
Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

NUR FAUZIYAH LAILI | 13.1.01.10.0002 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 

ARTIKEL 

 

PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 

TERHADAP KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH BERKAITAN 

DENGAN PECAHAN SISWA KELAS IV SDN KRATON  

 

 

OLEH : 

NUR FAUZIYAH LAILI 

NPM :13.1.01.10.0002 

Dibimbing oleh : 

1. Muhamad basori, S.Pd.I., M.Pd 

2. Drs. Heru Budiono, M.Pd 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

2018 

 

 

Simki-Pedagogia Vol. 02 No. 08 Tahun 2018 ISSN : 2599-073X



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

NUR FAUZIYAH LAILI | 13.1.01.10.0002 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 

 

 

 

Simki-Pedagogia Vol. 02 No. 08 Tahun 2018 ISSN : 2599-073X



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

NUR FAUZIYAH LAILI | 13.1.01.10.0002 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

 

 

JUDUL : 

PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP 

KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH BERKAITAN DENGAN PECAHAN 

SISWA KELAS IV SDN KRATON  

Disusun oleh : 

NUR FAUZIYAH LAILI 

13.1.01.10.0002 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  (FKIP) 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 

 

Dibimbing oleh : 

1. Muhamad basori, S.Pd.I., M.Pd 

2. Drs. Heru Budiono, M.Pd 

 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simki-Pedagogia Vol. 02 No. 08 Tahun 2018 ISSN : 2599-073X



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

NUR FAUZIYAH LAILI | 13.1.01.10.0002 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 

 

ABSTRAK

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran pembelajaran 

berbasis masalah terhadap kemampuan memecahkan masalah pecahan siswa kelas IV SDN Kraton. 

Subyek penelitian ini adalah 44 siswa yang terdiri dari 22 siswa untuk kelompok kontrol dan 

22 siswa untuk kelompok eksperimen dengan siswa kelas IV SDN Kraton sebagai kelompok 

eksperimen dan kelas IV SDN Blimbing 2 sebagai kelompok kontrol. 

Hasil penelitian yaitu Kemampuan Siswa 59,09% yang diajar dengan metode konvensional 

mengenai memecahkan masalah pecahan belum mencai KKM. Berdasarkan perolehan nilai rata-rata 

siswa yaitu 73.64. (2) Kemampuan Siswa 86,36% yang diajar dengan strategi pembelajaran berbasis 

masalah mengenai memecahkan masalah pecahan memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi. Terlihat 

dari nilai rata-rata siswa yaitu 80,68. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan memecahkan 

masalah pecahan yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah 

berdasarkan perolehan hasil penghitungan nilai t-hitung = 2,215, t-tabel dengan taraf signifikan 5 % = 

1,682. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran berbasis masalah memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap kemampuan 

memecahkan pecahan. 

 

KATA KUNCI: Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah, memecahan masalah, pecahan. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan hal 

yang sangat penting bagi kehidupan 

bangsa, untuk menuju kearah 

tercapainya suatu pendidikan yang 

lebih maju. Berdasarkan UU No 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan 

adalah Usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhal mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab 

(UU No. 20 tahun 2003 pasal 3). 

Berdasarakan UU No 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  “Pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan 

belajar”.Namun, proses pembelajaran 

guru masih menggunakan metode 

ceramah sehingga kegiatan belajar 

mengajar yang dilaksanakan belum 

dapat mengembangkan kreativitas 

pemikiran dan memberikan 

pengalaman secara langsung kepada 

siswa dalam kegiatan memecahkan 

masalah pecahan. Akibatnya peserta 

didik mengalami kebingungan dalam 

mengerjakan soal pecahan. 

Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dengan 

menerapkan strategi pembelajaran 

berbasis masalah.Pembelajaran 

berbasis masalah mengusung gagasan 

utama bahwa tujuan pembelajaran 

dapat tercapai jika kegiatan 

pendidikan dipusatkan pada tugas-

tugas atau masalah yang otentik, 

relevan dan dipresentasikan dalam 

suatu konteks. Pembelajaran berbasis 

masalah melibatkan peserta didik 

dalam proses pembelajaran aktif dan 

kolaboratif, serta berpusat pada 

peserta didik. Pembelajarn berbasis 

masalah dapat pula dimulai dengan 

melakukan kerja kelompok antar 

peserta didik (Suyadi, 2013: 130). 
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Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh 

strategi pembelajaran berbasis 

masalah terhadap kemampuan 

memecahkan masalah pecahan siswa 

kelas IV dari pada penggunaan 

pembelajaran konvensional. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini yang ditetapkan 

sebagai lokasi penelitian adalah SDN 

Kraton dan SDN Blimbing 2 , 

Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. 

Peneliti menggunakan dua sekolah 

yaitu SDN Kraton sebagai kelas 

eksperimen dan SDN Blimbing 2 

sebagai kelas kontrol.Penelitian 

dilakukan pada waktu semester 2 

tahun pelajaran 2017/2018. 

Variabel dalam penelitian ini 

ada dua yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat.Dalam penelitian ini 

variabel bebasnya yaitustrategi 

pembelajaran berbasis masalah, 

sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemampuan 

memecahkan masalah berkaitan 

dengan pecahan. 

Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif, 

karenamerupakan penelitian tentang 

data yang dikumpulkan dan 

dinyatakan dalam bentuk 

numerik.Sedangkan teknik 

penelitiannya berupa penelitian 

eksperimental yaitu untuk mengetahui 

hubungan sebab – akibat antar 

variabel. Disini peneliti menggunakan 

desain penelitian eksperimen semu 

dikarenakandesain ini tidak 

memungkinkan untuk mengontrol 

semua variabel yang diduga 

mempengaruhi perlakuan dan dampak 

dari perlakuan, jenis rancangan 

eksperimen semu yang digunakan 

adalah pretest-posttest control design 

grup 

 

 

 

Keterangan : 

O1 dan O3 = test awal 

X = treatment yang diberikan (strategi 

pembelajaran berbasis masalah). 

O2 = hasil pengukuran kelompok yang 

diberi perlakuan  (menggunakan 

strategipembelajaran berbasis 

masalah). 

O4 = hasil pengukuran  kelompok yang 

tidak diberi perlakuan (menggunakan 

pembelajaran konvensional). 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah 22 siswa kelas IV SDN Kraton 

dan SDN Blimbing 2, Kecamatan 

Mojo, Kabupaten Kediri. Setelah 

dilakukan pengambilan sampel di 

SDN Kraton dan SDN  Blimbing 2, 

didapatkan sampel yaitu Kelas Kontrol 

R O1 X O2 

R O3  - O4 
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siswa kelas IV SDN Blimbing 2 

dengan jumlah 22 siswa dan Kelas 

Eksperimen siswa kelas IV SDN 

Kraton dengan jumlah 22 siswa. 

Teknik analisis data 

menggunakan teknik independent 

sample t test. Untuk memudahan 

penghitungan dan agar lebih 

menyakinkan hasil analisis data, 

peneliti menggunakan jasa prosram 

SPSS for Windows.Selanjutnya untuk 

menguji hipotesis dengan 

membandingkan nilai t hasil hitungan 

(hasil tes), dengan nilai t pada table 

statistic (t teori), dengan menentukan 

taraf kesalahan yang digunakan adalah 

5%. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

KESIMPULAN 

          Proses pelaksanaan yang telah 

dilaksanakan di Kraton dan SDN 

Blimbing 2. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan 2 kali pertemuan pada kelas 

kontrol dan 2 kali pertemuan pada 

kelas eksperimen. Data yang berhasil 

dikumpulkan dalam penelitian yaitu 

data hasil pre test siswa kelas kontrol 

dan eksperimen dan data hasil belajar 

siswa (post test) kelas eksperimen dan  

data hasil belajar (post test) kelas 

kontrol. 

Sebelum peneliti 

menggumpulkan data, peneliti 

menguji soal telebih dahulu dengan uji 

validitas dan uji reliabilitas dengan 

hasil.analisis uji validitas soal dengan 

taraf signifikan 5 %  dengan 

responden 22 siswa dapat diperoleh 

nilai r tabel yaitu 0,423. Soal 

dikatakan valid apabila nilai r hitung > 

r tabel (0,423).Dari hasil analisis 

terdapat 21 soal yang valid dan 19 soal 

yang tidak valid. Sedangkan 

reliabilitasnya diperoleh hasil nilai 

alpha adalah 0,861, dengan taraf 

signifikan 5 %  dengan responden 22 

siswa dapat diperoleh nilai r tabel 

yaitu 0,423. Kesimpulannya alpha = 

0,861> r tabel = 0,423. maka dapat 

dikatakan reliabel. 

Instrumen yang digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu sebanyak 20 soal dari 21 

soal yang valid. 

Peserta didik dikatakan tuntas 

belajar apabila hasil belajarnya sama 

atau lebih dari kriteria ketuntasan 

minimun (KKM) yang ditetapkan oleh 

sekolah. KKM mata pelajaran 

matematika di SDN Kraton dan SDN 

Blimbing 2 adalah 75.Jika nilai peserta 

didik ≥ 75 maka siswa tersebut tuntas, 

jika nilai siswa < 75 maka siswa 

tersebut belum tuntas. 

Data hasil belajar kelas 

eksperimen (post test) yaitu di SDN 
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Kraton, diperoleh data dengan 

menggunakan Program SPSS versi 16.0 

dengan hasil sebagai berikut: 

Hasil Helajar Siswa Kelas Eksperimen 

(Post Test) 

Statistics 

NILAI_KELAS_EKSPERI

MEN 

 

N Valid 22 

Missing 0 

Mean 80.6818 

Median 82.5000 

Mode 85.00 

Std. Deviation 8.06159 

Variance 64.989 

Skewness -1.067 

Std. Error of Skewness .491 

Kurtosis .905 

Std. Error of Kurtosis .953 

Range 30.00 

Minimum 60.00 

Maximum 90.00 

Sum 1775.00 

 

Dapat dilihat dari nilai rata-rata 

(Mean) siswa kelas eksperimen yaitu 

80,68, hasil belajar tersebut sudah diatas 

nilai KKM = 75 sehingga dapat 

dikatakan hasil belajar siswa kelas 

eksperimen adalah tuntas. 

Dari 22 siswa kelas eksperimen 

terdapat 19 siswa yang mendapat nilai 

diatas KKM, dengan 

presentase
19

22
 x 100% = 86,36%. Dari 

presentase tersebut dapat diketahuai 

bahwa nilai siswa yang diatas KKM 

suda cukup baik yaitu dengan hasil 

presentase 86,36%. 

Sedangkan data hasil belajar 

kelas kontrol (post test) yaitu di SDN 

Blimbing 2, diperoleh data dengan 

menggunakan Program SPSS versi 16.0 

dengan hasil sebagai berikut: 

Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol (Post 

Test) 

Statistics 

NILAI_POSTTEST_KONT

ROL 

 

N Valid 22 

Missing 0 

Mean 73.6364 

Median 75.0000 

Mode 75.00
a
 

Std. Deviation 1.25529E

1 

Variance 157.576 

Skewness .300 

Std. Error of Skewness .491 

Kurtosis .435 

Std. Error of Kurtosis .953 

Range 50.00 

Minimum 50.00 

Maximum 100.00 

Sum 1620.00 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 

 

Dapat dilihat dari nilai rata-rata 

(Mean) siswa kelas kontrol yaitu 73,63, 

hasil belajar tersebut masih dibawah  
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nilai KKM = 75 sehingga dapat 

dikatakan hasil belajar siswa kelas 

kontrol adalah belum tuntas. 

Dari 22 siswa kelas kontrol 

terdapat 13 siswa yang mendapat nilai 

diatas KKM, dengan 

presentase
13

22
 x 100% = 59,09%. Dari 

presentase tersebut dapat diketahuai 

bahwa nilai siswa yang diatas KKM 

masih rendah yaitu dengan hasil 

presentase 59,09%. 

Setelah peneliti melakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas telah 

memperoleh hasil data yang 

berdistribusi normal dan data yang 

homogen, selanjutnya peneliti 

melakukan uji-t untuk menganalisis 

hasil penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis nilai 

rata-rata kelas eksperimen (80,68) dan 

nilai rata-rata kelas kontrol (73,64). 

Jadi nilai rata-ratanya lebih bagus 

kelas eksperimen dan nilainya sudah 

di atas KKM = 75. 

Untuk analisis antar variabel 

terikat dan variabel bebas diperoleh 

hasil analisis t-hitung = 2,215, dengan 

db/df = (Nx + Ny) – 2 = (22 + 22 ) – 2 = 

42. Jadi nilai t-tabel df = 42 dengan 

taraf signifikan 5 % = 1,682. Jadi 

berdasarkan hasil analisis di atas nilai t-

hitung (2,215) > dari t-tabel (1,682) 

berarti signifikan. 

Untuk menguji kedua hipotesis 

tersebut digunakan uji-t sampel bebas 

(independent sample t-test) dengan 

menetapkan taraf kesalahan yang 

digunakan adalah 5%. 

a. Apabila t hitung ≥ t tabel dengan 

taraf signifikan 5 %  maka koifisien 

t signifikan, berarti Ho ditolak, Ha 

diterima. 

b. Apabila t hitung ≤ t tabel dengan 

taraf signifikan 5 % maka koifisien 

t tidak signifikan, berarti Ha ditolak 

dan Ho diterima. 

Kesimpulan hasil analisis data 

menggunakan uji-t diperoleh hasil hasil 

analisis t-hitung = 2,215, dan nilai t-

tabel dengan taraf signifikan 5% = 

1,682. Jadi berdasarkan hasil analisis di 

atas nilai t-hitung (2,215) > dari t-tabel 

(1,682).Untuk pengujian hipotesis, 

berarti Ha diterima Ho ditolak.Jadi 

terdapat pengaruh strategi pembelajaran 

berbasis masalah terhadap kemampuan 

memecahkan masalah pecahan siswa 

kelas IV SDN Kraton. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penetian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan Siswa 59,09% yang 

diajar dengan pembelajaran 

konvensional mengenai 

memecahkan masalah pecahan 
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belum mencai KKM. Berdasarkan 

perolehan nilai rata-rata siswa yaitu 

73.64. 

2. Kemampuan Siswa 86,36% yang 

diajar dengan strategi pembelajaran 

berbasis masalah mengenai 

memecahkan masalah pecahan 

memperoleh hasil belajar yang lebih 

tinggi. Terlihat dari nilai rata-rata 

siswa yaitu 80,68. 

3. Ada pengaruh yang signifikan 

kemampuan memecahkan masalah 

pecahan yang diajar dengan 

menggunakan strategi pembelajaran 

berbasis masalah dengan 

pembelajaran konvensional 

berdasarkan perolehan hasil 

penghitungan nilai t-hitung = 2,215, 

t-tabel dengan taraf signifikan 5 % = 

1,682.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

  

Huda, Miftahul. 2014. Model-Model 

Pengajaran dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: pustaka Pelajar. 

 

Ngalimun. 2014. Strategi dan Model 

Pembelajaran. Yogyakarta: aswaja 

Pressindo. 

 

Sanjaya, Wina. 2014. Strategi 

Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan.jakarta: Kencana. 

 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

CV Alfabeta. 

 

Sukardi. 2012. Metodologi Penelitian 

Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

 

Suprihatiningrum, Jamil. 2013. Strategi 

Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media 

 

Susanti, Titik Supinah. 2010. 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

Matematika di SD. Yogyakarta: PPPPTK. 

 

Simki-Pedagogia Vol. 02 No. 08 Tahun 2018 ISSN : 2599-073X



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

NUR FAUZIYAH LAILI | 13.1.01.10.0002 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 11|| 

 

Suyadi. 2013. Strategi Pembelajaran 

Pendiddikan Karakter. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

 

Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.2006. Bandung: Citra 

Umbara. 

 

Yamin, Martinis. 2013. Strategi dan 

Metode dalam Model Pembelajaran. 

Jakarta: GP Press Group. 

 

Simki-Pedagogia Vol. 02 No. 08 Tahun 2018 ISSN : 2599-073X


