ini, peneliti dibantu guru kolaborator
mengobservasi faktor-faktor rendahnya hasil belajar siswa selama proses
pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. Dengan lembar observasi
guru, observer juga mengamati dan memberikan penilaian terhadap peneliti
dalam menerapkan model pembelajaran PBL selama proses pembelajaran.

4) Refleksi (Reflecting)
Refleksi adalah mengingat, merenungkan, mencermati, dan menganalisis
kembali suatu kegiatan atau tindakan yang telah dilakukan sebagaimana yang
telah dicatat dalam observasi. (Takari, 2008: hal. 25)

Setelah pelaksanaan

tindakan selesai dilaksanakan, guru pelaksana, peneliti dan subjek peneliti
mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Hal ini dilakukan untuk
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menemukan hal-hal yang sudah sesuai dengan rancangan maupun hal-hal yang
perlu diperbaiki. (Asrori, 2008: hal. 45)
Pada tahap ini hasil pengamatan yang diperoleh dari pengamatan
dikumpulkan dan dianalisis bersama peneliti dan observer, sehingga dapat
diketahui apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang
diharapkan atau masih perlu adanya perbaikan. Tahap ini dilaksanakan dengan
maksud untuk memperbaiki kegiatan penelitian sebelumnya, yang akan
diterapkan pada penelitian berikutnya.

D. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam
penelitian tindakan ini adalah jika diterapkannya model problem based learning
maka dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa pada materi
perkalian dan pembagian dikelas III A SDIT Al- Mutmainnah Kota Jambi.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu
(SDIT) Al- Muthmainnah yang bertempat di Jln. Ir. H. Juanda RT 23 No. 22 kel.
Simpang III Sipin kec. Kota Baru Kota Jambi.

2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama semester ganjil tahun pelajaran 2018/ 2019.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III A dengan jumlah siswa sebanyak
22 siswa, yang terdiri dari 10 orang siswa perempuan, dan 12 orang laki-laki.

B. Rancangan Tindakan
Di dalam Penelitian Tindakan Kelas ini peneliti menggunakan model penelitian
Kemmis dan MC Taggart yang terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan
(planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing) dan refleksi
(reflecting). Adapun bentuk dari desain atau rancangan penelitian ini adalah sebagai
berikut (Arikunto, Dkk, 2014: hal. 17) :

1. Perencanaan
Pada tahap ini peneliti akan mengidentifikasi dan mengenalisis masalah yang
akan diteliti, menetapkan alasan mengapa penelitian dilakukan, membuat rincian
rancangan tindakan seperti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
menyiapkan lembar wawancara, lembar observasi, kisi- kisi soal, serta menetapkan
indikator keberhasilan.

2. Pelaksanaan
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Pada tahap ini, rancangan model dan skenario pembelajaran diterapkan.
Rancangan tindakan yang akan dilakukan akan menjelaskan tentang langkahlangkah kegiatan yang dilakukan.
a) Langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan.
b) Kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh guru.
c) Kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh siswa.
d) Rincian tentang jenis model pembelajaran dan cara menggunakannya.
e) Jenis instrument yang akan digunakan untuk pengumpulan data disertai
dengan penjelasan secara rinci bagaimana prosedur penggunaannya.

3. Pengamatan
Pengamatan merupakan kegiatan yang selanjutnya dikaji secara menyeluruh
untuk mengukur seberapa jauh efek tindakan dalam mencapai sasaran. Pengamatan
dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini,
peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dapat
berupa data kualitatif ataupun data kuantitatif.

4. Refleksi
Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang
telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilaksanakan
kegiatan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengamatan untuk mengukur
keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil refleksi digunakan
peneliti sebagai acuan untuk menentukan tindakan selanjutnya.

C. Desain dan Prosedur Tindakan
1. Desain Tindakan
Desain dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam
kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya

25

sebagai guru, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dan hasil
belajar siswa meningkat. (Uno, 2011: hal. 41)
Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti akan turun langsung kelapangan
untuk mengetahui bagaimana “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Pada
Mata Pelajaran Matematika Kelas III Materi Perkalian Dan Pembagian Melalui
Pembelajaran Problem Based Learning di SDIT Al-Muthmainnah Kota Jambi.
Perencanaan

Refleksi

SIKLUS I

Pelaksanaan

Pengamataan

Perencanaan

Refleksi

SIKLUS II

Pelaksaanaan

Pengamatan

?
Gambar 3.1 Desain Model Penelitian Tindakan Kelas
(Suharsimi, 2012: hal. 42)
2. Prosedur Tindakan
Prosedur penelitian tindakan kelas ini direncanakan sebanyak 2 siklus. Setiap
siklus dibagi dalam 4 kali pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 kegiatan yaitu tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jumlah siklus ini bisa
berubah dalam artian jika pada siklus 1 aktivitas belajar telah meningkat, maka
penelitian ini hanya dilakukan 1 siklus, namun jika pada siklus 1 aktivitas belajar
belum meningkat maka penelitian dilakukan dengan II siklus, begitu seterusnya
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sampai aktivitas belajar meningkat.
Tahap-tahap prosedur penelitian :
Siklus I
a) Perencanaan (planning)
Dalam rangka penelitian, peneliti melakukan beberapa persiapan
diantaranya:
(1) Menghubungi dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk
melakukan penelitian.
(2) Mengadakan

wawancara

dengan

pihak-pihak

yang membantu

pelaksanaan tindakan.
(3) Membuat persiapan mengajar (perangkat pembelajaran) meliputi RPP,
skenario pembelajaran, dan buku-buku penunjang dalam penerapan
model problem based learning pada mata pelajaran matematika materi
perkalian dan pembagian dalam meningkatkan kemampuan berpikir
kritis siswa.
(4) Membuat lembar observasi baik untuk guru, siswa, dan tes akhir
kemampuan siswa yang disesuaikan dengan pelajaran matematika
materi perkalian dan pembagian dalam meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa.
(5) Menyiapkan lembar wawancara.

b) Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, yang dilakukan adalah melaksanakan isi RPP
dikelas yakni pada pelajaran matematika materi perkalian dan pembagian yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan
menggunakan model problem based learning.

c) Pengamatan
Pengamatan dilaksanakan bersama dengan pelaksanaan tindakan yang
dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembar observasi guru dan siswa.
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Pada tahap ini peneliti mengamati kegiatan siswa selama proses pembelajaran
berlangsung. Melalui observasi dihasilkan data observasi. Data yang
dimaksudkan berupa keterangan kegiatan siswa selama proses pembelajaran
berlangsung. Kemudian diperoleh data pada siklus I sebagai acuan dalam
perbaikan untuk siklus II dijadikan bahan refleksi.

d) Refleksi
Pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisis dan mengkaji
pelaksanaan pemebelajaran melalui hasil pengamatan yang dilakukan di kelas
yang diperoleh pada akhir kegiatan pembelajaran. Seluruh data yang diperoleh
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.
Bila hasil refleksi dan evaluasi menunjukkan peningkatan pada
kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran matematika materi perkalian
dan pembagian, maka tidak perlu dilanjutkan dengan siklus II. Namun apabila
terjadi adalah yang sebaliknya maka harus ditindak lanjuti dengan siklus II
yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

Siklus II
a) Perencanaan (planning)
Dalam rangka penelitian, peneliti melakukan beberapa persiapan
diantaranya :
(1) Membuat daftar permasalahan pada siklus I.
(2) Menyusun RPP pelajaran matematika materi perkalian dan pembagian
disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang menerapkan
problem based learning yang dapat meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa.
(3) Menyiapkan dan menyediakan media yang sesuai dengan materi
pembelajaran.
(4) Menyiapkan lembar tes.
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(5) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa selama proses
pembelajaran berlangsung.

b) Pelaksanaan (acting)
Melaksanakan perencanaan yakni pembelajaran yang sesuai dengan isi
RPP pada pelajaran matematika materi perkalian dan pembagian yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model
problem based learning.

c) Pengamatan (observation)
Pengamatan dilaksanakan bersama dengan pelaksanaan tindakan yang
dilakukan peneliti dengan menggunakan lembar observasi guru dan siswa.
Pada tahap ini peneliti mengamati kegiatan siswa selama proses pembelajaran.
Data observasi yang dimaksudkan berupa keterangan kegiatan siswa dan guru
selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian diperoleh data pada siklus
II sebagai acuan yang dijadikan sebagai bahan refleksi.

d) Refleksi
Pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisis dan mengkaji
pelaksanaan pembelajaran melalui hasil pengamatan yang dilakukan di kelas
berupa lembar observasi, tes hasil belajar yang diperoleh pada akhir kegiatan
pembelajaran. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan
kualitatif.
Bila hasil refleksi dan evaluasi menunjukkan peningkatan pada
kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi perkalian dan pembagian pada
pembelajaran matematika, maka tidak perlu dilanjutkan dengan siklus
selanjutnya. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya maka harus ditindak
dengan siklus berikutnya.

D. Kriteria Keberhasilan Tindakan
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Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya (kriteria ketuntasan belajar) jika siswa
mendapat nilai 60, dan suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan klasikal)
jika dalam kelas terdapat ≥85% siswa yang telah tuntas belajarnya (Depdikbud dalam
Trianto, 2010: hal. 241). Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu :
a) Pelaksanaan pembelajaran dengan model problem based learning telah
memenuhi langkah-langkah pembelajaran secara keseluruhan.
b) Meningkatnya kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran
matematika materi perkalian dan pembagian.
c) Respon baik dari peserta didik terhadap pembelajaran dengan penerapan
model problem based learning.

E. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data
diperoleh. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber
data adalah subjek darimana data-data diperoleh. Sumber data yaitu berbentuk
perkataan maupun tindakan, yang didapat melalui wawancara. Sumber data peristiwa
(situasi) yang didapat melalui observasi dan sumber data dari dokumen didapat dari
instansi terkait.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data
sekunder, yaitu :
1. Sumber data Primer
a) Kepala sekolah : untuk mendapat informasi tentang sekolah.
b) Guru : untuk melihat tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dengan
menggunakan model problem based learning.
c) Siswa : untuk mendapatkan data tetang peningkatan kemampuan berpikir
kritis siswa.

2. Sumber data sekunder
a) Situasi sekolah : untuk melihat bagaimana keadaan sekolah yang diteliti.
b) Dokumen : untuk mendapatkan data tentang sekolah.

F. Instrumen Pengumpulan Data
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1. Definisi Konseptual
Aspek yang akan diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir
kritis siswa dengan diterapkannya model problem based learning.
a) Model Problem Based Learning
Model problem based learning merupakan model pembelajaran yang
berpusat pada siswa. Materi yang diajarkan dikelas kontrol sama dengan
materi yang diajarkan pada kelas eksperimen. Pada pertemuan pertama dikelas
eksperimen pembelajaran diawali apersepsi dengan mengingatkan kembali
materi sebelumnya, lalu guru membagikan siswa dalam beberapa kelompok.
Guru

menjelaskan

tujuan

pembelajaran,

menjelaskan

logistik

yang

dibutuhkan, mengajukan fenomena untuk memunculkan masalah yang dipilih.
Peserta didik membuat definisi dan mengorganisasi tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah tersebut.
b) Kemampuan Berpikir Kritis Matematika
Berpikir kritis merupakan salah satu strategi kognitif dalam pemecahan
masalah yang lebih kompleks dan menuntut pola yang lebih tinggi. Dalam
bahasan di atas, telah dikemukakan beberapa macam berpikir seperti
konvergen dan berpikir divergen, berpikir analitis, berpikir kreatif. Dalam hal
ini guru hendaklah berperan aktif dalam proses pembelajaran dan dapat
menjawab pertanyaan siswa dengan tepat dan benar sehingga siswa dapat
dengan mudah memahami jawaban yang dijelaskan oleh guru.
Pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran yang sangat
memerlukan pemikiran yang kritis. Bagaimana tidak, pelajaran matematika
tentunya sangat berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Dimana matematika
itu sendiri banyak menggunakan rumus-rumus yang dapat membuat seseorang
sulit memahami jika tidak dilakukan dengan pemikiran yang serius. Tidak
heran jika banyak orang yang tidak menyukai pelajaran matematika ini karena
kesulitan dalam memahaminya, meskipun demikian pelajaran matematika
sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Definisi Operasional
a) Model Problem Based Learning
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Melalui model problem based learning diharapkan guru dapat mengetahui
masalah yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran misalnya siswa malas
belajar dikarenakan materi yang disampaikan oleh guru dan media yang
digunakan kurang menarik minat siswa untuk belajar. Tugas guru setelah
mengetahui permasalahan tersebut adalah membantu atau meningkatkan proses
pembelajaran agar dapat menarik minat siswa untuk semangat belajar dan
berpikir dalam menghadapi pemasalahan dalam pembelajaran.

b) Kemampuan Berpikir Kritis Matematika
Berpikir kritis dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran
matematika sangatlah penting dikembangkan. Karena pada dasarnya kehidupan
sehari-hari manusia banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
matematika. Berpikir kritis lebih banyak berada dalam kendali otak kiri dengan
fokus kepada menganalisis dan mengembangkan berbagai kemungkinan
masalah

yang

dihadapi.

Berpikir

kritis

menuntut

kita

untuk

mempertimbangkan isu-isu umum antar beberapa ranah. Kemampuan berpikir
kritis melibatkan proses kognitf dan mengajak peserta didik untuk berpikir
reflektif terhadap permasalahan (pemecahan masalah).

3. Kisi-kisi Instrumen
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara,
lembar observasi, dan lembar soal tes.
a) Wawancara
Peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas III A SDIT AlMutmainnah Kota Jambi. Adapun pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti
adalah hal-hal yang berkaitan dengan siswa dan guru dalam proses
pembelajaran matematika.
Tabel 3.1
Kisi-kisi Lembar Wawancara Guru Sebelum Pembelajaran
No
Pertanyaan
1

Berapa lama Ibu mengajar di SDIT AL-

Jawaban
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2
3
4
5
6
7
8
9

10

Muthmainnah Kota Jambi ?
Berapa lama ibu mengajar di kelas III?
Berapa jumlah peserta didik yang belajar di
kelas ibu saat ini?
Bagaimana hasil belajar siswa di kelas pada
pembelajaran matematika?
Bagaimana cara ibu menyampaikan materi
kepada siswa?
Bagaimana
respon
siswa
terhadap
pembelajaran?
Model pembelajaran apakah yang ibu
ketahui?
Apa model pembelajaran yang sering ibu
gunakan pada saat proses pembelajaran?
Bagaimana respon siswa terhadap model
pembelajaran yang ibu terapkan pada
pembelajaran matematika?
Apakah dalam proses pembelajaran ibu
pernah menggunakan model pembelajaran
problem based learning ?

Tabel 3.2
Kisi-kisi Lembar Wawancara dengan Guru Setelah Pembelajaran
No
Pertanyaan
Jawaban
1

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran problem based learning dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa ?

2

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran problem based learning materi
perkalian dan pembagian pada pembelajaran
matematika lebih mudah untuk dipahami oleh
siswa ?

3

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran problem based learning dapat
mengetahui pemahaman masing-masing siswa
dalam diskusi kelompok ?

33

4

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran problem based learning siswa
lebih aktif dalam proses pembelajaran ?

5

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran problem based learning siswa
berani mengemukakan jawabannya ?

6

Bagaimana hasil belajar siswa dan sikap
belajar siswa setelah diterapkannya model
pembelajaran problem based learning ?

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Wawancara Siswa
No
Pertanyaan
1

Apakah kamu suka pembelajaran matematika ?

2

Bagaimana
pendapat
kamu
tentang
pembelajaran matematika?
Bagaimana pendapat kamu tentang materi
perkalian dan pembagian pada mata pelajaran
matematika ?
Bagaimana pendapat kamu tentang cara
mengajar guru yang digunakan dalam
pembelajaran selama ini?
Pernahkah kamu mendengar atau mengetahui
model pembelajaran problem based learning ?

3

4

5

6
7

8
9

10

Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang
model pembelajaran problem based learning ?
Apakah model pembelajaran problem based
learning menimbulkan keaktifan berpikir kritis
kamu dalam belajar?
Apakah kamu senang dengan model
pembelajaran sekarang ?
Bagaimana cara kamu memperbaiki kegagalan
apabila nilaimu kurang memuaskan dalam
pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran problem based learning ?
Apakah kamu berusaha sendiri dalam
memahami materi ?

Jawaban
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11

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21

Apa yang kamu dapat setelah mempelajari
pembelajaran matematika menggunakan model
pembelajaran problem based learning ?
Apakah
dengan
diterapkannya
model
pembelajaran problem based learning dapat
membawa perubahan tingkah laku belajar
kamu?
Apakah pengetahuan yang kamu yang
diperoleh dari model pembelajaran problem
based learning bisa bertahan lama?
Keterampilan apa yang kamu peroleh setelah
diterapkannya model pembelajaran problem
based learning?
Apakah kamu ikut berpartisipasi dalam
kelompokmu?
Apakah kamu berani bertanya kepada
temanmu?
Apakah kamu bertanya kepada guru apabila
kamu belum paham ?
Apakah kamu membantu teman yang belum
paham ?
Apa yang kamu rasakan terkait dengan
pembelajaran matematika sekarang ?
Adakah perbedaan dengan model pembelajaran
guru sebelumnya ?
Dibanding dengan pembelajaran sebelumnya
apakah pembelajaran matematika pada saat ini
lebih menyenangkan ?

b) Observasi
Lembar observasi dibuat oleh peneliti yang berkolaborasi dengan guru
kelas III A. Observasi dijadikan oleh peneliti sebagai penilaian proses kegiatan
pembelajaran. Adapun tujuan observasi ini adalah :
(1) Untuk mengetahui tingkat awal kemampuan berpikir kritis siswa
dalam proses pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan model
problem based learning.
(2) Untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan model problem
based learning terhadap pola kemampuan berpikir kritis siswa.
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Hal yang akan di observasi adalah kegiatan guru selama proses
pembelajaran dengan menerapkan model problem based learning dan tingkat
kemampuan berpikir kritis siswa selama pembelajaran berlangsung.

Adapun petunjuk observasi guru mengajar menggunakan model problem
based learning adalah sebagai berikut :
(1) Berilah skor pada kolom penilaian berdasarkan pendapat Bapak/ Ibu
(2) Skor penilaian pada setiap pertemuan yang diberikan memiliki kriteria
nilai sebagai berikut
Tabel 3.4
Kualitas Skor Mengajar Guru dengan Menggunakan Model Problem
Based Learning
Skor

Kualitas

1

Tidak Baik

2

Kurang Baik

3

Cukup Baik

4

Baik

5

Sangat Baik

Tabel 3.5
Kisi-kisi Lembar Observasi Guru Mengajar dengan Menggunakan
Model Problem Based Learning.
No

Fase

Tingkah Laku Guru

Skor
P1

1

Orientasi
siswa
kepada

a. Guru memasuki
kelas tepat waktu
b. Guru menjelaskan
tujuan pembelajaran.

P2

Jumlah
P3

Ratarata

Ket
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masalah

2

Menanya
,Memunc
ulkan
Permasal
ahan

3

Menalar
dan
Mengum
pulkan
Data

4

Mengaso
siasi dan
Merumus
kan
Jawaban

c. Guru memotivasi
siswa agar terlibat
dalam kegiatan
pemecahan masalah
yang dipilih.
d. Guru mendorong
siswa untuk
melakukan kegiatan
pengamatan terhadap
fenomena yang
terkait dengan KD
yang akan
dikembangkan.
a. Guru membantu
siswa untuk
mendefinisikan tugas
belajar yang
berhubungan dengan
masalah.
b. Guru mendorong
siswa untuk
merumuskan suatu
masalah terkait
dengan fenomena
yang diamatinya
masalah itu
dirumuskan berupa
pertanyaan yang
bersifat problematis.
a. Guru mendorong
siswa untuk
mengumpulkan
informasi yang
relevan.
b. guru membimbing
siswa melaksanakan
eksperimen untuk
mendapatkan
pemecahan/penjelasa
n atas masalah baik
secara individu
maupun kelompok.
a. guru meminta siswa
untuk melakukan
analisis data dan
merumusan jawaban
terkait dengan
masalah yang

37

5

Mengko
minikasi
kan

mereka ajukan
sebelumnya.
b. Guru membantu
siswa dalam
merumuskan
jawaban.
a. Guru memfasilitasi
siswa untuk
mempersentasikan
jawaban atas
permasalahan yang
mereka rumuskan
sebelumnya.
b. Guru membantu
siswa melakukan
refleksi atau evaluasi
terhadap proses
pemecahan masalah
yang dilakukan.

Jumlah
Skor Rata-rata
Persentase (%)

Keterangan:
P1 : Pertemuan Pertama
P2 : Pertemuan Kedua
P3 : Pertemuan Ketiga

Adapun petunjuk observasi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa
pada mata pelajaran matematika materi perkalian dan pembagian dengan
menggunakan model problem based learning adalah sebagai berikut :
(1) Berilah skor penilaian pada kolom berdasarkan pendapat Bapak/ Ibu
(2) Skor penilaian yang diberikan memiliki kriteria nilai sebagai berikut :
Tabel 3.6
Kualitas Skor Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
Skor

Kualitas

1

Tidak Kritis
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2

Kurang Kritis

3

Cukup Kritis

4

Kritis

5

Sangat Kritis

Tabel 3.7
Kisi-kisi Lembar Observasi Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Siswa.
Aspek yang Dinilai
No

Nama siswa

1

Abid Ar- Rahman

2

Almagali Sulthaan. A

3

Amalian Indana Zulfa

4

Annisa Fitria R

5

Ashaabi Rasyendi

6

Arkananta Ghifarie A

7

Athira Wardathunnisa

8

Attar Rizwan Al Fathih

9

Aulia Dwi Cahya R

10

Aulia Rayhani Alezha

11

Bima Sakti

12

Gween Safana Ezanov

13

Denisa Chairani Azahra

A

B

C

D

E

Jumlah skor
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14

Dzaki Alfaruq

15

Egi Dwi Maulana

16

Hafidz Adham Evyno

17

Kianra Ciara Hafsya

18

Mazaya Najla Salsabila

19

M. Zahi Varian

20

Nindia Almira M

21

Raditia Dafa Pratama

22

Raja Kinan Ahmad
Jumlah
Skor Rata-rata

Keterangan aspek yang diamati pada tabel 3.7 :
A: Fokus terhadap masalah pembelajaran yang dihubungkan dengan
kehidupan sehari-hari.
B: Memberikan alasan terhadap masalah.
C: Memperkirakan simpulan masalah yang akan di dapat.
D: Menerapkan konsep pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan
Masalah.
E: Membuat kesimpulan (kebenaran jawaban)

c) Soal Tes
Soal tes dibuat dalam bentuk soal uraian. Tujuannya adalah untuk
mengukur kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam menyelesaikan
soal cerita matematika materi perkalian dan pembagian yang akan diujikan
pada akhir siklus atau pada pertemuan terkhir.
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d) Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang
diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu di telaah secara intens sehingga
dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian
(Djam‟an Satori, 2011: hal. 149). Dokumentasi disini digunakan untuk
menggambarkan situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran matematika
dengan model problem based learning berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan
penelitian tindakan kelas, dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran.

4. Jenis instrumen
Adapun jenis instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu:
a) Wawancara
Peneliti akan melakukan wawancara kepada siswa dan guru kelas III A
SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi yang berkenaan tentang judul penelitian
ini yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan
model problem based learning.

b) Observasi
Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan berpikir
kritis matematika siswa. Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran
berlangsung dengan cara memberikan skor. Adapun hal-hal yang diamati
adalah tentang bagaimana cara guru mengajar dengan menggunakan model
problem based learning dan bagaimana siswa menanggapi pelajaran yang
diberikan oleh guru yang berkenaan dengan kemampuan bepikir kritis
matematis siswa.
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c) Tes
Tes merupakan alat pengukur data yang berharga dalam penelitian. Tes
ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada seseorang
dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan
penetapan skor angka. Adapun jenis tes dalam penelitian adalah tes prestasi
belajar dan tes kecerdasan (Uno, Dkk, 2011: hal. 104).

d) Dokumentasi
Pengambilan data melalui dokumentasi foto ini dilakukan pada proses
pembelajaran berlangsung. Peneliti meminta bantuan rekan untuk mengambil
gambar, sehingga siswa tetap fokus dan tidak terjadi perubahan perilaku siswa
pada saat pengambilan gambar atau foto.
Dokumentasi ini akan memperkuat analisis hasil penelitian pada setiap
siklus. Selain itu melalui dokumentasi foto dapat memperjelas data yang
hanya yang hanya dideskripsikan melalui pengamatan. Hasil dokumentasi ini,
dideskripsikan sesuai dengan keadaan yang ada dan dipadukan dengan data
lainnya.

5. Validasi Instrumen
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: hal. 168), instrumen yang baik harus
memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Suatu instrumen
dikatakan valid jika intrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak
diukur (Sugiyono, 2011: hal. 128). Validasi dilakukan untuk menunjukkan
kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur kemampuan yang hendak
diukur menggunakan instrumen tersebut. Validasi yang dilakukan peneliti kepada
validator yaitu perangkat pembelajaran berupa Silabus, RPP, Lembar Observasi,
Lembar Wawancara, dan Lembar Soal Tes. Validitas yang digunakan adalah
validitas isi dan validitas konstruk.
a) Validitas Isi
Validitas isi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian item soal
terhadap aspek yang ingin dicapai. Validitas isi dalam penelitian ini dilakukan
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dengan pengujian perangkat pembelajaran; lembar observasi keterlaksanaan
model pembelajaran sesuai dengan kisi-kisinya, lembar observasi kemampuan
berpikir kritis dengan kisi-kisinya, lembar wawancara, serta soal-soal tes
matematika sesuai dengan kisi-kisi tes kepada ahli yang bersangkutan.

b) Validitas Konstruk
Menurut Sugiyono (2011: hal. 129), validitas konstruk dapat dilakukan
dengan membandingkan antara isi intrumen dengan materi pelajaran yang
diajarkan. Validitas konstruk dilakukan untuk keperluan pencocokan diatara
isi alat ukur dengan sasaran diukur, biasanya isi sasaran ukur disusun dalam
bentuk spesifikasi yang meliputi bahan atau materi dan tujuan hasil belajar.

G. Keabsahan Data
1. Telaah Model Tindakan
Keabsahan data penelitian yang berbentuk data kualitatif dalam penelitian ini
akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan Teknik Triangulasi. Teknik
triangulasi yaitu peneliti mengumpulkan teknik pengumpulan data yang berbedabeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, teknik
triangulasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
(Sugiyono, 2010: hal. 241)

2. Validitas Data
Menurut Arikunto (2010:) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan
tingkatan kevalidan atau kesahihan sebuah instrumen. Suatu instrumen dinyatakan
valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan
data variabel yang diteliti secara tepat.
Menurut Sugiyono (2013: hal. 363-364) validitas merupakan derajat
ketepatan antara dua data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang
dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu data dikatakan valid apabila tidak ada
perbedaan antara data dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya. Ada
dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas
internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang
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dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah
hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana
sampel tersebut diambil.
Menurut Sugiyono (2013: hal. 372), triangulasi merupakan pengecekan data
dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Secara
keseluruhan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan
triangulasi waktu. Dari ketiga bentuk triangulasi tersebut, penelitian ini
menerapkan bentuk triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik
pengumpulan data ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui observasi
dan wawancara. Apabila dengan dua teknik tersebut menghasilkan data yang
berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data
yang bersangkutan guna memastikan kebenarannya atau mungkin semua dianggap
benar karena sudut pandangnya yang berbeda-beda.

H. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
(Sugiyono, 2010: hal. 334)
Setelah pengumpulan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data.
Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dari awal pada setiap aspek kegiatan
penelitian. Analisis data dilakukan subjek pengumpulan data dan dilakukan secara
intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data
memerlukan usaha pemusatan, perhatian dan pengarahan tentang fisik dan pikiran
peneliti.
1. Analisis Data Kualitatif
Data kualitatif pada penelitian ini didapatkan dari hasil observasi

dan

wawancara terhadap aktivitas siswa pada ranah sikap dan keterampilan. Selain itu,
data kualitatif juga didapatkan dari hasil temuan dilapangan terhadap pelaksanaan
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pembelajaran dengan menerapkan model problem based learning pada materi
pembelajaran perkalian dan pembagian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan
menyusun data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami. (Sugiyono, 2010: hal. 335)
Untuk data kualitatif analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Miles dan Hubeman dengan tahapan : reduksi data, display/ penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.(Iskandar, 2013: hal. 225)
a. Reduksi data
Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, mereduksi
data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada halhal yang penting, dari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang
lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2009: hal. 338)

b. Penyajian data
Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian
singkat, bagan , hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Dalam hal
ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “the most frequent from display
data fot qualitative research data ini the past has been narrative tex”. Yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2009: hal. 341)

c. Penarikan kesimpulan
Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan
display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang
untuk menerima masukan. Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya,
maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai
laporan penelitian.
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2. Analisis Data Kuantitatif
Data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan statistic deskriptif sederhana
dengan menyimpulkan lebih mendasar pada nilai rata-rata atau presentase
keberhasilan belajar (Kusnandar, 2011: hal. 128). Dalam penelitian ini, setelah
peneliti mendapatkan data aktivitas belajar siswa secara kualitatif, selanjutnya
peneliti akan mengolahnya menjadi data kuantitatif sebagai penentu keberhasilan
penelitian tindakan ini.
a) Pada data kualitatif yang merupakan hasil observasi peningkatan
kemampun berpikir kritis siswa dapat dihitung melalui:

Keterangan:

A = Proporsi siswa yang berpikir kritis
B = Jumlah siswa (keseluruhan)

Dengan penilaian :
1 = (0 – 19 ) Tidak berpikir kritis
2 = (20 – 59) Kurang berpikir kritis
3 = (60 – 69) Cukup berpikir kritis
4 = (70 – 79) Berpikir kritis
5 = (80 – 100) Sangat berpikir kritis. (Sugiyono, 2009: hal. 63)

b) Hasil observasi aktivitas guru diberikan nilai sebagai berikut (Trianto,
2011: hal. 63) :
1 = Tidak Baik
2 = Kurang Baik
3 = Cukup Baik
4 = Baik
5 = Sangat Baik

46

c) Hasil belajar pada masing-masing siklus yang dilakukan dengan
perhitungan yang dikemukakan oleh Asep Jihad dan Abdul Haris (Asep
Jihad dan Abdul Haris, 2008: hal. 160).
Skor =

Keterangan :
B = Jumlah butiran yang dijawab dengan benar
N = Banyak butiran soal nilai

d) Nilai rata-rata hasil belajar siswa dapat dihitung menggunakan rumus
(Nana Sudjana, 2009: hal. 109).



Keterangan :
X = Nilai rata-rata
x= Jumlah semua nilai siswa
n = Jumlah siswa
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Sekolah/Madrasah
SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi berdiri pada tahun 2006 dan diresmikan
pada tanggal 8 Januari 2007 oleh Drs. H. Arifien Manap. MM yang saat itu
menjabat sebagai Wali Kota Jambi. SDIT Al- Muthmainnahmerupakan salah
satu lembaga pendidikan tingkat dasar yang ada di Kota Jambi yang berawal
dari sekolah TK (Taman Kanak-kanak) yang cukup maju dengan siswa yang
cukup banyak, sehingga para wali murid menyarankan untuk mendirikan SD
juga agar lebih memudahkan jalannya pendidikan.

2. Data Umum Madrasah
Tabel 4.1
Identitas SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi
NO

IDENTITAS SEKOLAH

1

Nama Sekolah

SDIT Al- Muthmainnah

2

N. P. S. N

10505788

3

N. S. S

102106001040

3

Alamat

Jln. Ir. H. Juanda. K No. 22 RT. 23

4

Kelurahan

Simpang III Sipin

5

Kecamatan

Kota Baru

6

Kabupaten/Kota

Kota Jambi

7

Provinsi

Jambi

8

Kode Pos

36126

9

Telepon/ Email

074161887/ al_muthmainnah92@yahoo.com

10

Status Sekolah

Swasta

11

KBM

Pagi – Sore

(Sumber: Bagian TU SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi, Tentang Identitas SDIT
Al- Muthmainnah).
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3. Visi dan Misi Sekolah/Madrasah
Tujuan dari SDIT Al- Muthmainnah ingin menggabungkan antara iptek dan
imtaq dengan Visi Misi yang menunjang pendidikan. Sebagai berikut :
a) Visi
“Terwujudnya Generasi Islam Yang Berakhlakul Karimah Yang
Memiliki Kecerdasan Intelegensi Dan Kecerdasan Emosional”.
b) Misi
(1) Melaksanakan proses belajarn mengajar yang berorientasi pada
peningkatan kecerdasan otak dan kecerdasan tingkah laku.
(2) Memadukan pola pengajaran dengan pola pendidikan agar terbentuk
siswa yang berpengetahuan dan berakhlak yang baik.
(3) Menyiapkan tamatan yang mampu memahami serta mengaktualkan
segala nilai-nilai pendidikan agama Islam dan pendidikan umum di
tengah lingkungannya terutama dalam lingkungan keluarga.
(4) Menghasilkan tamatan yang dapat bersaing untuk melanjutkan ke
sekolah yang lebih baik dan favorit.

4. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah

STRUKTUR ORGANISASI
SDIT AL- MUTHMAINNAHKOTA JAMBI

Nomor Statistik

: 111.215710018
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Ketua Yayasan
Hj. Desmarini, SE, M.Pd. I

Kepala Sekolah
Nurul Azmi, S. Pd. I

Waka Kurikulum
Eva Marina, SE, M. Pd. I

Ruang Perpustakaan
Ahmad Gintoro, S. Pd

Waka Kesiswaan
Suharno, S. Pd. I

Ruang Komputer
Seprina YH, SE

Kepala Tata Usaha
Yulianti Andriyani, S. Pd

Ruang UKS
Suzi Lisnawati, S. Pt

Staf Tata Usaha
Putri Nofri AY, SH

MAJELIS GURU

Keamanan

Kebersihan
PESERTA DIDIK
Gambar 4.1

Struktur Organisasi SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi.
5. Keadaan Tenaga Sekolah
Tabel 4.2
Data Tenaga Pendidik di SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi
No

Nama

Pendidikan

Jabatan

Bidang Studi

1

Hj. Desmarini, SE, M.Pd. I

S2

Ketua Yayasan

-

2

Nurul Azmi,S.Pd.I
Eva Marina, SE, M. Pd. I

S1
S2

Kepala Sekolah

-

Waka Kurikulum

-

3
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4

Suharno, S. Pd. I

S1

dan Guru Kelas V A
Waka
Kesiswaan
dan Guru Kelas VI A

5

Yulianti Andriyani, S. Pd

S1

Kepala TU

-

6

Ahmad Gintoro, S. Pd

S1

R. Perpustakaan

-

7

Seprina YH, SE

S1

-

8

Suzi Lisnawati, S. Pt

S1

R. Komputer
R. UKS dan Guru
Kelas III A

9

Putri Nofri AY, SH

S1

Staf TU

-

10

Yuniati, S. Pd. I

S1

Guru Kelas 1 A

-

11

Agustin, S. Pd

S1

Guru Kelas 1 B

-

12

Karyani, S. Pd

S1

Guru Kelas 1 C

-

13

Sri Novanti, S. Pd

S1

Guru Kelas II A

-

14

Nurul Hidayah, S. Pd. I

S1

Guru Kelas II B

-

15

Muhammad Ilman, S. Pd

S1

Guru Kelas II C

-

16

Mardiah, S. Pd

S1

Guru Kelas III B

-

17

Siti Yuliana, S. Pd. I

S1

Guru Kelas III C

-

18

Siti Wahyuni, S. Pd

S1

Guru Kelas IV A

-

19

Lilys Suryani, S. Pd

S1

Guru Kelas IV B

-

20

Seprina Devitria, S. Pd. I

S1

Guru Kelas IV C

-

22

Nur Hayati, S. Pd

S1

Guru Kelas V B

-

23

Armadeswita A., S. Pd

S1

Guru Kelas VI B

-

-

-

Guru Mapel
24

Eko Susanto, S. Pd. I

S1

-

B. Arab
Guru Mapel

25

Seprina Yuli handayani, SE

S1

-

TIK
Guru Mapel

27

Yeni Warti, S. Ag

31

Muhammad Thoyib, S. H. I
Hari Rahmad Widodo

32

S1

-

PAI

S1
SMA

Keamanan
Kebersihan

-

(Sumber: Bagian TU SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi, Tentang Tenaga
Pendidik di SDIT Al- Muthmainnah).
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Jumlah Guru Honor

: 27 Orang

Jumlah Tenaga Kebersihan

: 1 Orang

Jumlah Tenaga Keamanan

: 1 orang

Jumlah Keseluruhan

: 29 Orang

6. Keadaan Siswa
Siswa adalah sarana pendidik, diarahkan, diberikan ajaran nama-nama dan
bermacam-macam ilmu pengetahuan, serta keterampilan. Siswa merupakan
unsur yang esensial pendidikan yang harus ada dalam pengajaran, ada guru dan
tidak ada siswa tentu kegiatan pembelajaran tidak terlaksana. Siswa SDIT AlMuthmainnah tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 364 orang yang terbagi
menjadi 16 kelas. (Sumber : Bagian TU SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi,
Tentang Keadaan Siswa di SDIT Al- Muthmainnah)

Tabel 4.3
Data Siswa SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi Tahun Ajaran 2018/ 2019
Jumlah Siswa
PR

LK

Total

3

34

35

69

II

3

28

32

60

3

III

3

26

41

67

4

IV

3

25

27

52

5

V

2

31

37

68

No

Kelas

1

I

2

Rombel

52

6

VI

2

Jumlah Keseluruhan

20

28

40

164

200

364

(Sumber: Bagian TU SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi, Tentang Data Siswa
di SDIT Al- Muthmainnah Tahun Ajaran 2018/ 2019).

7. Keadaan Sarana dan Prasaran
a) Sarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
Alat memperlancar kegiatan atau proses belajar mengajar atau alat-alat
maupun fasilitas yang digunakan untuk menunjang tercapainya pendidikan.
Sarana merupakan tempat berlangsungnya pembelajaran, sarana dapat
membantu proses pembelajaran agar berjalan dengan baik dan juga
memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dengan baik.
Adapun

sarana

yang dapat

menunjang berlangsungnya

proses

pembelajaran di SDIT Al- Muthmainnah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keadaan Sarana di SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi.
No

Uraian

Jumlah

Keterangan

1

Ruang Kepala Sekolah

1 Ruang

Baik

2

Ruang TU

1 Ruang

Baik

3

Ruang Guru

1 Ruang

Baik

4

Ruang UKS

1 Ruang

Baik

5

Ruang Perpustakaan

1 Ruang

Baik

6

Labor Komputer

1 Ruang

Baik

7

Musholla

1 Ruang

Baik

8

Ruang Kelas

16 Ruang

Baik

9

WC Guru

2 Ruang

Baik

10

WC Siswa

8 Ruang

Baik
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Sumber: Bagian TU SDIT Al- Muthmainnah, Tentang Keadaan Sarana di
SDIT Al- Muthmainnah.

b) Prasarana
Disamping sarana terdapat pula prasarana yang merupakan fasilitas yang
membantu dan mendubkung proses pembelajaran, prasarana yang dimaksud
disini adalah sistem kurikulum pembelajaran yang mencakup rancangan
pembelajaran,

silabus,

program

semester,

program

tahunan

dan

ekstrakurikuler yang mencakup kegiatan pramuka, tari, tahfiz, dan lain
sebagainya. (Sumber: Bagian TU SDIT Al- Muthmainnah, Tentang
Prasarana di SDIT Al- Muthmainnah).

B. Deskripsi Pelaksanaan
1. Penelitian Pra Siklus
Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi yaitu mengamati proses
pembelajaran Matematika pada siswa kelas III A di SDIT Al- Muthmainnah
Kota Jambi. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui hasil kemampuan
berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah menggunakan model problem based
learning. Hasil observasi terhadap kondisi awal pembelajaran menjadi acuan
perencanaan tindakan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap wali
kelas III A di SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi., kondisi tingkat kemampuan
berpikir kritis matematika masih terbilang rendah. Karena model pembelajaran
yang digunakan dalam proses pembelajaran kurang bervariasi sehingga proses
pembelajaran cenderung membosankan. Selain itu guru kelas menuturkan
bahwasanya dia bukanlah lulusan sarjana pendidikan melainkan lulusan sarjana
peternakan. Sehingga guru kurang mengerti tentang penggunaan metode dan
strategi dalam proses pembelajaran.

Tabel 4.5
Kondisi Awal Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa pada
prasiklus
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No

Nama Siswa

Hasil Observasi

Kriteria Berpikir

Prasiklus

Kritis

1

Abid Ar- Rahman Taher

3

Cukup Kritis

2

Almagali Sulthaan. A

2

Kurang Kritis

3

Amalia Indana Zulfa

3

Cukup Kritis

4

Annisa Fitria Rhamadani

2

Kurang Kritis

5

Ashaabi Rasyendi Brian S

2

Kurang Kritis

6

Arkananta Ghifarie Akbar

2

Kurang Kritis

7

Athira Wardathunnisa H

2

Kurang Kritis

8

Attar Rizwan Al Fatih

1

Tidak Kritis

9

Aulia Dwi Cahya R

3

Cukup Kritis

10

Aulia Rayhani Alezha

4

Kritis

11

Bima Sakti

1

Tidak Kritis

12

Gween Safana Ezanov

2

Kurang Kritis

13

Denisa Chairani Azahra

2

Kurang Kritis

14

Dzaki Alfaruq

2

Kurang Kritis

15

Egi Dwi Maulana

2

Kurang Kritis

16

Hafidz Adham Evyno

2

Kurang Kritis

17

Kianra Ciara Hafsya

4

Kritis

18

Mazaya Najla Salsabila

2

Kurang Kritis

19

Mohammad Zahi Varian

2

Kurang Kritis

20

Nindia Almira Mahazzita

2

Kurang Kritis

21

Raditia Dafa Pratama

2

Kurang Kritis

22

Raja Kinan Ahmad

2

Kurang Kritis

Jumlah
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Skor rata-rata

2,2

Keterangan :
1 : Tidak Kritis

4 : Kritis

2 : Kurang Kritis

5 : Sangat Kritis

3 : Cukup Kritis

Kurang Kritis
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Dari data tersebut, dapat diperoleh bahwa skor rata-rata tingkat kemampuan
berpikir kritis siswa adalah 2,2 ( kurang ). Terdapat 2 siswa yang termasuk
dalam kategori sangat kurang untuk dapat berpikir kritis, 15 siswa yang
termasuk dalam kategori kurang berpikir kritis, 3 siswa yang termasuk dalam
kategori cukup berpikir kritis dan 2 siswa yang termasuk dalam kategori sangat
berpikir kritis.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kemampuan
berpikir kritis siswa kelas III A SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi termasuk
kedalam kategori „‟Kurang Berpikir Kritis‟‟. Hasil tersebut disebabkan karena
saat proses pembelajaran berlangsung guru masih menggunakan metode maupun
model pembelajaran yang berpusat kepada guru, dimana lebih banyak
menggunakan metode ceramah saat proses pembelajaran, dan guru juga kurang
mengkreasikan penggunaan media maupun strategi pembelajaran yang tepat
sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sehingga
proses pembelajaran berlangsung secara monoton dan tidak ada feedback. Siswa
jarang melakukan proses pembelajaran yang efektif seperti penggunaan berbagai
macam metode pembelajaran, penggunaan media maupun strategi belajar,
sehingga tidak terlihat proses kemampuan berpikir kritis siswa saat
pembelajaran berlangsung. Siswa hanya disuruh mencatat dan mengerjakan
tugas-tugas yang terdapat didalam buku paket siswa. Siswa tidak dilibatkan
secara langsung selama proses pembelajaran, sehingga tidak terbangun untuk
mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.
Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran matematika yang diperoleh
siswa hanya mengikuti apa saja yang diberikan oleh guru, tanpa siswa itu
mengetahui sendiri seperti apa mendapatkan pengetahuan melalui proses
pembelajaran, karena siswa tidak pernah diajak untuk menemukan konsep
sendiri sesuai pemahaman dan pengetahuan siswa dan siswa cenderung ribut dan
berjalan-jalan saat proses pembelajaran berlangsung.
Sehingga tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses
pembelajaran matematika tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Oleh
karena itu guru harus dapat menerapkan model pembelajaran yang tepat dan
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mendesain proses pembelajaran yang efektif dan efisien secara menarik
sehingga

akan terciptanya

feedback dalam proses pembelajaran. Dengan

demikian dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

C. Deskripsi Data
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 24
September 2018. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus
dilaksanakan dalam empat pertemuan, dimana tiga pertemuan pemberian tindakan
dan satu kali pertemuan tes kemampuan hasil belajar siswa selama proses
pembelajaran. Setiap siklus berlangsung selama 1x35 menit waktu pertemuannya.
Tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap siklus disesuaikan dengan
rencana pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan
model pembelajaran problem based learning dikelas III A SDIT Al- Muthmainnah
dengan jumlah siswa 22 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 10 siswa
perempuan. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini melalui empat tahapan yaitu,
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Setelah
melalui tahapan-tahapan tersebut maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan
tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa
dengan menggunakan model problem based learning dikelas III A SDIT AlMuthmainnah Kota Jambi. Sebelum terjun langsung untuk menerapkan model
problem based learning, peneliti terlebih dahulu mengikuti guru kelas mengajar
dalam waktu 1 minggu, dimulai tanggal 27 Agustus 2018–31 Agustus 2018, hal ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara guru mengajar, model dan strategi apa
saja yang digunakannya dan untuk lebih dekat dengan siswa sebelum langsung
menerapkan pembelajaran menggunakan model problem based learning.

1.

SIKLUS 1
a) Pelaksanaan Penelitian Siklus I
Pelaksanaan siklus I dilakukan selama empat kali pertemuan
pembelajaran yang dimulai pada tanggal 10 September 2018, 13 September
2018 dan diakhiri pada tanggal 14 September 2018 dengan memberikan tes
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soal akhir siklus I kepada siswa. Dalam pelaksanaan siklus I kegiatan yang
dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

b) Tahap Perencanaan Siklus I
Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) mata pelajaran matematika materi perkalian dan
pembagian yang akan dipelajari dengan menggunakan model problem based
learning, menyusun dan mempersiapkan bahan ajar yang akan diajarkan,
mempersiapkan lembar observasi keterlaksanaan proses pembelajaran,
mempersiapkan soal tes pada akhir siklus I.

Tabel 4.6
Jadwal Perencanaan Siklus I
No
1
2

Hari/tanggal
Senin
10 September 2018
Kamis
13 September 2018

Pertemuan

Materi

Pertemuan I

Menyelesaikan soal-soal pertukaran
pada perkalian.

Pertemuan
II

Menyelesaikan soal pembagian.

3

Kamis
13 September 2018

Pertemuan
III

Mengubah
bentuk
perkalian
menjadi bentuk pembagian atau
sebaliknya.

4

Jum‟at
14 September 2018

Pertemuan
IV

Tes soal (Siklus I)

c) Tahap Pelaksanaan Siklus I
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun rancangan
yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) pada tahap pelaksanaan siklus I. Pelaksanaan tindakan penelitian
dilakukan dalam tiga kali pertemuan pemberian tindakan, dan satu kali
pertemuan pemberian tes soal akhir siklus I untuk mengukur hasil
kemampuan berpikir kritis siswa selama proses pembelajaran yang
dilakukan selama 1x35 menit atau 1 jam pelajaran dengan materi pokok
perkalian dan pembagian.
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Berikut

ini

deskripsi

pelaksanaan

dan

pengamatan

kegiatan

pembelajaran tematik pelajaran matematika dengan menggunakan model
problem based learning.

(1) Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus I dilaksanakan pada hari Senin 10
September 2018 jam ke 5 pada pukul 10.30 – 11.05 WIB. Materi yang
akan disampaikan adalah menyelesaikan soal-soal pertukaran pada
perkalian.
(a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa dan
siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas untuk
memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru memeriksa
kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa menurut
absen dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai
pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat
dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya
guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang
akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran dan menginformasikan
tentang tema yang akan diajarkan, dilanjutkan dengan memberikan
apersepsi melalui tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang
akan diajarkan untuk menggali pengetahuan awal siswa dan setelah
itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
(b) Kegiatan inti
-

Guru membentuk 4 kelompok belajar yang masing-masing
terdiri dari 5 dan 6 orang siswa.

-

Guru meminta siswa mengamati gambar yang terdapat pada
buku tematik halaman 59. Dengan bimbingan guru, siswa
membahas tentang maksud dari gambar tersebut.
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-

Guru mengaitkan kegiatan ini dengan kegiatan sehari-hari yang
dilakukan oleh manusia berkenaan dengan perkalian.

-

Guru memberikan beberapa pertanyaan dan permasalahan untuk
menstimulus ketertarikan siswa tentang topik perkalian.

-

Guru membantu menjelaskan contoh soal perkalian yang ada
dibuku agar siswa lebih paham.

-

Guru melakukan tanya jawab kepada siswa.

-

Guru membagikan mangkok plastik dan biji kacang tanah pada
setiap kelompok.

-

Guru memberikan lembar kerja tentang materi perkalian, dan
kemudian dikerjakan oleh siswa menggunakan media yang
diberikan oleh guru dengan berdiskusi bersama teman satu
kelompok masing-masing.

-

Guru menggiring siswa untuk melanjutkan pembelajaran dengan
menuliskan hasil yang mereka kerjakan.

-

Guru menyuruh siswa mengumpulkan lembar kerja peserta
didik.

-

Guru meminta perwakilan dari kelompok masing-masing siswa
untuk maju kedepan menyelesaikan soal yang di tulis di papan
tulis.

-

Guru mengoreksi soal yang dikerjakan dipapan tulis, dan
memberi

kesempatan

kepada

siswa

untuk

membantu

memperbaiki jawaban yang salah.
-

Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dari tugas
yang diberikan. Dan dilanjutkan dengan guru mengevaluasi dan
refleksi kepada siswa.

(c) Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang
sudah di pelajari bersama sama, selanjutnya guru memberikan
penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
pulang Guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap
salam kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan
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berlangsung pada pertemuan I, siswa sudah terlihat menanggapi dan
mengeluarkan pendapat tentang soal yang diajukan oleh guru.
Namun masih ada siswa yang terlihat bingung dan susah
mengeluarkan pendapat ketika permasalahan diberikan oleh guru.

(2) Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 13
September 2018 jam ke 1 pada pukul 07.30 – 08.05 WIB. Materi yang
akan disampaikan adalah menyelesaikan soal pembagian.
(a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa dan
siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas untuk
memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru memeriksa
kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa menurut absen
dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai
pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat
dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya
guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang
akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran dan menginformasikan
tentang tema yang akan diajarkan, dilanjutkan dengan memberikan
apersepsi melalui Tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang
akan diajarkan untuk menggali pengetahuan awal siswa dan setelah itu
guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
(b) Kegiatan Inti
-

Guru membentuk 4 kelompok belajar yang masing-masing
terdiri dari 5 dan 6 orang siswa.

-

Guru meminta siswa mengamati gambar pada halaman 150.
Dengan bimbingan guru, siswa membahas tentang maksud dari
gambar tersebut.

-

Guru mengaitkan kegiatan ini dengan kegiatan sehari-hari yang
dilakukan oleh manusia berkenaan dengan pembagian.
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-

Guru memberikan beberapa pertanyaan dan permasalahan untuk
menstimulus ketertarikan siswa tentang topik pembagian.

-

Guru membantu menjelaskan contoh soal pembagian yang ada
dibuku agar siswa lebih paham.

-

Guru melakukan tanya jawab kepada siswa.

-

Guru membagikan mangkok plastik dan biji kacang tanah pada
setiap kelompok.

-

Guru memberikan lembar kerja tentang materi pembagian, dan
kemudian dikerjakan oleh siswa menggunakan media yang
diberikan oleh guru dengan berdiskusi bersama teman satu
kelompok masing-masing.

-

Guru menggiring siswa untuk melanjutkan pembelajaran dengan
menuliskan hasil yang mereka kerjakan.

-

Guru menuruh siswa mengumpulkan lembar kerja peserta didik.

-

Guru meminta perwakilan dari kelompok masing-masing siswa
untuk maju kedepan menyelesaikan soal yang di tulis di papan
tulis.

-

Guru mengoreksi soal yang dikerjakan dipapan tulis, dan
memberi

kesempatan

kepada

siswa

untuk

membantu

memperbaiki jawaban yang salah.
-

Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dari tugas
yang diberikan. Dan dilanjutkandengan guru mengevaluasi dan
refleksi kepada siswa.

(c) Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang
sudah di pelajari bersama sama, selanjutnya guru memberikan
penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
pulang Guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap
salam kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan II, sudah terlihat kurang lebih 8 siswa
sudah

dapat mengidentifikasi permasalahan dan menjawabnya
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dengan cukup baik, namun masih terlihat kurang lebih 14 siswa yang
masing bingung dan belum dapat mengidentifikasi maupun menjawab
permasalahan dengan baik.

(3) Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 13
September 2018 jam ke 2 pada pukul 08.05 – 08.40 WIB. Pada
pertemuan ini materi yang akan disampaikan adalah mengubah bentuk
perkalian menjadi bentuk pembagian atau sebaliknya.
(a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa dan
siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas untuk
memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru memeriksa
kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa menurut absen
dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai
pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat
dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya
guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang
akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran dan menginformasikan
tentang tema yang akan diajarkan, dilanjutkan dengan memberikan
apersepsi melalui tanya jawab yang berkaitan dengan subtema yang
akan dijarkan untuk menggali pengetahuan awal siswa dan setelah itu
guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
(b) Kegiatan Inti
-

Guru membentuk 4 kelompok belajar yang masing-masing
terdiri dari 5 dan 6 orang siswa.

-

Guru meminta siswa memperhatikan penjelasan guru terlebih
dahulu tentang materi pembelajaran.

-

Guru mengaitkan kegiatan ini dengan kegiatan sehari-hari yang
dilakukan oleh manusia berkenaan dengan perkalian.

-

Guru memberikan beberapa pertanyaan dan permasalahan untuk
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menstimulus ketertarikan siswa tentang topik mengubah bentuk
perkalian menjadi bentuk pembagian atau sebaliknya.
-

Guru membantu menjelaskan contoh soal yang dituliskan guru di
papan tulis agar siswa lebih paham.

-

Guru melakukan tanya jawab kepada siswa.

-

Guru memberikan lembar kerja ke masing-masing kelompok
tentang materi perkalian yang di ubah menjadi bentuk
pembagian dan bentuk pembagian di ubah menjadi bentuk
perkalian.

-

Guru menggiring siswa untuk melanjutkan pembelajaran dengan
menuliskan hasil yang mereka kerjakan.

-

Guru menyuruh siswa mengumpulkan lembar kerja kelompok.

-

Guru meminta perwakilan dari kelompok masing-masing siswa
untuk maju kedepan menyelesaikan soal yang di tulis di papan
tulis.

-

Guru mengoreksi soal yang dikerjakan dipapan tulis, dan
memberi

kesempatan

kepada

siswa

untuk

membantu

memperbaiki jawaban yang salah.
-

Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dari tugas
yang diberikan. Dan dilanjutkan dengan guru mengevaluasi.

(c) Kegiatan Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang
sudah di pelajari bersama sama, selanjutnya guru memberikan
penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
pulang Guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap
salam kepada siswa sebelum keluar kelas.
Selama kegiatan berlangsung pada pertemuan III, sudah terlihat
kurang lebih 12 siswa sudah dapat mengidentifikasi permasalahan
dan menjawabnya dengan cukup baik, sudah terlihat beberapa siswa
yang berani menanggapi dan mengeluarkan pendapatnya dengan baik
dalam kelompok, namun masih terlihat kurang lebih 10 siswa yang
masing bingung dan belum dapat mengidentifikasi maupun
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menjawab permasalahan yang diberikan guru dengan cukup baik.
(4) Pertemuan IV
Pertemuan IV pada siklus I dilaksanakan pada hari Jum‟at, 14
September 2018 jam ke 1 pada pukul 07.30 – 08.05 WIB. Pada
pertemuan ini guru mengadakan tes untuk mengetahui tingkat
kemampuan berpikir kritis siswa.
(a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa.
Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan tes
yang berupa soal matematika untuk mengukur kemampuan berpikir
kritis siswa selama mengikuti proses pembelajaran.

(b) Kegiatan inti
-

Guru memberikan intruksi dan menjelaskan aturan mengerjakan
lembar kerja siswa dalam mengukur kemampuan berpikir kritis
siswa akhir siklus I.

-

Siswa

bertugas

menanggapi

masalah perintah

guru

dan

mengerjakan soal dengan jujur dan benar.
-

Siswa mengisi lembar kerja siswa.

(c) Penutup
Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengumpulkan
lembar kerja siswa dengan tertib dan guru menutup pelajaran.

d) Hasil Observasi Siklus I
Tabel 4.7
Hasil Observasi Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan
Menggunakan Model Problem Based Learning pada Siklus I.
No

Nama

Skor KBK Siklus
I
P1
P2
P3

Juml
ah

Skor
ratarata

Keterangan

1

Abid Ar- Rahman

3

3

4

10

3.3

CK

2

Almagali Sulthaan. A

3

2

3

8

2,7

KK
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3

Amalian Indana Zulfa

3

4

5

12

4

K

4

Annisa Fitria Rhamadani

2

2

3

7

2,3

KK

5

Ashaabi Rasyendi Brian S

2

2

3

7

2,3

KK

6

Arkananta Ghifarie A

2

3

3

8

2,7

KK

7

Athira Wardathunnisa H

2

3

4

9

3

CK

8

Attar Rizwan Al Fathih

1

2

2

5

1,7

TK

9

Aulia Dwi Cahya R

3

3

4

10

3,3

CK

10

Aulia Rayhani Alezha

3

3

4

10

3,3

CK

11

Bima Sakti

1

2

3

6

2

KK

12

Gween Safana Ezanov

3

3

4

10

3,3

CK

13

Denisa Chairani Azahra

3

3

4

10

3,3

CK

14

Dzaki Alfaruq

2

3

3

8

2,7

KK

15

Egi Dwi Maulana

1

2

3

6

2

KK

16

Hafidz Adham Evyno

2

3

4

9

3

CK

17

Kianra Ciara Hafsya

3

4

5

12

4

K

18

Mazaya Najla Salsabila

3

3

4

10

3,3

CK

19

M. Zahi Varian

2

3

3

8

2,7

KK

20

Nindia Almira M

2

3

4

9

3

CK

21

Raditia Dafa Pratama

3

3

4

10

3,3

CK

22

Raja Kinan Ahmad

2

3

3

8

2,7

KK

Jumlah

51

62

79

192

62,9

Skor rata-rata

2,31

2,81

3,6

8,72

2,85

Persentase (%)

46% 56% 72%

57%

Keterangan :
1 : Tidak Kritis (TK)

4 : Kritis (K)

2 : Kurang Kritis (KK)

5 : Sangat Kritis (SK)

Mendekati
Cukup
Kritis
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3 : Cukup Kritis (CK)

Tabel 4.7 terlihat bahwa hasil observasi tingkat kemampuan berpikir
kritis matematika siswa pada pertemuan 1, 2, dan 3 dengan menggunakan
model problem based learning berada pada kategori “mendekati cukup
kritis” yaitu dengan skor rata-ratanya 2,85 dengan persentase sebesar 57%.
Dimana sudah terlihat siswa yang awalnya sangat kurang berpikir kritis
sekarang sudah meningkat sedikit dalam kategori kurang berpikir kritis,
siswa yang kurang berpikir kritis sudah terlihat cukup berpikir kritis dalam
proses pembelajaran. Sedangkan siswa yang cukup berpikir kritis sudah bisa
terlihat berpikir kritis dalam proses pembelajaran.
Hasil yang diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan kemampuan
berpikir kritis siswa yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum
menggunakan model problem based learning. Penemuan masalah dalam
tindakan baik yang berasal dari guru maupun siswa, sudah dapat
diidentifikasi dan dijawab oleh siswa sesuai dengan kemampuan masingmasing siswa dalam kelompoknya.

Tabel 4.8
Hasil Observasi Guru Mengajar dengan Menggunakan Model Problem
Based Learning pada Siklus I.
No

1

Fase

Orientasi
siswa
kepada
masalah

Tingkah Laku Guru

e. Guru memasuki
kelas tepat waktu
f. Guru menjelaskan
tujuan
pembelajaran.
g. Guru memotivasi
siswa agar terlibat
dalam kegiatan
pemecahan
masalah yang
dipilih.

Skor

Jumla
h

Ratarata

Ket

P1

P2

P3

4

4

4

12

4

B

3

4

4

11

3,7

CB

3

3

4

10

3,3
CB
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2

3

4

Menanya
,Memunc
ulkan
Permasal
ahan

Menalar
dan
Mengum
pulkan
Data

Mengaso
siasi dan
Merumus

h. Guru mendorong
siswa untuk
melakukan
kegiatan
pengamatan
terhadap fenomena
yang terkait dengan
KD yang akan
dikembangkan.
c. Guru membantu
siswa untuk
mendefinisikan
tugas belajar yang
berhubungan
dengan masalah.
d. Guru mendorong
siswa untuk
merumuskan suatu
masalah terkait
dengan fenomena
yang diamatinya
masalah itu
dirumuskan berupa
pertanyaan yang
bersifat
problematis.
c. Guru mendorong
siswa untuk
mengumpulkan
informasi yang
relevan.
d. guru membimbing
siswa
melaksanakan
eksperimen untuk
mendapatkan
pemecahan/penjela
san atas masalah
baik secara
individu maupun
kelompok.
c. guru meminta
siswa untuk
melakukan analisis

2

3

3

8

2,6
KB

3

3

4

10

3,3

2

3

4

9

3

3

4

4

11

3,7

3

4

4

11

3,7

3

4

4

11

3,7

CB

CB

CB

CB

CB
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kan
Jawaban

5

Mengko
minikasi
kan

data dan
merumusan
jawaban terkait
dengan masalah
yang mereka
ajukan
sebelumnya.
d. Guru membantu
siswa dalam
merumuskan
jawaban.
c. Guru memfasilitasi
siswa untuk
mempersentasikan
jawaban atas
permasalahan yang
mereka rumuskan
sebelumnya.
d. Guru membantu
siswa melakukan
refleksi atau
evaluasi terhadap
proses pemecahan
masalah yang
dilakukan.

3

4

4

12

4
B

4

4

5

13

4,3

3

4

5

12

4

Jumlah

37

45

50

138

44,4

Skor Rata-rata

3,08

3,75

4,16

11,5

3,7

Persentase (%)

61
%

75
%

83
%

B

B

CB

74%

Keterangan:
1 : Tidak Baik (TB)

P1

: Pertemuan Pertama

2 : Kurang Baik (KB)

P2

: Pertemuan Kedua

3 : Cukup Baik (CB)

P3

: Pertemuan Ketiga

4 : Baik (B)
5 : Baik Sekali (BS)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa aktivitas
mengajar guru pada proses mata pelajaran tematik pembelajaran matematika
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pada siklus I sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari persentase setiap
itemnya. Tetapi masih terdapat item yang menunjukan aktivitas mengajar guru
dikelas masih rendah, yaitu Guru kurang dapat mendorong siswa untuk
merumuskan suatu masalah terkait dengan fenomena yang diamatinya
(masalah itu dirumuskan berupa pertanyaan yang bersifat problematis). Hal ini
berdampak pada siswa dalam merumuskan suatu permasalahan mengenai
materi pembelajaran.

Tabel 4.9
Hasil Tes Kemampuan Siswa pada Siklus I.
Nomor Soal/ Skor Soal
No

Nama siswa

1

2

3

4

5

20

20

20

20

20

Jumlah
skor

Keterangan

1

Abid Ar- Rahman

20

10

5

5

20

60

Tuntas

2

Almagali Sulthaan. A

20

10

5

5

20

60

Tuntas

3

Amalian Indana Zulfa

20

20

10

5

20

75

Tuntas

4

Annisa Fitria R

20

20

2

0

20

62

Tuntas

5

Ashaabi Rasyendi

20

2

2

2

20

46

Tidak Tuntas

6

Arkananta Ghifarie A

20

10

5

5

20

60

Tuntas

7

Athira Wardathunnisa

20

5

10

5

20

60

Tuntas

8

Attar Rizwan Al Fathih

10

2

2

0

20

34

Tidak Tuntas

9

Aulia Dwi Cahya R

20

10

10

2

20

62

Tuntas

10

Aulia Rayhani Alezha

20

10

20

5

20

75

Tuntas

11

Bima Sakti

5

2

2

0

20

29

Tidak Tuntas

12

Gween Safana Ezanov

20

20

2

2

20

64

Tuntas

13

Denisa Chairani Azahra

20

10

10

5

20

65

Tuntas

14

Dzaki Alfaruq

10

5

5

0

20

40

Tidak Tuntas
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15

Egi Dwi Maulana

5

5

0

0

10

20

Tidak Tuntas

16

Hafidz Adham Evyno

20

0

0

0

20

40

Tidak Tuntas

17

Kianra Ciara Hafsya

20

20

20

10

20

90

Tuntas

18

Mazaya Najla Salsabila

20

5

2

2

20

49

Tidak Tuntas

19

M. Zahi Varian

20

5

2

2

20

49

Tidak Tuntas

20

Nindia Almira M

20

20

5

2

20

67

Tuntas

21

Raditia Dafa Pratama

20

10

10

2

20

62

Tuntas

22

Raja Kinan Ahmad

20

5

10

5

20

60

Tuntas

Jumlah

390

206

139

64

430

1229

Nilai Rata-rata

17,7

9,36

6,31

2,9

19,5

55,8

Jumlah Siswa yang Tuntas
(%)

14 Siswa (64%)

Jumlah Siswa yang Tidak
Tuntas (%)

8 Siswa (36%)

Mendekati
Tuntas

Keterangan :
1 : Soal No Satu

4 : Soal No Empat

2 : Soal No Dua

5 : Soal No Lima

3 : Soal No Tiga

Pada tabel 4.9 terlihat hasil tes soal belajar penggunaan model problem
based learning, yang dilakukan pada akhir siklus I. Hasil tes LKS siswa
pada siklus I dengan nilai rata-ratanya 55,8 dengan kategori mendekati
tuntas.

e) Tahap Refleksi
Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah tindakan yang
dilakukan pada siklus I sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan
hasil yang didapat pada saat observasi. Setelah peneliti dan guru
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berkolaborasi berdiskusi dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari
kegiatan pelaksanaan tindakan dan observasi, diketahui hasil kemampuan
berpikir kritis siswa pada siklus I dalam kategori mendekati cukup kritis,
yaitu sudah mencapai rata-rata 2,85 dengan persentase sebesar 57%, dan
untuk penerapan model problem based learning didapat skor rata-rata 3,7
dengan kategori cukup baik, sedangkan skor rata-rata hasil tesnya 55,8
dengan kategori mendekati tuntas.
Hasil yang diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan kemampuan
berpikir kritis yang lebih baik dibandingkan dengan hasil pada saat prasiklus,
sehingga dapat dikategorikan meningkat.

Berdasarkan hasil observasi

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran problem based
learning pada siklus I, adalah sebagai berikut :
(1) Pada saaat proses pembelajaran berlangsung pada pertemuan pertama,
sudah sedikit siswa yang tampak berbicara sendiri dengan teman,
tidak menyimak penjelasan guru dan masih tergantung pada teman
yang pintar dalam kelompoknya.
(2) Sudah banyak siswa mampu mengemukakan suatu permasalahan dan
menjawabnya secara baik sesuai dengan pemahamannya, walaupun
masih terdapat beberapa siswa yang belum mampu merumuskan suatu
permasalahan dan jawabannya dengan baik.
(3) Sebagian besar anggota kelompok sudah tampak aktif, namun masih
terdapat 1 kelompok yang terlihat masih pasif (kurang menunjukkan
partisipasinya) dalam kegiatan pembelajaran.
(4) Terdapat kelompok yang masih tergesa-gesa dalam mengemukakan
masalah maupun jawaban, sehingga hasil presentasinya kurang baik
dan masih terdapat kesalahan.

Selain itu berdasarkan lembar observasi kemampuan berpikir kritis
siswa dan aktivitas mengajar guru dengan menggunakan model problem
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based learning masih terlihat adanya beberapa kekurangan. Dalam proses
pembelajaran pada siklus I yaitu:
(1) Masih terdapat beberapa siswa dalam kelompok yang kurang mampu
melakukan pengamatan dan menyelesaikan permasalahan yang
diberikan guru dengan baik seperti terlihat dari persentasinya 60%.
(2) Terlihat beberapa siswa dalam kelompok yang juga masih kurang
mampu mengeluarkan hasil pikiran dan penemuannya melalui
penampilannya didepan kelas terlihat dari persentasinya 60%.
(3) Terdapat beberapa siswa dalam kelompok yang masih kurang mampu
dalam menanggapi materi yang sedang dipelajari dan menyelesikan
soal-soal dengan baik terlihat dari persentasinya 60%. Hai ini
dikarenakan guru kurang dapat mendorong siswa untuk merumuskan
suatu masalah terkait dengan fenomena yang diamatinya (masalah itu
dirumuskan berupa pertanyaan yang bersifat problematis).
Namun setelah mulai terlihat hasil kemampuan berpikir kritis siswa
selama pembelajaran kelompok dalam kategori „‟mendekati cukup kritis“
maka peneliti akan melanjutkan ke siklus II dimana akan diterapkan
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran problem based
learning secara individu. Disini yang akan direncanakan adalah merevisi
RPP, dengan memperjelas lembar kegiatan dan belajar secara individu
diharapkan siswa akan lebih aktif meningkatkan kemampuan berpikir
kritisnya dalam mengikuti pembelajaran.

2. SIKLUS II
a) Pelaksanaan Penelitian Siklus II
Pelaksanaan siklus II dilakukan selama empat kali pertemuan yakni tiga
kali pertemuan dalam proses pembelajaran dan tes soal pada pertemuan
terakhir atau pertemuan yang ke empat. Yang dimulai pada tanggal 17 - 20
September 2018. Dalam pelaksanaan siklus II kegiatan yang dilakukan
meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
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b) Tahap Perencanaan Siklus II
Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun RPP tentang materi
yang akan disampaikan dengan model problem based learning, menyusun
dan mempersiapkan bahan ajar yang akan diajarkan, mempersiapkan lembar
observasi keterlaksanaan proses pembelajaran, mempersiapkan soal tes akhir
siklus II.
Tabel 4.10
Jadwal Perencanaan (Siklus II)
No
1

2

3

3

Hari/tanggal

Pertemuan

Senin
17 September 2018
Selasa
18 September 2018

Pertemuan I

Pertemuan II

Materi
Menyelesaikan

soal-soal

pertukaran pada perkalian.
Menyelesaikan

soal

pembagian.
Mengubah bentuk perklian

Rabu
19 September 2018
Kamis
20 September 2018

Pertemuan III

menjadi bentuk pembagian
atau sebaliknya.

Pertemuan IV

Pemberian soal tes (Siklus
II)

c) Tahap Pelaksanaan Siklus II
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun rancangan
yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun RPP, tahap pelaksanaan siklus II.
Pelaksanaan tindakan penelitian dilakukan dalam tiga kali pertemuan
pemberian tindakan, dan satu kali pertemuan tes soal akhir siklus II untuk
mengukur kemampuan berpikir kritis siswa selama proses pembelajaran
yang dilakukan selama 1x35 menit atau 1 jam pelajaran.
Berikut

ini

deskripsi

pelaksanaan

dan

pengamatan

kegiatan

pembelajaran matematika dengan menggunakan model problem based
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learning secara individu.
(1) Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 17 September
jam ke 5 pada pukul 10.30 – 11.05 WIB. Materi yang akan

2018

disampaikan adalah menyelesaikan soal-soal pertukaran pada perkalian.
(a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa dan
siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas untuk
memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru memeriksa
kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa menurut absen
dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai
pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat
dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya
guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang
akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran dan menginformasikan
tentang tema yang akan diajarkan, dilanjutkan dengan memberikan
apersepsi melalui tanya jawab yang berkaitan dengan subtema yang
akan diajarkan untuk menggali pengetahuan awal siswa dan setelah itu
guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
(b) Kegiatan inti
-

Guru membentuk 4 kelompok belajar yang masing-masing terdiri
dari 5 dan 6 orang siswa.

-

Guru meminta siswa mengamati gambar yang terdapat pada buku
tematik halaman 59. Dengan bimbingan guru, siswa membahas
tentang maksud dari gambar tersebut.

-

Guru mengaitkan kegiatan ini dengan kegiatan sehari-hari yang
dilakukan oleh manusia berkenaan dengan perkalian.

-

Guru memberikan beberapa pertanyaan dan permasalahan untuk
menstimulus ketertarikan siswa tentang topik perkalian.

-

Guru membantu menjelaskan contoh soal perkalian yang ada
dibuku agar siswa lebih paham.
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-

Guru melakukan tanya jawab kepada siswa.

-

Guru membagikan mangkok plastik dan biji kacang tanah pada
setiap kelompok.

-

Guru memberikan lembar kerja tentang materi perkalian, dan
kemudian dikerjakan oleh siswa menggunakan media yang
diberikan oleh guru dengan berdiskusi bersama teman satu
kelompok masing-masing.

-

Guru menggiring siswa untuk melanjutkan pembelajaran dengan
menuliskan hasil yang mereka kerjakan.

-

Guru menyuruh siswa mengumpulkan lembar kerja peserta didik.

-

Guru meminta perwakilan dari kelompok masing-masing siswa
untuk maju kedepan menyelesaikan soal yang di tulis di papan
tulis.

-

Guru mengoreksi soal yang dikerjakan dipapan tulis, dan
memberi

kesempatan

kepada

siswa

untuk

membantu

memperbaiki jawaban yang salah.
-

Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dari tugas
yang diberikan. Dan dilanjutkan dengan guru mengevaluasi dan
refleksi kepada siswa.

(c) Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang
sudah di pelajari bersama sama, selanjutnya guru memberikan
penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
pulang guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap
salam kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan I, siswa sudah sering menanggapi dan
mengeluarkan pendapat tentang soal yang diajukan oleh guru. Namun
masih ada siswa yang terlihat bingung dan susah mengeluarkan
pendapat ketika permasalahan diberikan oleh guru.

(2) Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 18
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September 2018 jam ke 3 pada pukul 09.20-09.55 WIB. Materi yang akan
disampaikan adalah menyelesaikan soal pembagian.
(a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa dan
siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas untuk
memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru memeriksa
kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa menurut absen
dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai
pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat
dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya
guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang
akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran dan menginformasikan
tentang tema yang akan diajarkan, dilanjutkan dengan memberikan
apersepsi melalui Tanya jawab yang berkaitan dengan subtema yang
akan dijarkan untuk menggali pengetahuan awal siswa dan setelah itu
guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
(b) Kegiatan inti
-

Guru membentuk 4 kelompok belajar yang masing-masing terdiri
dari 5 dan 6 orang siswa.

-

Guru meminta siswa mengamati gambar pada halaman 150.
Dengan bimbingan guru, siswa membahas tentang maksud dari
gambar tersebut.

-

Guru mengaitkan kegiatan ini dengan kegiatan sehari-hari yang
dilakukan oleh manusia berkenaan dengan pembagian.

-

Guru memberikan beberapa pertanyaan dan permasalahan untuk
menstimulus ketertarikan siswa tentang topik pembagian.

-

Guru membantu menjelaskan contoh soal pembagian yang ada
dibuku agar siswa lebih paham.

-

Guru melakukan tanya jawab kepada siswa.

-

Guru membagikan mangkok plastik dan biji kacang tanah pada
setiap kelompok.
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-

Guru memberikan lembar kerja tentang materi pembagian, dan
kemudian dikerjakan oleh siswa menggunakan media yang
diberikan oleh guru dengan berdiskusi bersama teman satu
kelompok masing-masing.

-

Guru menggiring siswa untuk melanjutkan pembelajaran dengan
menuliskan hasil yang mereka kerjakan.

-

Guru menuruh siswa mengumpulkan lembar kerja peserta didik.

-

Guru meminta perwakilan dari kelompok masing-masing siswa
untuk maju kedepan menyelesaikan soal yang di tulis di papan
tulis.

-

Guru mengoreksi soal yang dikerjakan dipapan tulis, dan
memberi

kesempatan

kepada

siswa

untuk

membantu

memperbaiki jawaban yang salah.
-

Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dari tugas
yang diberikan. Dan dilanjutkan dengan guru mengevaluasi dan
refleksi kepada siswa.

(c) Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang
sudah di pelajari bersama-sama, selanjutnya guru memberikan
penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
pulang Guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap
salam kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan II, siswa sudah aktif menanggapi dan
mengeluarkan pendapat tentang permasalahan-permasalahan dalam
materi pembelajaran, siswa sudah tidak terlihat bingung dan sudah
banyak yang mengeluarkan pendapat ketika permasalahan diberikan
oleh guru.

(3) Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 19
September 2018 jam ke 3 pada pukul 09.20-09.55 WIB. Materi yang akan
disampaikan adalah mengubah bentuk perkalian menjadi

bentuk
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pembagian atau sebaliknya.
(a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa dan
siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas untuk
memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru memeriksa
kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa menurut absen
dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk
disesuaikan

dengan

kegiatan

pembelajaran.

Sebelum

memulai

pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat
dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya
guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang
akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran dan menginformasikan
tentang tema yang akan diajarkan, dilanjutkan dengan memberikan
apersepsi melalui tanya jawab yang berkaitan dengan subtema yang
akan dijarkan untuk menggali pengetahuan awal siswa dan setelah itu
guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
(b) Kegiatan Inti
-

Guru membentuk 4 kelompok belajar yang masing-masing terdiri
dari 5 dan 6 orang siswa.

-

Guru meminta siswa memperhatikan penjelasan guru terlebih
dahulu tentang materi pembelajaran.

-

Guru mengaitkan kegiatan ini dengan kegiatan sehari-hari yang
dilakukan oleh manusia berkenaan dengan perkalian dan
pembagian.

-

Guru memberikan beberapa pertanyaan dan permasalahan untuk
menstimulus ketertarikan siswa tentang topik mengubah bentuk
perkalian menjadi bentuk pembagian atau sebaliknya.

-

Guru membantu menjelaskan contoh soal yang dituliskan guru di
papan tulis agar siswa lebih paham.

-

Guru melakukan tanya jawab kepada siswa.

-

Guru memberikan lembar kerja pada masing-masing kelompok
tentang materi perkalian yang di ubah menjadi bentuk pembagian
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dan bentuk pembagian di ubah menjadi bentuk perkalian.
-

Guru menggiring siswa untuk melanjutkan pembelajaran dengan
menuliskan hasil yang mereka kerjakan.

-

Guru menyuruh siswa mengumpulkan lembar kerja kelompok.

-

Guru meminta perwakilan dari kelompok masing-masing siswa
untuk maju kedepan menyelesaikan soal yang di tulis di papan
tulis.

-

Guru mengoreksi soal yang dikerjakan dipapan tulis, dan
memberi

kesempatan

kepada

siswa

untuk

membantu

memperbaiki jawaban yang salah.
-

Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dari tugas
yang diberikan dan dilanjutkan dengan guru mengevaluasi.

(c) Kegiatan Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang
sudah di pelajari bersama sama, selanjutnya guru memberikan
penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum pulang
Guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap salam
kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan berlangsung pada
pertemuan ke III, siswa sudah sangat aktif menanggapi dan
mengeluarkan pendapat tentang permasalahan-permasalahan dalam
materi pembelajaran baik yang diajukan guru maupun yang ditemukan
oleh siswa sendiri, siswa sudah tidak bingung dan sudah percaya diri
ketika mempersentasikan hasil kerjanya didepan kelas dengan bahasa
dan hasil yang baik.

(4) Pertemuan IV
Pertemuan III pada siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 20
September 2018 jam ke 1-4 pada pukul 07.30-08.05 WIB. Pada pertemuan
ini guru mengadakan tes untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir
kritis siswa.

(a) Kegiatan awal

80

Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan doa.
Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan tes soal
matematika untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir kritis siswa
selama mengikuti proses pembelajaran.
(b) Kegiatan inti
-

Guru

memberikan

intruksi

dan

menjelaskan

aturan

mengerjakan soal tes dalam mengukur kemampuan berpikir
kritis siswa akhir siklus II.
-

Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mengerjakan soal dengan jujur dan benar.

-

Siswa mengisi lembar soal tes dengan jujur.

(c) Penutup
Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengumpulkan
lembar jawaban soal dengan tertib dan guru menutup pelajaran.

d) Hasil Observasi Siklus II
Tabel 4.11
Hasil Observasi Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Siklus II.
No

Nama

Skor KBK Siklus
II
P1
P2
P3

Juml
ah

Skor
ratarata

Keterangan

1

Abid Ar- Rahman

4

4

4

12

4

K

2

Almagali Sulthaan. A

4

4

4

12

4

K

3

Amalian Indana Zulfa

4

4

5

13

4,3

K

4

Annisa Fitria Rhamadani

4

4

4

12

4

K

5

Ashaabi Rasyendi Brian S

4

4

4

12

4

K

6

Arkananta Ghifarie A

4

4

4

12

4

K

7

Athira Wardathunnisa H

4

4

4

12

4

K

8

Attar Rizwan Al Fathih

3

3

4

11

3,7

CK

9

Aulia Dwi Cahya R

4

4

4

12

4

K
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10

Aulia Rayhani Alezha

4

4

5

13

4,3

K

11

Bima Sakti

3

4

4

11

3,7

CK

12

Gween Safana Ezanov

4

4

4

12

4

K

13

Denisa Chairani Azahra

4

4

4

12

4

K

14

Dzaki Alfaruq

4

4

4

12

4

K

15

Egi Dwi Maulana

3

3

4

10

3.3

CK

16

Hafidz Adham Evyno

4

4

4

12

4

K

17

Kianra Ciara Hafsya

4

4

5

13

4,3

K

18

Mazaya Najla Salsabila

4

4

4

12

4

K

19

M. Zahi Varian

4

4

4

12

4

K

20

Nindia Almira M

4

4

4

12

4

K

21

Raditia Dafa Pratama

4

4

4

12

4

K

22

Raja Kinan Ahmad

3

4

4

12

4

K

Jumlah

84

86

91

250

87,6

Skor Rata-rata

3,8

3,9

4,13

11,36

3,98

Persentase (%)

76% 78% 82%

K

79%

Keterangan :
1 : Tidak Kritis (TK)

4 : Kritis (K)

2 : Kurang Kritis(KK)

5 : Sangat Kritis (SK)

3 : Cukup Kritis (CK)

Adapun hasil observasi siswa dalam proses pembelajaran siswa akhir
siklus II dengan menggunakan model problem based learning. Pada tabel
4.11 skor tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dengan skor rata-rata
sebesar 3,98 (79%) dan ini meningkat secara signifikan dari siklus I dimana
skor rata-rata adalah sebesar 2,85 (57%).
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Tabel 4.12
Hasil Observasi Guru Mengajar dengan Menggunakan Model Problem
Based Learning Pada Siklus II.
Skor
No
1

2

Fase
Orientasi
siswa
kepada
masalah

Menanya,
Memuncul
kan
Permasalah
an

Jumla
h

Skor
Ratarata

Ket

Tingkah Laku Guru

P1

P2

P3

a. Guru memasuki
kelas tepat waktu
b. Guru
menjelaskan
tujuan
pembelajaran.
c. Guru memotivasi
siswa agar
terlibat nanti
dalam kegiatan
pemecahan
masalah yang
dipilih.
d. Guru mendorong
siswa untuk
melakukan
kegiatan
pengamatan
terhadap
fenomena yang
terkait dengan
KD yang akan
dikembangkan.
a. Guru membantu
siswa untuk
mendefinisikan
tugas belajar
yang
berhubungan
dengan masalah.
b. Guru mendorong
siswa untuk
merumuskan

4

4

5

13

4,3

CB

4

5

5

14

4,7

CB

4

4

5

13

4,3

4

4

4

12

4

CB

4

4

5

13

4,3

CB

4

4

4

12

4

CB

CB
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3

Menalar
dan
Mengumpu
lkan Data

a.

b.

4

Mengasosi
asi dan
Merumusk
an Jawaban

a.

b.

suatu masalah
terkait dengan
fenomena yang
diamatinya
masalah itu
dirumuskan
berupa
pertanyaan yang
bersifat
problematis.
Guru mendorong
siswa untuk
mengumpulkan
informasi yang
relevan.
guru
membimbing
siswa
melaksanakan
eksperimen untuk
mendapatkan
pemecahan/penje
lasan atas
masalah baik
secara individu
maupun
kelompok.
guru meminta
siswa untuk
melakukan
analisis data dan
merumusan
jawaban terkait
dengan masalah
yang mereka
ajukan
sebelumnya.
Guru membantu
siswa dalam
merumuskan
jawaban.

4

4

4

12

4

4

5

5

14

4,7

4

4

5

13

4,3

4

5

4

13

4,3

CB

CB

CB

CB

84

5

Mengkomi
nikasikan

a. Guru
memfasilitasi
siswa untuk
mempersentasika
n jawaban atas
permasalahan
yang mereka
rumuskan
sebelumnya.
b. Guru membantu
siswa melakukan
refleksi atau
evaluasi terhadap
proses
pemecahan
masalah yang
dilakukan.

4

4

5

13

4,3

4

4

4

12

4

Jumlah

48

51

55

150

51,2

Skor Rata-rata

4

4,25

4,5

12,5

4,2

Persentase (%)

80

85

90

85%

CB

CB

B

Keterangan:
1 : Tidak Baik (TB)

P1

: Pertemuan Pertama

2 : Kurang Baik (KB)

P2

: Pertemuan Kedua

3 : Cukup Baik (CB)

P3

: Pertemuan Ketiga

4 : Baik (B)
5 : Baik Sekali (BS)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa
aktifitas guru mengajar dengan menggunakan model problem based learning
pada proses pembelajaran matematika pada siklus II mengalami peningkatan
dalam menciptakan suasana belajar yang dapat mengaktifkan dan
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, hal ini dapat dilihat dari
persentase setiap itemnya. Hal ini terlihat dari persentasenya dari 74%
meningkat menjadi 85%. Guru sudah mengajar dengan baik sesuai dengan
tahapan pembelajaran model problem based learning.
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Tabel 4.13
Hasil Tes Kemampuan Siswa Pada Siklus II.
Nomor soal/ Skor soal
No

Nama siswa

1

2

3

4

5

20

20

20

20

20

Jumlah
skor

Keterangan

1

Abid Ar- Rahman

20

20

20

2

20

82

Tuntas

2

Almagali Sulthaan. A

20

20

10

2

20

72

Tuntas

3

Amalian Indana Zulfa

20

20

20

2

20

82

Tuntas

4

Annisa Fitria R

20

20

2

5

20

67

Tuntas

5

Ashaabi Rasyendi

20

20

10

0

20

70

Tuntas

6

Arkananta Ghifarie A

20

10

10

2

20

62

Tuntas

7

Athira Wardathunnisa

20

20

10

0

20

70

Tuntas

8

Attar Rizwan Al Fathih

20

10

2

0

20

52

Tidak Tuntas

9

Aulia Dwi Cahya R

20

20

10

2

20

82

Tuntas

10

Aulia Rayhani Alezha

20

10

20

20

20

90

Tuntas

11

Bima Sakti

20

10

2

2

20

54

Tidak Tuntas

12

Gween Safana Ezanov

20

20

5

10

20

75

Tuntas

13

Denisa Chairani Azahra

20

10

20

5

20

75

Tuntas

14

Dzaki Alfaruq

20

20

5

2

20

67

Tuntas

15

Egi Dwi Maulana

20

5

2

2

20

49

Tidak Tuntas

16

Hafidz Adham Evyno

20

20

10

5

20

75

Tuntas

17

Kianra Ciara Hafsya

20

20

20

10

20

90

Tuntas

18

Mazaya Najla Salsabila

20

20

20

5

20

85

Tuntas

19

M. Zahi Varian

20

20

2

2

20

64

Tuntas

20

Nindia Almira M

20

20

5

10

20

75

Tuntas

86

21

Raditia Dafa Pratama

20

20

20

22

Raja Kinan Ahmad

20

20

10

Jumlah

440

375

Nilai Rata-rata

20

17

0

20

80

Tuntas

2

20

72

Tuntas

235

87

440

1590

10,6

4

20

72,2

Jumlah Siswa yang Tuntas
(%)

19 Siswa (86%)

Jumlah Siswa yang Tidak
Tuntas (%)

3 Siswa (14%)

Tuntas

Pada tabel 4.13 terlihat hasil tes soal belajar penggunaan model problem
based learning, yang dilakukan pada setiap akhir siklus II. Hasil tes
pengisian soal yang dilakukan siswa meningkat dari siklus I. Hasil tes akhir
siklus II diperoleh nilai rata-ratanya sebesar 72,2 dengan jumlah siswa yang
mendapat nilai diatas KKM sebanyak 19 siswa dan 3 siswa yang mendapat
nilai dibawah KKM.

e) Tahap Refleksi
Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah tindakan yang
dilakukan pada siklus II sudah mengalami peningkatan dari siklus I. pada
pelaksanaan siklus I terlihat dari kemampuan berpikir kritis siswa telah
memenuhi indikator yang telah ditetapkan,

setelah peneliti dan guru

berkolaborasi berdiskusi dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari
kegiatan pelaksanaan tindakan dan observasi, diketahui hasil kemampuan
berpikir kritis siswa pada siklus II dalam kategori sudah cukup berpikir kritis
dan mendekati kritis, yaitu mencapai skor 3,98.
Berdasarkan hasil refleksi tersebut penelitian pada siklus II dikatakan
sudah berhasil karena sudah memenuhi indikator keberhasilan tindakan yang
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telah ditetapkan, yaitu adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan nilai
rata-rata 72,2 atau sudah mencapai 86% siswa yang tuntas belajarnya. Maka
pemberian tindakan pada penelitian diakhiri pada siklus II.

D. Analisis Data
Tahap analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, data tersebut
berupa hasil observasi kemampuan berpikir kritis siswa, hasil observasi aktivitas
mengajar guru, dan tes soal pada akhir siklus. Hasil data yang diperoleh dari
pengumpulan data dengan teknik observasi adalah sebagai berikut:
1. Hasil observasi tingkat kemampuan berpikir kritis siswa pada siklus I
diperoleh rata-rata persentase sebesar 57%, sedangkan pada siklus II
diperoleh rata-rata persentase sebesar 79%. Hal ini menunjukan adanya
peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran
matematika dengan menggunakan model problem based learning.
2. Hasil observasi aktivitas mengajar guru pada siklus I diperoleh rata-rata
persentase sebesar 74%, sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata
persentase sebesar 85%. Hal ini pun menunjukan adanya peningkatan
kemampuan guru dalam mengelola kelas sehingga mampu meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa.
3. Sedangkan hasil data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik
pemberian tes soal matematika adalah sebagai berikut: perolehan nilai ratarata tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model
problem based learning pada tes akhir siklus I sebesar 55,8 dengan kategori
mendekati tuntas, pada tes akhir siklus II diperoleh nilai rata-ratanya sebesar
72,2 dengan kategori tuntas. Hal ini menunjukan adanya peningkatan
kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran matematika dengan
menggunakan model problem based learning.

E. Interprestasi Hasil Analisis Data
Dari hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh informasi bahwa pada
pelaksanaan siklus I dari hasil observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran
menunjukan aktivitas belajar dan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa
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belum begitu optimal. Namun terjadi peningkatan pada aktivitas belajar dan
kemampuan berpikir kritis siswa setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus
II. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Lembar Observasi
Lembar observasi digunakan sebagai pedoman bagi observer dalam
melakukan pengamatan terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa
dan aktivitas mengajar guru selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil
yang diperoleh dari lembar observasi digunakan peneliti dan observer sebagai
bahan untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tindakan yang telah
dilakukan dan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan pada siklus
selanjutnya. Hasil observasi yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Tabel 4.14
Persentase Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
Skor

Pertemuan

Pertemuan

Pertemuan

Rata-rata

Aktivitas

1

2

3

Siklus I

46%

56%

72%

57%

Siklus II

76%

78%

82%

79%

Peningkatan

30%

22%

10%

22%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.14 terjadi peningkatan pada
kemampuan berpikir kritis siswa dari siklus I ke siklus II. Hal ini menunjukan
bahwa pembelajaran tematik khususnya matematika dengan menggunakan
model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa kelas III A di SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi selama
proses pembelajaran.
Adapun persentase peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada
siklus I dan siklus II disajikan pada diagram berikut:
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100%
80%
Pertemuan 1

60%

Pertemuan 2

40%

Pertemuan 3

20%
0%
Siklus 1

Siklus 2

Gambar 4.2
Diagram Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa

Sedangkan hasil observasi aktivitas mengajar guru dengan menggunakan
model problem based learning yang diperoleh pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Tabel 4.15
Persentase Aktivitas Guru Mengajar dengan Menggunakan Model Problem
Based Learning
Skor

Pertemuan

Pertemuan

Pertemuan 3

Rata-rata

Aktivitas

1

2

Siklus I

61%

75%

83%

74%

Siklus II

80%

85%

90%

85%

Peningkatan

19%

10%

7%

11%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.15 terjadi peningkatan mengajar
guru dari siklus I ke siklus II. Hal ini menunjukan bahwa guru mengalami
perbaikan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran matematika dengan
menggunakan model pembelajaran problem based learning sebagai upaya
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas III A di SDIT AlMuthmainnah Kota Jambi.
Adapun persentase aktivitas mengajar guru pada siklus I dan siklus II
disajikan pada diagram berikut:
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100%
80%
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Pertemuan 3

20%

0%
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Gambar 4.3
Diagram Aktivitas Guru Mengajar Dengan Menggunakan Model Problem
Based Learning.

2. Tes Soal
Soal tes yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir
kritis siswa, dimana tes soal dilaksanakan pada setiap akhir siklus.. Adapun
hasil tes belajar siswa pada setiap akhir siklus tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.16
Skor Tes Soal Matematika Siswa.
Tes Akhir

Nilai Rata-rata

Keterangan

Siklus I

55,8

Mendekati Tuntas

Siklus II

72,2

Tuntas

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.18 dapat dilihat adanya peningkatan
skor kemampuan berpikir kritis siswa dilihat dari pengisian LKS yang
dilakukan oleh siswa. Dimana siklus I ke siklus II mengalami hasil peningkatan
kemampuan berpikir kritis siswa dilihat dari pengisian LKS dimana siklus I
memperoleh skor 3,15 dengan kategori mendekati kritis dan mengalami
peningkatan pada siklus II dengan skor 4,31 dengan kategori mendekati sangat
kritis.
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Gambar 4.4
Diagram Skor Tes Soal Matematika Siswa.

F. Pembahasan
Dari hasil penelitian diatas, dapat terlihat hasil sebagai berikut :
1. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model
problem based learning pada kelas III A di SDIT Al- Muthmainnah Kota
Jambi. Pembelajaran pada penelitian ini sudah dilaksanakan dengan
mengikuti tahapan model problem based learning. Tahapan-tahapan
pembelajaran pada model problem based learning dapat meningkatkan
kemampuan

berpikir

kritis

siswa.

Kegiatan

pembelajaran

dengan

menerapkan model problem based learning ini telah menunjukkan hasil
yang cukup efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran matematika di
kelas III A SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi. Hal ini terlihat dari adanya
peningkatan

kemampuan

berpikir

kritis

siswa

dan

guru

dengan

menggunakan model problem based learning, karena proses pembelajaran
model problem based learning ini menggunakan masalah nyata yang tidak
terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilannya dalam menyelesaikan masalah dan
berpikir kritis dalam membangun pengetahuan yang baru. Proses
pembelajaran pada model ini lebih menekankan kepada kemampuan berpikir
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kritis siswa untuk menemukan dan mengidentifikasi permasalahan nyata
dalam memperoleh pengetahuan baru yang berkaitan dengan materi
pembelajaran. Jadi pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri dan guru hanya
sebagai fasilitator pembelajaran.
2. Selain itu dilihat dari hasil observasi selama penelitian di SDIT AlMuthmainnah pada kelas III A, terlihat sangat jelas bagaimana kemampuan
berpikir

kritis

siswa

sebelum

dan

sesudah

diterapkannya

model

pembelajaran problem based learning ini. Seperti terlihat bahwa kemampuan
berpikir kritis siswa meningkat dari pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke
siklus II , hasil tingkat kemampuan berpikir kritis siswa pada siklus I
mencapai 57% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 79%. Sejalan
dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menerapkan
model problem based learning, hal serupa terjadi pada tes kemampuan
berpikir kritis siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil tes kemampuan
berpikir kritis siswa akhir siklus I diperoleh nilai rata-rata sebesar 55,8
dengan kategori “mendekati tuntas” dan meningkat menjadi 72,2 dengan
kategori “tuntas”. Berdasarkan analisis hasil tes siklus I dan siklus II,
kemampuan berpikir kritis siswa kelas III A SDIT Al- Muthmainnah Kota
Jambi mengalami peningkatan pada setiap indikatornya. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa model problem based learning dapat meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa kelas III A SDIT Al- Muthmainnah Kota
Jambi.
3. Adapun dampak yang diperoleh siswa dari diterapkannya model
pembelajaran problem based learning yaitu siswa yang semula tidak dapat
berpikir kritis dan malas mengikuti proses pembelajaran kini sudah terlihat
kritis saat pembelajaran tematik berlangsung khususnya matematika, siswa
yang jarang bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru kini sudah berani
untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, siswa
yang semula malas dalam melakukan pengamatan dan penyelidikan akan
materi pembelajaran kini sudah mulai terbiasa untuk melakukan pengamatan
dan penyelidikan dengan baik, siswa kini dapat berpikir kritis dalam
menyelesaikan soal-soal dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran,
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dan

siswa

yang

semula

takut

bahkan

malu-malu

saat

disuruh

mempersentasikan hasil diskusi kelompok maupun individunya kini sudah
berani dan percaya diri dalam mempersentasikan hasil jawabannya.
Penggunaan model problem based learning ini dapat mengoptimalkan
pembelajaran tematik khususnya matematika di kelas III A SDIT AlMuthmainnah Kota Jambi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran Matematika dengan menggunakan Model
Pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa hal tersebut dapat dilihat pada setiap siklus.
1. Pada pra siklus skor nilai kemampuan berpikir kritis matematika siswa nilai ratarata sebesar 2,2 dengan kategori kurang berpikir kritis, dan hanya beberapa
siswa saja yang mencapai kategori cukup berpikir kritis dan berpikir kritis. Dan
setelah dilakukan tindakan siklus I skor nilai kemampuan berpikir kritis siswa
naik menjadi 2,85 dengan kategori mendekati cukup kritis. Sebanyak 2 siswa
dengan kategori kritis, 10 siswa cukup kritis, 9 siswa kurang kritis dan 1 siswa
dengan kategori tidak kritis. Dan meningkat sangat signifikan pada siklus II
dengan skor nilai kemampuan berpikir kritis siswa menjadi 3,98 dengan kategori
mendekati kritis, dengan jumlah siswa sebanyak 18 orang dengan kategori kritis
dan 4 siswa dengan kategori cukup kritis.
2. Dampak yang diperoleh siswa dari diterapkannya model pembelajaran problem
based learning yaitu siswa yang semula tidak

dalam mengembangkan

kemampuan berpikir kritisnya dan malas mengikuti proses pembelajaran kini
sudah terlihat aktif berpikir kritis saat pembelajaran tematik berlangsung, siswa
yang jarang bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru kini sudah berani
untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, siswa yang
semula malas dalam melakukan pengamatan dan penyelidikan akan materi
pembelajaran kini sudah mulai terbiasa untuk melakukan pengamatan dan
penyelidikan dengan baik, siswa kini aktif berpikir kritis dalam menyelesaikan
soal-soal dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran, dan siswa yang
semula takut bahkan malu-malu saat disuruh mempersentasikan hasil diskusi
kelompok maupun individu kini sudah berani dan percaya diri dalam
mempersentasikan hasil jawabannya. Penggunaan model pembelajaran problem
based learning ini dapat mengoptimalkan pembelajaran matematika di kelas III
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SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomondasikan saran kepada guru
sebagai berikut :
1. Model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas III A SDIT AlMuthmainnah Kota Jambi dapat meningkatkkan kemampuan berpikir kritis
siswa dalam pembelajaran matematika,, sehingga dapat dijadikan sebagai
alternatif dalam pembelajaran matematika. Jadi fokus pembelajaran dapat lebih
tertuju kepada siswa untuk memperoleh pengetahuannya secara langsung
melalui pengalaman dan konteks nyata sekitar siswa.
2. Disarankan kepada guru kelas sebelum mengajar terlebih dahulu menyiapkan
rencana

pembelajaran,

media

pembelajaran,

metode

maupun

model

pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Karena dengan
lengkapnya alat pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
pun dapat terwujud dengan baik.
3. Penulis menyarankan kepada guru dan siswa hendaknya menyadari bahwa setiap
siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Diharapkan agar peningkatan
keaktifan belajar siswa dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa itu untuk dapat diasah terus. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan
dengan baik.
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SILABUS
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019

Nama Sekolah

:

SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi

Kelas / Semester

:

III / 1

Tema 1

:

Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup

SUB TEMA 4 PB 1
Bahasa Indonesia
3.4 Mencermati kosakata dalam
teks tentang konsep ciri-ciri,

Mengidentifikasi daun.



Membaca teks.



Mengamati

kebutuhan (makanan dan

cara pertumbuhan dan

tempat hidup), pertumbuhan,

perkembangan

dan perkembangan makhluk

tumbuhan,

hidup yang ada di lingkungan

jika

setempat yang disajikan dalam

siswa

lebih

berbagai

tumbuhan

dan/atau eksplorasi

baik

mengamati

langsung

bentuk lisan, tulis, visual,

yang

berkembangbiak dengan

lingkungan.
4.4 Menyajikan laporan tentang

berbagai

umbi.


Berdiskusi

tentang

konsep ciri-ciri, kebutuhan

berbagai jenis tumbuhan

(makanan dan tempat hidup),

sesuai

pertumbuhan, dan

berkembangbiak.

perkembangan makhluk hidup

Communication

yang ada di lingkungan
setempat secara tertulis
menggunakan kosakata baku
dalam kalimat efektif.
Matematika

dengan

cara
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3.1 Menjelaskan sifat-sifat operasi
hitung pada bilangan cacah.

Menyelesaikan soal



Berlatih soal pembagian.

pembagian.

4.1 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan penggunaan sifatsifat operasi hitung pada
bilangan cacah.

SILABUS
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019

Nama Sekolah

:

SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi

Kelas / Semester

:

III / 1

Tema 2

:

Menyayangi Tumbuhan dan Hewan

SUB TEMA 2 PB 1
Bahasa Indonesia
3.8 Menguraikan pesan
dalamdongeng yang
disajikansecara lisan, tulis,
danvisual dengan tujuan
untukkesenangan
4.8 Memeragakan pesan
dalamdongeng sebagai

Membaca dongeng
dengan nyaring.
Mengisi teka teki
dongeng berdasarkan
teks bacaan.



Membaca

teks

dongeng

“Ayam Jago Baru” secara
bergantiandengan

suara

lantang.

Setiap

siswa

membaca

satu

Padakegiatan

paragraf.
ini

melakukan penilaian.

guru
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bentukungkapan diri

Membaca dan diskusi, siswa

menggunakankosa kata baku

mengerjakan teka teki silang

dan kalimatefektif

yang tersedia pada buku
siswa

berdasarkan

isi

dongeng “Ayam Jago Baru”.
Mandiri
Matematika
3.1 Menjelaskan sifat-sifatoperasi
hitung pada bilangancacah

Menyelesaikan soal-soal



Menyimak penjelasan guru

pertukaran pada

tentang sifat pertukaran pada

perkalian.

perkalian.


Mengamati

siswa

dengan

berkeliling kelas sekaligus
juga membantu jika ada
siswa yang masih belum
memahami

konsep

pertukaran pada perkalian.

Mengetahui
Jambi, 17 September 2018

Kepala SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi

Guru Kelas III A

Nurul Azmi, S. Pd. I

Suzi Lisnawati, S. Pt
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PERANGKAT PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah

: SDN 104/IV Kota Jambi

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: IV / Satu

Petemuan Ke

:1-3

Alokasi Waktu

: 1 x 35 Menit

Hari / Tanggal

: .............2018
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi

Kelas/ Semester

: III / 1

Mata Pelajaran

: Matematika

Pertemuan ke

:1

Alokasi Waktu

: 1 x 35 Menit

A. KOMPETENSI INTI
1. Menyelesaikan soal-soal pertukaran pada perkalian

B. KOMPETENSI DASAR
4. 1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi

hitung
pada bilangan cacah.

C. INDIKATOR
1. Siswa melakukan operasi hitung perkalian
2. Mengidentifikasi sifat pertukaran pada perkalian

D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi
hitung perkalian

E. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran

: Problem Based Learning

Strategi Pembelajaran

: Ceramah, Diskusi, Demonstrasi, Tanya Jawab.
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F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
NO

Kegiatan

Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

Alokasi
Waktu

1

Kegiatan

-

Guru memberikan salam.

-

Pendahuluan

Peserta didik menjawab
salam

-

Guru membimbing peserta -

Peserta

didik

berdoa

didik berdoa.

bersama dipimpin oleh
ketua kelas.

-

5

Guru mengecek kehadiran -

Peserta

didik Menit

peserta didik.

menyampaikan
kehadiran.

-

Guru

mengkondisikan

-

peserta didik untuk siap
menerima pelajaran.

-

Guru

menyampaikan

Guru memberikan motivasi
kepada peserta didik untuk
bersungguh-sungguh
dalam

belajar

karena

materi perkalian bilangan
banyak manfaatnya dalam
kehidupan
contohnya
membagikan

sehari-hari
pada

didik

siap

menerima

pelajaran

mengenai

perkalian

bilangan.

tujuan pembelajaran.
-

Peserta

saat
permen

untuk 4 orang. Berapa

-

Peserta didik menyimak
tujuan pembelajaran.

-

Peserta didik memahami
manfaat

mempelajari

bilangan

untuk

kehidupan nyata.
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jumlah permen yang di
butuhkan

jika

setiap

orangnya mendapatkan 2
buah permen ?

2

Kegiatan Inti

-

Guru

membentuk

kelompok

belajar

4 yang

Peserta

didik

duduk

berkelompok.

masing-masing terdiri dari
5 dan 6 orang siswa.
-

Guru

meminta

siswa

mengamati gambar yang -

Siswa

terdapat pada buku tematik

gambar

halaman

pada halaman 59 tentang

59.

bimbingan

Dengan

guru,

siswa

mengamati
yang

terdapat

perkalian

membahas tentang maksud
dari gambar tersebut.
-

Guru mengaitkan kegiatan
ini dengan kegiatan sehari- -

Siswa mendengarkan dan

hari yang dilakukan oleh

menyimak

manusia berkenaan dengan

guru.

penjelasan

perkalian.
-

Guru

memberikan

beberapa pertanyaan dan
untuk -

permasalahan
menstimulus
siswa

ketertarikan

tentang

topik

perkalian.
-

Guru

membantu

menjelaskan contoh soal
perkalian yang ada dibuku

Siswa

menjawab

pertanyaan dari guru.
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agar siswa lebih paham.
-

Guru

melakukan tanya

jawab kepada siswa.

-

Guru

-

Siswa

menyimak

penjelasan guru.

membagikan

mangkok plastik dan biji

-

kacang tanah pada setiap -

Siswa bertanya kepada

kelompok.

guru

Guru memberikan lembar

perkalian

kerja

dimengerti.

tentang

materi

tentang
yang

materi
belum

perkalian, dan kemudian -

Peserta didik menerima

dikerjakan

kacang

oleh

siswa

tanah

dan

mangkok.

menggunakan media yang
diberikan oleh guru dengan
berdiskusi bersama teman -

Peserta didik menerima

satu

dan mengerjakan lembar

kelompok

masing-

kerja secara berkelompok

masing.
-

Guru

menggiring

untuk

dengan

siswa

bantuan media kacang

melanjutkan

pembelajaran
menuliskan

tanah.

dengan
hasil

menggunakan

yang

mereka kerjakan.
-

Guru

menyuruh

mengumpulkan

siswa
lembar

kerja peserta didik.
-

-

Peserta didik mengamati

Guru meminta perwakilan

lembar

dari

mereka kerjakan.

kelompok

masing-

masing siswa untuk maju
kedepan

menyelesaikan

soal yang di tulis di papan

kerja

yang
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tulis.
-

-

mengumpulkan

Guru mengoreksi soal yang

lembar kerjanya kepada

dikerjakan dipapan tulis,

guru.

dan memberi kesempatan -

Peserta

kepada

untuk

bergantian maju kedepan

memperbaiki

mengerjakan soal yang

siswa

membantu

jawaban yang salah.
-

Siswa

didik

secara

ditulis guru dipapan tulis.

Guru membimbing siswa
dalam

membuat

kesimpulan dari tugas yang
diberikan. Dan dilanjutkan -

Siswa

antusias

dengan guru mengevaluasi

memperbaiki

jawaban

dan refleksi kepada siswa.

yang salah di papan tulis.

-

Siswa
kesimpulan
pembelajaran

membuat
dari

hasil

hari

ini

tetang materi perkalian.
3

Kegiatan Penutup

-

Guru melakukan refleksi, -

Siswa

menguraikan

pembelajaran

manfaat

pembelajaran yang telah

memahami
tentang

materi perkalian.

dialami.
-

Guru

menginformasikan

rencana

kegiatan

pembelajaran

-

rencana

untuk

pembelajaran

pertemuan berikutnya.
-

Guru
kelas,

mengkondisikan
dan

dengan berdo‟a.

dilanjutkan

Siswa

mengetahui
kegiatan
untuk

pertemuan berikutnya.
-

Siswa merapikan buku,
duduk dengan rapi, dan
berdoa.
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G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Buku Tematik peserta didik
2. Lembar kerja peserta didik
3. Lembar penilaian

H. INSTRUMEN PENILAIAN
No
1

Aspek Yang Dinilai

Teknik Penilaian

Sikap
a. Berdoa

Pengamatan
sebelum

dan

Waktu Penilaian
Selama

pembelajaran

dan saat diskusi.

setelah

pembelajaran.
b. Terlibat aktif dalam pembelajaran
bilangan pecahan.
c. Bekerjasama

dalam

kegiatan

kelompok.
2

Pengetahuan
a. Melakukan operasi bilangan pecahan.

Pengamatan
Tes

dan Penyelesaian

tugas

individu dan kelompok
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3

Keterampilan

Pengamatan

Penyelesaian

tugas

(baik individu maupun

a. Terampil menerapkan konsep/prinsip
dan strategi pemecahan masalah yang
relevan yang berkaitan dengan
bilangan pecahan.

kelompok)
diskusi.

Jambi, 17 September 2018
Guru Kelas III A

Peneliti

Suzi Lisnawati, S. Pt

Henny Aprita
TPG. 141106

Mengetahui,
Kepala SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi

Nurul Azmi, S. Pd. I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi

Kelas/ Semester

: III / 1

Mata Pelajaran

: Matematika

Pertemuan ke

:2

Alokasi Waktu

: 1 x 35 Menit

dan

saat

109

A. KOMPETENSI INTI
2. Menyelesaikan soal pembagian.

B. KOMPETENSI DASAR
3. 1

Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah.

C. INDIKATOR
3. Siswa melakukan operasi hitung pembagian.
4. Mengidentifikasi sifat pertukaran pada pembagian.
5. Mengaplikasikan sifat pertukaran pada pembagian.

D. MATERI PEMBELAJARAN
2. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi
hitung pembagian.

E. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran

: Problem Based Learning.

Strategi Pembelajaran

: Ceramah, Diskusi, Demonstrasi, Tanya Jawab.

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
NO

Kegiatan

Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

Alokasi
Waktu

1

Kegiatan

-

Guru memberikan salam.

-

Pendahuluan

Peserta didik menjawab
salam.

-

Guru membimbing peserta -

Peserta

didik

berdoa

didik berdoa.

bersama dipimpin oleh
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ketua kelas.
-

5

Guru mengecek kehadiran -

Peserta

didik Menit

peserta didik.

menyampaikan
kehadiran.

-

Guru

mengkondisikan

-

peserta didik untuk siap
menerima pelajaran.

-

Guru

menyampaikan

Guru memberikan motivasi

-

-

bersungguh-sungguh
belajar

siap

menerima

pelajaran

mengenai

pembagian

Peserta didik menyimak
tujuan pembelajaran.

kepada peserta didik untuk

dalam

didik

bilangan.

tujuan pembelajaran.
-

Peserta

karena

Peserta didik memahami
manfaat

mempelajari

bilangan

untuk

kehidupan nyata.

materi pembagian bilangan
banyak manfaatnya dalam
kehidupan

sehari-hari

contohnya

pada

saat

membagikan pizza pada
anggota keluarga. Berapa
bagian

pizza

diperoleh

masing-masing

orang

agar

yang

mendapat

bagian yang sama ?.

2

Kegiatan Inti

-

Guru

membentuk

kelompok

belajar

4 yang

masing-masing terdiri dari
5 dan 6 orang siswa.
-

Guru

meminta

siswa

Peserta

didik

berkelompok.

duduk
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mengamati gambar pada -

Siswa

halaman

gambar

150.

bimbingan

Dengan

guru,

siswa

pada

membahas tentang maksud

mengamati
yang

terdapat

halaman

150

tentang pembagian

dari gambar tersebut.
-

Guru mengaitkan kegiatan
ini dengan kegiatan sehari-

-

hari yang dilakukan oleh -

Siswa mendengarkan dan

manusia berkenaan dengan

menyimak

pembagian.

guru.

Guru

penjelasan

memberikan

beberapa pertanyaan dan
permasalahan
menstimulus
siswa

untuk
ketertarikan -

tentang

Siswa

menjawab

tpertanyaan dari guru.

topik

pembagian.
-

Guru

membantu

menjelaskan contoh soal
pembagian

yang

ada

dibuku agar siswa lebih
paham.
-

Guru

melakukan tanya -

Guru

membagikan

mangkok plastik dan biji

-

kacang tanah pada setiap

tentang

tentang

materi

pembagian yang belum

Guru memberikan lembar
kerja

Siswa bertanya kepada
guru

kelompok.
-

menyimak

penjelasan guru.

jawab kepada siswa.

-

Siswa

materi

dimengerti.
-

Peserta didik menerima
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pembagian, dan kemudian

kacang

dikerjakan

mangkok.

oleh

siswa

tanah

dan

menggunakan media yang
diberikan oleh guru dengan -

Peserta didik menerima

berdiskusi bersama teman

dan mengerjakan lembar

satu

kerja secara berkelompok

kelompok

masing-

masing.
-

Guru

dengan
menggiring

untuk

siswa

melanjutkan

pembelajaran
menuliskan

menggunakan

bantuan media kacang
tanah.

dengan
hasil

yang

mereka kerjakan.
-

Guru

menuruh

siswa

mengumpulkan

lembar -

kerja peserta didik.
-

lembar

Guru meminta perwakilan
dari

kelompok

Peserta didik mengamati
kerja

yang

mereka kerjakan.

masing-

masing siswa untuk maju
kedepan

-

menyelesaikan

soal yang di tulis di papan tulis.

Siswa

Guru mengoreksi soal yang

guru.

dikerjakan dipapan tulis, dan memberi kesempatan

Peserta

kepada

untuk

mengerjakan soal yang

memperbaiki

ditulis guru dipapan tulis.

membantu

siswa

mengumpulkan

lembar kerjanya kepada

didik

secara

bergantian maju kedepan

jawaban yang salah.
-

Guru membimbing siswa
dalam

membuat

kesimpulan dari tugas yang diberikan. Dan dilanjutkan

Siswa

antusias

memperbaiki

jawaban

dengan guru mengevaluasi

yang salah di papan tulis.
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dan refleksi kepada siswa

-

Siswa
kesimpulan
pembelajaran

membuat
dari

hasil

hari

ini

tetang materi pembagian.
3

Kegiatan Penutup

-

Guru melakukan refleksi, -

Siswa

menguraikan

pembelajaran

manfaat

pembelajaran yang telah

memahami
tentang

materi pembagian.

dialami.
-

Guru

menginformasikan

rencana

kegiatan

pembelajaran

-

rencana

untuk

pembelajaran

pertemuan berikutnya.
-

Guru
kelas,

mengkondisikan
dan

dilanjutkan

dengan berdo‟a.

G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN
4. Buku Tematik peserta didik
5. Lembar kerja peserta didik
6. Lembar penilaian
7. Kacang tanah

Siswa

mengetahui
kegiatan
untuk

pertemuan berikutnya.
-

Siswa merapikan buku,
duduk dengan rapi, dan
berdoa.
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H. INSTRUMEN PENILAIAN
No
1

Aspek Yang Dinilai

Teknik Penilaian

Sikap
d. Berdoa

Pengamatan
sebelum

dan

Waktu Penilaian
Selama

pembelajaran

dan saat diskusi.

setelah

pembelajaran.
e. Terlibat aktif dalam pembelajaran
bilangan pecahan.
f. Bekerjasama

dalam

kegiatan

kelompok.
2

Pengetahuan
b. Melakukan operasi bilangan pecahan.

3

Keterampilan

Pengamatan

dan Penyelesaian

tugas

Tes

individu dan kelompok

Pengamatan

Penyelesaian

tugas

(baik individu maupun

b. Terampil menerapkan konsep/prinsip
dan strategi pemecahan masalah yang
relevan yang berkaitan dengan
bilangan pecahan.

kelompok)
diskusi.

Jambi, 13 September 2018
Guru Kelas III A

Peneliti

Suzi Lisnawati, S. Pt

Henny Aprita

dan

saat
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Mengetahui,
Kepala SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi

Nurul Azmi, S. Pd. I
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi

Kelas/ Semester

: III / 1

Mata Pelajaran

: Matematika

Pertemuan ke

:3

Alokasi Waktu

: 2 x 35 Menit

A. KOMPETENSI INTI
3. Operasi hitung perkalian dan pembagian.

B. KOMPETENSI DASAR
1. Melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian.

C. INDIKATOR
1. Siswa mampu melakukan operasi perkalian.
2. Siswa mampu melakukan operasi pembagian.
3. Siswa engubah bentuk perkalian menjadi bentuk pembagian atau sebaliknya.
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D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk pembagian atau sebaliknya.

E. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran

: Problem Based Learning

Strategi Pembelajaran

: Ceramah, Diskusi, Demonstrasi, Tanya Jawab.

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
NO

Kegiatan

Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

Alokasi
Waktu

1

Kegiatan

-

Guru memberikan salam.

-

Pendahuluan

Peserta didik menjawab
salam

-

Guru membimbing peserta -

Peserta

didik

berdoa

didik berdoa.

bersama dipimpin oleh
ketua kelas.

-

5

Guru mengecek kehadiran -

Peserta

didik Menit

peserta didik.

menyampaikan
kehadiran.

-

Guru

mengkondisikan

-

peserta didik untuk siap
menerima pelajaran.

Peserta

didik

siap

menerima

pelajaran

mengenai

perkalian

bilangan.
-

Guru

menyampaikan

tujuan pembelajaran.
-

Guru memberikan motivasi
kepada peserta didik untuk
bersungguh-sungguh

-

Peserta didik menyimak
tujuan pembelajaran.

-

Peserta didik memahami
manfaat

mempelajari

bilangan

untuk
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dalam

belajar

karena

kehidupan nyata.

materi perkalian bilangan
banyak manfaatnya dalam
kehidupan

sehari-hari

contohnya

pada

membagikan

saat
permen

untuk 4 orang. Berapa
jumlah permen yang di
butuhkan

jika

setiap

orangnya mendapatkan 2
buah permen ?

2

Kegiatan Inti

-

Guru

membentuk

kelompok

belajar

4 yang

Peserta

didik

duduk

berkelompok.

masing-masing terdiri dari
5 dan 6 orang siswa.
-

Guru

meminta

siswa

memperhatikan penjelasan -

Siswa

guru

penjelasan guru di depan.

terlebih

tentang

dahulu

memperhatikan

materi

pembelajaran.
-

Guru mengaitkan kegiatan
ini dengan kegiatan seharihari yang dilakukan oleh

-

manusia berkenaan dengan

menyimak

perkalian.
-

Siswa mendengarkan dan
penjelasan

guru.

Guru

memberikan

beberapa pertanyaan dan
permasalahan
menstimulus
siswa

untuk
ketertarikan

tentang

topik

-

Siswa

menjawab

pertanyaan dari guru.
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mengubah

bentuk

perkalian menjadi bentuk
pembagian

atau

sebaliknya.
-

Guru

membantu

menjelaskan contoh soal
yang dituliskan guru di
papan tulis agar siswa lebih
paham.
-

Guru

melakukan tanya -

Guru memberikan lembar
kerja

ke

masing-masing

-

kelompok tentang materi

ubah

menjadi

-

bentuk

belum

Peserta didik menerima
dan mengerjakan lembar
kerja

menggiring

untuk

yang

materi

dimengerti.

perkalian
Guru

tentang

perkalian

menjadi bentuk pembagian
dan bentuk pembagian di

Siswa bertanya kepada
guru

perkalian yang di ubah

-

menyimak

penjelasan guru.

jawab kepada siswa.

-

Siswa

siswa

secara

berkelompok.

melanjutkan

pembelajaran
menuliskan

dengan
hasil

yang

mereka kerjakan.
-

Guru

menyuruh

mengumpulkan

siswa
lembar

kerja kelompok.
-

-

Guru meminta perwakilan
dari

kelompok

masing-

Peserta didik mengoreksi
kembali

lembar

kerja

yang mereka kerjakan.
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masing siswa untuk maju
kedepan

menyelesaikan

soal yang di tulis di papan
-

tulis.
-

mengumpulkan

Guru mengoreksi soal yang

lembar kerjanya kepada

dikerjakan dipapan tulis,

guru.

dan memberi kesempatan -

Peserta

kepada

untuk

bergantian maju kedepan

memperbaiki

mengerjakan soal yang

siswa

membantu

didik

secara

ditulis guru dipapan tulis.

jawaban yang salah.
-

Siswa

Guru membimbing siswa
dalam

membuat

kesimpulan dari tugas yang
diberikan. Dan dilanjutkan -

Siswa

antusias

dengan guru mengevaluasi

memperbaiki

jawaban

dan refleksi kepada siswa

yang salah di papan tulis.

-

Siswa
kesimpulan
pembelajaran

membuat
dari

hasil

hari

ini

tentang materi mengubah
bentuk perkalian menjadi
bentuk pembagian atau
sebaliknya.
3

Kegiatan Penutup

-

Guru melakukan refleksi, -

Siswa

menguraikan

pembelajaran

manfaat

pembelajaran yang telah
dialami.
-

Guru

menginformasikan

memahami

materi perkalian.

tentang
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rencana

kegiatan -

pembelajaran

-

untuk

Siswa

mengetahui

rencana

kegiatan

pertemuan berikutnya.

pembelajaran

Guru

pertemuan berikutnya.

mengkondisikan

kelas,

dan

dilanjutkan -

dengan berdo‟a.

untuk

Siswa merapikan buku,
duduk dengan rapi, dan
berdoa.

G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN
8. Buku Tematik peserta didik
9. Lembar kerja peserta didik
10. Lembar penilaian
11.
H. INSTRUMEN PENILAIAN
No
1

Aspek Yang Dinilai

Teknik Penilaian

Sikap
g. Berdoa

Pengamatan
sebelum

dan

Waktu Penilaian
Selama

pembelajaran

dan saat diskusi.

setelah

pembelajaran.
h. Terlibat aktif dalam pembelajaran
bilangan pecahan.
i. Bekerjasama

dalam

kegiatan

kelompok.
2

Pengetahuan
c. Melakukan operasi bilangan pecahan.

3

Keterampilan
c. Terampil menerapkan konsep/prinsip
dan strategi pemecahan masalah yang
relevan yang berkaitan dengan
bilangan pecahan.

Pengamatan

dan Penyelesaian

tugas

Tes

individu dan kelompok

Pengamatan

Penyelesaian

tugas

(baik individu maupun
kelompok)
diskusi.

dan

saat
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Jambi, 13 September 2018
Guru Kelas III A

Peneliti

Suzi Lisnawati, S. Pt

Henny Aprita

Mengetahui,
Kepala SDIT Al- Muthmainnah Kota Jambi

Nurul Azmi, S. Pd. I
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Instrumen Pengumpulan Data
A. Wawancara
1. Wawancara Guru
Nama guru : Suzi Lisnawati, S.Pt
Wali Kelas : III A SDIT Al- Muthmainnah
a) Instrument Wawancara dengan Guru Sebelum Pembelajaran
No

Pertanyaan

Jawaban

1

Berapa lama Ibu mengajar di SDIT ALMuthmainnah ?

Saya mengajar disini sudah 12 tahun

2

Berapa lama ibu mengajar di kelas III?

Sudah 2 tahun

3

Berapa jumlah peserta didik yang belajar Dikelas ini ada 22 siswa, 12 siswa laki-laki
di kelas ibu saat ini?
dan 10 siswa perempuan.

4

Bagaimana hasil belajar siswa di kelas Hasil pembelajaran matematika siswa
pada pembelajaran matematika?
masih, hampir disetiap kelas itu nilai
matematika

siswanya

memang

tidak

bagus-bagus amat. Misalnya hari ini
mengerti, pas besok diulang lagi sudah
lupa.
5

Bagaimana cara ibu menyampaikan materi Saya menjelaskan materinya terlebih
kepada siswa?
dahulu, kemudian memberikan contoh soal
dan memberikan tugas untuk mengetahui
kemampuan siswa

6

Bagaimana
respon
pembelajaran?

7

Model pembelajaran apakah yang ibu Model pembelajaran cooperative learning
ketahui?
kerja kelompok.

8

Apa model pembelajaran yang sering ibu Saya
sering
menggunakan
model
gunakan pada saat proses pembelajaran?
pembelajaran cooperative learning.

9

Bagaimana respon siswa terhadap model Responnya baik, tapi untuk pembelajaran
pembelajaran yang ibu terapkan pada matematika itu sendiri siswa memang agak

siswa

terhadap Respon siswa baik-baik saja, tetapi
memang ada beberapa siswa yang
terkadang suka mengganggu temannya
belajar.
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pembelajaran matematika?

10

sulit mengerti. Karena belum mulai belajar
saja siswa sudah mengeluh “aduh, belajar
matematika lagi”

Apakah dalam proses pembelajaran ibu Belum pernah,
pernah menggunakan model pembelajaran
problem based learning ?

b) Instrumen Wawancara dengan Guru Setelah Pembelajaran
No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran problem based learning dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa ?

Iya, karena dengan menggunakan model
problem based learning dapat juga
membuat suasana kelas lebih aktif
belajar apalagi jika disertai dengan
media.

2

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran problem based learning materi
perkalian dan pembagian pada pembelajaran
matematika lebih mudah untuk dipahami oleh
siswa ?

Iya, karena ketika diterapkan model
tersebut jadi lebih tau masalah belajar
yang dihadapi siswa. Siswa juga banyak
yang tunjuk tangan saat disuruh maju ke
depan kelas mengerjakan soal.

3

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran problem based learning dapat
mengetahui kemampuan masing-masing
siswa dalam diskusi kelompok ?

Iya, saat diskusi berlangsung kita bisa
tahu mana siswa yang belum mengerti
dan terlihat juga kekompakan kerja
sama kelompok mereka.

4

Apakah dengan menggunakan model Iya, ada siswa yang tidak pernah
pembelajaran problem based learning siswa bertanya jadi ingin bertanya, siswa yang
lebih aktif dalam proses pembelajaran ?
malu-malu sudah berani maju kedepan,
dan ada juga siswa yang membantu
menjelaskan kepada teman satu
kelompoknya yang belum mengerti.

5

Apakah dengan menggunakan model Iya siswa jadi lebih berani dan aktif
pembelajaran problem based learning siswa mengerjakan apa yang guru tugaskan.
berani mengemukakan jawabannya ?

6

Bagaimana hasil belajar siswa dan sikap Hasil belajar siswa lebih meningkat dari
belajar siswa setelah diterapkannya model yang sebelumnya dan hampir rata-rata

124

pembelajaran problem based learning ?

No
1
2

semua siswa menjadi lebih aktif lagi
dalam belajar.

2. Lembar Wawancara Siswa
Nama siswa : Kianra Ciara Hafsya
Kelas
: III A SDIT Al- Muthmainnah
No. Absen : 17
Pertanyaan

Jawaban

Apakah
kamu
suka
pembelajaran Tidak terlalu suka buk
matematika?
Bagaimana
pendapat
kamu
tentang Banyak pelajaran mengitung-hitung.
pembelajaran matematika?

3

Bagaimana pendapat kamu tentang materi Materi itu sangat sulit buk. Masih
perkalian dan pembagian pada mata pelajaran mending belajar penjumlahan sama
matematika ?
pengurangan itu tidak terlalu sulit.

4

Bagaimana pendapat kamu tentang cara Guru mengajar biasa aja buk
mengajar guru yang digunakan dalam
pembelajaran selama ini?

5

Pernahkah kamu mendengar atau mengetahui Belum pernah buk
model pembelajaran problem based learning?

6

Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang
model pembelajaran problem based learning?
Apakah selama proses pembelajaran guru
pernah menggunakan media ?
Apakah
pembelajaran
perkalian
dan
pembagian dengan model pembelajaran

7
8

Iya buk
Pernah buk
Iya buk, kita bisa bertanya dengan
teman satu kelompok kita kalau ada
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sekarang membuat kamu senang ?
9
10

yang belum mengerti.

Apakah kamu berusaha sendiri dalam Iya buk, Kian menjawab sendiri soalnya
menjawab soal pekalian dan pembagian ?
Apa yang kamu dapat setelah mempelajari Kian jadi lebih mudah mengerti bu
pembelajaran matematika menggunakan
model pembelajaran problem based learning?

11

Apakah kamu ikut berpartisipasi
kelompokmu ?

dalam Iya bu, kami bersama-sama berusaha
mengerjakannya tugasnya.

12

Apakah kamu bertanya kepada guru apabila Iya buk
kamu belum mengerti ?

13

Apakah kamu membantu teman yang belum Iya bu, kami saling bertanya jika kami
paham ?
belum mengerti.

14

Apa yang kamu rasakan terkait dengan Ternyata tidak terlalu sulit belajar
pembelajaran matematika sekarang ?
matematika bu, jika kita sungguhsungguh mau belajar dan berusaha.

15

Adakah
perbedaan
dengan
pembelajaran guru sebelumnya ?

16

Dibanding dengan pembelajaran sebelumnya Iya buk
apakah pembelajaran matematika pada saat
ini lebih menyenangkan ?

model Iya buk, biasanya ibu guru hanya cerita
sudah itu memberikan tugas.
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B. Dokumentasi

Foto di depan gerbang SDIT Al- Muthmainnah

Foto saat guru dan peneliti berkolaborasi menyiapkan
bahan pembelajaran
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Foto saat guru menjelaskan materi pembelajaran

Foto saat guru diskusi kelompok
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Foto saat guru menjelaskan kepada siswa yang belum paham

Foto saat guru membimbing jalannya diskusi kelompok belajar
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Foto bersama wali kelas III A SDIT Al- Muthmainnah

Foto bersama Kepala Sekolah SDIT Al- Muthaminnah

