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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Model Problem Based 

Learning  terhadap emahaman konsep Matematika Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian Pre-Experimental Design dengan tipe One Grup Pretest-Posttest Design.  

 Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV SDN Jurangombo 1 Magelang. 

Sampel penelitian diambil secara total dari populasi 18 siswa. Metode pengambilan 

data dilakukan melalui tes dan observasi. Uji validitas instrument dilakukan melalui 

uji validitas ahli dan empiris. Uji validitas empiris menggunakan bantuan aplikasi 

IBM SPSS statistics 25 begitu juga dengan uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis 

menggunakan uji normalitas. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik 

statistic parametric yaitu Uji Paired Sample t-test.  

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 dan lebih kecil 

dari taraf signifikasi 0,05 dan t skor sebesar -11.214. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan, terdapat perbedaan skor rata-rata tes pemahaman konsep Matematika 

yaitu pengukuran awal (pretest) 62,33 dan pengukuran akhir (posttest) 79,78. 

Sehingga hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Model Problem Based 

Learning berbantuan Media PARI berpengaruh terhadap Pemahaman Konsep 

Matematika Siswa. 

 

Kata Kunci : Problem Based Learning,  PARI,  Pemahaman Konsep,  

Matematika  
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Rizka Veny Andraeni 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of the Problem Based Learning 

Model on understanding the concept of Mathematics. This research is a type of pre-

experimental research with the type of one group pretest-posttest design. 

This research was conducted on fourth grade students of SDN Jurangombo 

1 Magelang. The research sample was taken in total from a population of 18 

students. Methods of data collection are done through tests and observations. The 

validity test of the instrument was carried out through the expert and empirical 

validity test. Test the validity of the empirical using the help of the IBM SPSS 

statistics 25 application as well as the reliability test. The prerequisite analysis test 

used the normality test. Meanwhile, for data analysis using statistical parametric 

techniques, namely the Paired Sample t-test. 

The results showed that the Sig. of 0,000 and smaller than the significance 

level of 0.05 and the t score of -11,214. Based on the results of the analysis and 

discussion, there is a difference in the mean score of the mathematics concept 

understanding test, namely the initial measurement (pretest) 62.33 and the final 

measurement (posttest) 79.78. So that the results of the study can be concluded that 

the Problem Based Learning Model assisted by PARI Media has an effect on 

Students' Mathematical Concept 

 

 

Keywords: Problem Based Learning, PARI, Concept Understanding, 

Mathematics 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ratu ilmu dalam kehidupan sehari-hari untuk itu 

penting mempelajarai ilmu tersebut. Matematika memiliki peran penting dalam 

berbagai disiplin ilmu. Namun pada kenyataannya siswa masih merasa malas 

dan kurang minat mempelajari ilmu tersebut dikarenakan matematika dianggap 

ilmu yang susah. Selain itu dari hasil survei yang dilakukan oleh Organisasi 

Kerja Sama Ekonomi dan Pebangunan (OECD) terhadap anak usia 15 tahun 

pada 2015 yang lalu, menempatkan kemampuan matematika pelajar Indonesia 

ada di peringkat ke-62 dari 72 negara. Kondisi yang memprihatinkan tersebut 

sangat berdampak pada pengaplikasian konsep matematika terhadap kehidupan 

keseharian siswa. 

Menurut Suwarsono (Jaeng, 2004:1-4) Matematika dianggap sebagai 

suatu ilmu studi yang sulit dipelajari bagi siswa, dan banyak siswa yang masih 

memperoleh hasil belajar yang kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena 

masih banyak siswa yang belum menguasai konsep-konsep dasar atau prinsip-

prinsip dalam matematika itu sendiri. Siswa cenderung bersikap pasif dalam 

pembelajaran, pengetahuan baru yang mereka peroleh hanya berdasarkan pada 

apa yang disampaikan guru. Permasalahan lain yang dialami pada siswa SDN 

Jurangombo 1 adalah kurangnya pemahaman konsep matematika pada soal 

permasalahan cerita. Hal ini dikemukakan oleh wali kelas IV bahwa siswa 

cenderung menguasai soal dalam bentuk matematika dibandingkan bentuk 

cerita permasalahan matematika pada kehidupan sehari-hari. Kesulitan tersebut 
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terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 

dan sulitnya pengadaan media.  

Pemahaman konsep matematika memiliki beberapa indikator, menurut 

Herdy dalam (Fistaningsih, 2011:16) beberapa  indikator yang dapat dicermati 

yaitu siswa mampu mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, 

mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh, menggunakan model, 

diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep, mengubah 

suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya. Berdasarkan  dari hasil observasi 

prapenelitian yang dilakukan pada siswa kelas IV SDN Jurangombo 1 siswa di 

sana cenderung kurang atau tidak mampu mendefinisikan suatu konsep pada 

pembelajaran baik  lisan maupun tulisan. Indikator yang dapat terlihat dari 

kurangnya pemahaman siswa yaitu siswa kurang dalam membuat contoh suatu 

konsep pada pembelajaran matematika, kurangnya pemahaman penggunaan 

simbol perbandingan pada pecahan. Selain itu siswa belum mampu untuk 

mengubah suatu pecahan kebentuk pecahan yang lainnya.Pemahaman konsep 

sangatlah penting untuk dikembangkan dikarenakan siswa akan lebih mudah 

dalam menghadapi suatu permasalahan kontekstual pada pembelajaran 

matematika.  Penyampaian materi matematika memerlukan adanya media dan 

model yang tepat sehingga dapat membantu siswa memahami konsep 

matematika. 

Selain itu model pembelajaran yang kurang inovatif dan keterbatasan alat 

peraga yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

mengakibatkan siswa kurang memahami konsep Matematika. Berdasarkan 
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observasi prapenelitian di SDN Jurangombo 1 Magelang pada  tanggal  9 

sampai 12 Oktober 2019 kurangnya pemahaman konsep matematika berakibat 

pada hasil belajar matematika siswa rendah. Rendahnya hasil tersebut terlihat 

dari nilai Ulangan Tengah Semester (UTS) pada siswa kelas IV rendah. 

Menurut wawancara wali kelas IV siswa cenderung kurang menguasai 

pembelajaran matematika pada soal cerita. Selain itu berdasarkan wawancara 

kepada siswa mereka tidak menyukai pembelajaran matematika, mereka 

menganggap matematika sulit untuk mempelajarinya. Mereka  belum 

memhahami pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika pada  soal 

cerita. Penguasaan matematika yang baik pada siswa tidak terlepas dari 

besarnya pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan materi ajar yang dimiiliki 

oleh guru. Pembelajaran matematika disusun secara berurutan, logis, berjenjang 

dari yang mudah hingga rumit. Pada observasi diperoleh bahwa penggunaan 

metode ceramah yang berulang-ulang membuat siswa kurang aktif dikarenakan   

guru lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa hanya 

mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Model pembelajaran yang 

digunakan masih berpusat pada guru sehingga pembelajaran belum optimal. 

Penggunaan model pebelajaran yang kurang inovatif tersebut menyulitkan 

siswa menerima pesan pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa 

belum optimal.  
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Permasalahan lain yang dihadapi di SDN Jurangombo 1 Magelang yaitu 

keterbatasan alat peraga atau media pembelajaran yang digunakan oleh guru 

untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media yang biasa digunakan yaitu 

papan tulis sehingga kurang menarik keantusiasan siswa karena media tersebut 

hanya berfokus pada guru (teacher center). Penggunaan alat peraga merupakan 

salah satu alternatif yang dapat digunakan guru dalam penyampaian materi 

sehingga memudahkan siswa dalam menangkap pembelajaran. Media  dalam 

metematika seharusnya bersifat konkrit sehingga dapat membangun 

pemahaman siswa untuk mendalami materi pembelajaran. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Pramudjono (Sundayana, 2013:43) yang menyatakan bahwa 

alat peraga matematika adalah benda konkret yang dibuat, dihimpun atau 

disusun secara sengaja digunakan untuk membantu menanamkan atau 

mengembangkan konsep matematika. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan ditemukan 

bahwa pada saat penyampaikan materi matematika guru hanya menggunakan 

papan tulis, sehingga menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami materi. 

Hal tersebut terbukti pada nilai rata-rata ulangan khususnya mata pelajaran 

Matematika belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

seharusnya mencapai 70,00 namun pada faktanya rata-rata kelas hanaya 

mencapai 48,51 . Upaya yang pernah dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan benda benda disekitar 

sebagai media atau alat peraga, penggunaan kartu bilanagan, gambar dan 

pemberian tugas dengan waktu yang singkat untuk menumbuhkan motivasi 



5 
 

 
 

belajar. Selain itu guru memberikan kesempatan siswa yang belum memahami 

untuk mengerjakan di depan. Guru memperbaiki kegiatan belajar mengajar  

dengan pemberian ice breaking. Usaha tersebut belum mengalami peningkatan 

yang terlihat sehingga sehingga 86,49% atau 32 dari 37 siswa belum mencapai 

KKM dan hanya 13,52% atau 5 dari 37 siswa yang mencapai KKM. Oleh sebab 

itu, diperlukan model pembelajaran dan alat bantuan atau media yang tepat agar 

sasaran pengajaran tercapai. Alasan penerapan Model Problem Based Learning 

(PBL) dengan bantuan media PARI (Papan Pecahan dan Geometri) dalam 

penelitian eksperimen ini, karena pemahaman konsep matematika siswa kelas 

IV rendah apakah dengan Model PBL dapat meningkatkan hasill belajar 

Matematika kelas IV SDN Jurangombo 1 Kota Magelang pada pokok bahsan 

materi bangun datar. Pemilihan Model PBL berbantuan media PARI tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan  hasil belajar Matematika. 

Model pembelajaran Problem Base Learning (PBL) adalah salah satu 

model pembelajaran student centered yang pembelajarannya menggunakan 

masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sehingga 

konteks bagi siswa untuk mengembangkan pemahaman konsep matematika. 

Media PARI merupakan media pembelajaran matematika dengan 

menggunakan bantuan balok pecahan yang telah dimodifikasi dengan 

permainan mozaik sehingga siswa diharapkan mampu memahami konsep 

matematika dalam pemecahan masalah matematika. Model pembelajaran 

Problem Base Learning (PBL) berbantuan media PARI menjadikan 

pembelajaran lebih inovatif karena terdapat permainan materi pecahan yang 
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dikemas sedemikian rupa sehingga akan menimbulkan keantusiasme siswa 

untuk belajar. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut peneliti akan mengkaji lebih dalam 

tentang “Pengaruh Model PBL Berbantuan Media Papan Pecahan dan Geometri 

(PARI) Terhadap Pemahaman Konsep Matematika” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka 

dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Rendahnya pemahaman konsep matematika siswa dalam memecahkan 

permasalahan   sehingga hasil belajar matematika belum optimal yang 

terlihat dari indikator pemahaman konsep berupa rendahnya kemapuan 

siswa dalam mendefinisikan suatu konsep, kurangnya kemampuan 

mengidentifikasikan suatu contoh dan bukan contoh, belum paham 

penggunaan simbol-simbol pada materi pecahan, serta rendahnya kemapuan 

siswa dalam mengubah bentuk pecahan. 

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang 

berpartisipasi aktif pada mata pelajaran matematika. 

3. Keterbatasan media pembelajaran yang digunakan sehingga pesan 

pembelajaran belum tersampaikan secara optimal. 

4. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang inovatif sehingga siswa 

kesulitan menerima pesan pembelajran, 

5. Penggunaan model pembelajaran yang kurang inovatif sehingga siswa 

belum memahami konsep matematika. 
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C. Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas maka 

batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Rendahnya pemahaman konsep matematika siswa dalam memecahkan 

permasalahan   sehingga hasil belajar matematika belum optimal yang 

terlihat dari indikator pemahaman konsep berupa rendahnya kemapuan 

siswa dalam mendefinisikan suatu konsep, kurangnya kemampuan 

mengidentifikasikan suatu contoh dan bukan contoh, belum paham 

penggunaan simbol-simbol pada materi pecahan, serta rendahnya 

kemapuan siswa dalam mengubah bentuk pecahan 

2. Keterbatasan media pembelajaran yang digunakan sehingga pesan 

pembelajaran belum tersampaikan secara optimal. 

3. Penggunaan model pembelajaran yang kurang inovatif sehingga siswa 

belum memahami konsep matematika. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pembatasan  masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah Model PBL 

Berbantuan Media PARI Berpengaruh Terhadap Pemahaman Konsep 

Matematika di SDN Jurangombo 1 Magelang?” 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Model PBL berbantuan 
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Media Media PARI  berpengaruh terhadap Pemahaman Konsep Matematika di 

SDN Jurangombo 1 Magelang. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian tentang model PBL berbantuan media PARI diharapkan menjadi 

bahan diskusi ilmiah dalam ruang perkuliahan pembelajaran matematika. 

Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian yang relevan untuk penelitian 

bidang Matematika 

2. Manfaat praktis.  

a. Bagi Siswa, diterapkannya model pembelajaran PBL berbantuan media 

PARI dapat dijadikan sebagai salah satu cara mempermudah memahami 

mata pelajaran matematika dan lebih termotivasi untuk meningkatkan 

pemahaman konsep matematika.  

b. Bagi Guru, menambah wawasan yang lebih untuk dapat meningkatkan 

kualitas pebelajaran dan dijadikan sebagai salah satu variasi cara untuk 

peningkatkan profesionalitas guru.  

c. Bagi Kepala Sekolah, memberikan masukan untuk kebijakan sekolah 

khususnya dalam peningkatan pemahamn konsep matematika untuk 

pencapaian sekolah yang unggul. 

d. Bagi peneliti, memberikan wawasan baru tentang pembelajaran 

Matematika sebagai bagian dari peningkatan calon guru yang 

professional. 
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BAB   II                                                                                                             

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pemahaman  Konsep Matematika 

1. Pengertian Pemahaman  

Pemahaman menurut Richard Skemp terbagi menjadi dua 

macam yaitu pemahaman relasional dan pemahaman instrumental. 

Pemahaman relasional didefinisikan sebagai “knowing what to do and 

why” dan pemahaman instrumental didefinisikan sebagai “rules without 

reason”. Skemp juga menyatakan “ to understan something means to 

assimilate it into an apropriate”, jadi pemahaman dikaitkan dengan 

kemampuan (ability) dan memahami sesuati dikaitkan dengan 

“asimilasi” dan suatu skema yang cocok (an appropriate scema) 

(Susanto, 2019:26). Menurut Hewson dan Thoreleyn dalam (Nurhayati, 

2010:23) “ Pemahaman adalah konsepsi  yang bisa dicerna oleh siswa 

sehingga siswa mengerti apa yang dimaksudkan, mampu menemukan 

cara untuk mengungkapkan  konsepsi tersebut, serta dapat 

mengeksplorasi kemungkinan yang terkait”. 

Pemahaman menurut Driver adalah kemampuan untuk 

menjelaskan suatu situasi atau tindakan dari inti materi atau konsep yang 

telah seseorang peroleh (Nurkarimah, 2006:12). Usman dalam 

(Nurkarimah, 2006:12)  menyatakan pemahaman adalah sebagian dari 

domain kognitif hasil belajar  yang mengacu pada kemapuan memahami 

makna materi. Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
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pemahaman adalah kemapuan seseorang dalam mengerti dan 

menemukan cara untuk menjelaskan suatu konsep pada pembelajaran. 

2. Pengertian Matematika 

Menurut Sriraman & English , “Mathematics is a human activity and 

an aotcome of this activity  in the feeling of objectivity that mathematical 

objects posses ” artinya matematika adalah aktivitas manusia dan hasil 

dari aktivitas tersebut dapat dirasakan dari setiap objek matematika 

(English, 2010:263). Matematika adalah ilmu tentang pola tertentu yang 

dikembangkan lebih lanjut, dan memuat pengamatan dan pengkodean 

representasi yang abstrak dan peraturan dalam dunia simbol dan objek 

(Susanto, 2013: 184). Matematika adalah suatu disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir dan berargumentasi, memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari hari serta 

mengembangkan IPTEK (Susanto, 2013:185).  

Selain itu Ransel dalam (Uno, 2011;129-130) menyatakan 

Matematika adalah sebagai suatu studi yang dimulai dari pengkajian 

bagian yang dikenal menuju bagian yang tidak dikenal. Arah yang 

dikenal sesuatu yang tersusun baik atau nyata (konkrit) dan bertahap 

menuju arah yang rumit atau abstrak. Berdasarkan  dari beberapa 

pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa Matematika merupakan 

suatu ilmu yang meliputi penalaran  secara logis, analisis, sistematis, 

kritis dan kreatif.    
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3. Pengertian Pemahaman  Konsep Matematika 

 Pemahaman konsep matematika merupakan  merupakan 

kompetensi yang ditunjukkan peserta  didik dalam memahami konsep 

dan dalam melakukan prosedur  seacara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

(zulfahrani, 2018:29). Kemampuan Konsep pemahaman matematika 

adalah penyerapan makna dari matematika yang sedang dipelajari 

(zulfahrani, 2018:29).  

Ada tiga macam pemahaman Matematika (Herdian, 2011 :13), 

yaitu :  

a. Pengubahan (translation) adalah menyampaikan informasi dengan 

bahasa yang lain. 

b. Pemberian arti (interpretasi) adalah menafsirkan maksud dari 

bacaan.  

c. Pembuatan ekstrapols adalah prediksi yang didasarkan pada 

sebuah pemikiran yang menghasilkan suatu kesimpulan. 

Menurut beberapa pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa 

pemahaman konsep merupakan memahami rumus matematika kedalam 

bentuk kata-kata. matematika merupakan kemapuan untuk memahami 

suatu materi pada pembelajaran matematika dengan mengubah atau 

menyajikan data 

4. Kegunaan Memahami Konsep Matematika  

Konsep Matematika diperlukan dalam kehidupan sehar-hari, 

matematika erat kaitannya dalam permasalahan kehidupan alasan 
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tersebut dikarenakan dalam matematika terdapat ilmu penjumlahan, 

pengurangan, pengalian, dan pembagian yang sering kita gunakan. 

Kegunaan Memahami konsep matematika menurut (Fistaningsih, 

2011:16) adalah sebagai berikut :  

a. Pemahaman matematika akan membangun kecerdasan analisis 

akan sebuah problem dalam mencari pemecahannya. 

b. Kecerdasan matematika akan membangun kecerdasan berpikir 

alternatif dalam menyesaikan permasalahan. 

c. Kemapuan berhitung di luar kepala meningkatkan konsentrasi, 

membangun ingatan dan meningkatkan kemampuan untuk bekerja 

dengan beberapa konsep yang berbeda. 

5. Indikator Yang Menunjukan Pemahaman Matematika 

Pemahaman matematika memiliki beberapa indikator, menurut Herdy 

dalam (Fistaningsih, 2011:16) diantarnya: 

a. Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 

b. Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. 

c. Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk 

mempresentasikan suatu konsep. 

d. Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya. 

e. Mengenal berbagai makana dan interpretasi. 

f. Mengidentifikasi sifat-sifat  suatu konsep dan mengenal syarat 

yang menentukan konsep dan membandingkan dan membedakan 

suatu konsep. 
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Selain itu menurutt Effandi (Dzakari, 2007:86)Indikator-indikator 

yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain: 

a. Menyatakan ulang setiap konsep. 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya ). 

c. Memberikan contoh dan non contoh dari konsep. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. 

f. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masal. 

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan pemahaman konsep 

pada siswa SD dibatasi menjadi 4 aspek yang disesuaikan dengan kemampuan 

serta karakteristik siswa sebagai berikut : 

a. Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 

b. Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. 

c. Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk 

mempresentasikan suatu konsep. 

d. Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya. 

6. Faktor-faktor  yang mempengaruhi pemahaman konsep 

Pemahamn siswa dalam mempelajari pemahaman konsep 

matematika dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pemahaman konsep, 

teorema, dalil dan rumus-rumus matematika dapat terwujud dengan baik 

apabila siswa dapat memusatkan perhatianya terhadap bahan pelajaran yang 
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akan di pelajari serta melakukan banyak latihan yang teratur, akan tetapi 

memusatkan perhatian sepenuhnya sangatlah sulit dilakukan para siswa.  

Menurut Ngalim (Ngalim, 2007:102) berhasil atau tidaknya proses 

pemahamn tersebut bergantung pada bermacam macam faktor. Adapun 

faktor-faktor itu dibedakan menjadi dua golongan, yaitu : 

a. Faktor yang ada pada organisme itu sendiri yang disebut faktor 

individu, diantaranya kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan 

latian, motivasi dan faktor pribadi. 

b. Faktor di luar individu atau disebut faktor sosial, antara lain 

keluarga, keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-

alat yang digunakan dalam belajar, lingkungan dan kesempatan yang 

tersedia serta motivasi sosial. 

Selain faktor diatas ada faktor lain yaitu dipengaruhi oleh 

psikologi siswa. Kurangnya pemahaman konsep mengenai materi 

karena kurangnya usaha yang dilakukan oleh siswa untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan guru. Pendapat lain yang 

dikemukakan oleh Aunurahman bahwa Faktor yang dapat 

mempengaruhi pemahaman konsep siswa adalah faktor internal dan 

faktor eksternal, faktor internal meliputi psikologis siswa, karakter 

siswa, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, 

mengolah bahan belajar,menggali hasil belajar, rasa percaya diri, dan 

kebiasaan belajar sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi 
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pemahaman konsep, yaitu sekolah, guru, teman, dan model 

pembelajaran yang digunakan guru 

B. Model PBL berbantuan media PARI 

1. Pengertian Model PBL 

Menurut Clauton dalam (Huriah, 2018 : 135-156) Problem 

Based Learning (PBL) merupakan pembelajaran yang menyajikan 

sekelompok kecil masalah, kegiatan belajar dibangun mencerminkan 

fenomena kehidupan nyata sehari-hari. Selain itu menurut (Huriah, 2018 

: 135-156) Problem Based Learning (PBL) merupakan model 

pembelajaran yang menekankan partisipasi aktif dari siswa, 

menumbuhkan keterampilan pemecahan masalah dan kemapuan 

berpikir kritis. Menurut Darmadi (Darmadi, 2017:125) pembelajaran 

berbasis masalah merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik 

untuk belajar. Menurut Nursalam dalam (Huriah, 2018 : 135-156) model 

PBL adalah lingkungan belajar yang di dalamnya menggunakan 

masalah untuk belajar yaitu sebelum pembelajar mempelajari suatu hal 

mereka diharuskan mengidentiikasi suatu masalah.  Sedangkan menurut 

Hamdayama (Hamdayan, 2016: 87-90) model pembelajaran Problem 

Based Learning pembelajaran yang memusatkan pada masalah 

kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. 

Menurut beberapa pendapat di atas dapat simpulkan bahwa 

Model Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran 
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yang melibatkan secara aktif siswa dengan membentuk kelompok kecil 

yang menghadirkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

dijadikan bahan dalam meningkatkan kemapuan berfikir serta 

pemecahan masalah. 

2. Pengertian Media PARI 

Media PARI turunan media pembelajaran Matematika yaitu 

Balok pecahan atau Opt art (Optical Art) dan Geoboard yang 

dimodifikasi dengan kartu soal permasalahan matematika. Menurut 

(Christopher Scaptura, 2016:24-28) “Opt art is education media  for 

math by identifying colored portion of a grid, the student recognise 

fraction, decimal, and percent breakdown of their own design”. Opt art 

merupakan media pembelajaran matematika dengan mengidentifikasi 

bagian warna pada suatu blok disini siswa dapat belajar mengenai 

pecahan, desimal dan persen. Geoboard adalah papan berbentuk persegi 

panjang atau bujur sangkar, pada setiap titik ditancapkan paku setengah 

masuk setengah lagi masih timbul (Devi, 2014:3). Menurut pendapat 

lain Geoboard atau papan geometri adalah papan yang telah digambar 

seperti kertas berpetak yang diberi paku pada setiap potong garis, 

fungsinya untuk menemukan kembali rumus bangun datar (Mashuri, 

2019:25). 

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

media PARI merupakan media pembelajaran menyenangkan pada 

matematika untuk membantu siswa dalam memahami bangun datar 
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serta memahami materi pecahan  dengan mengidentifikasi warna pada 

suatu balok dan melatih siswa dalam mencari rumus bangun datar, 

pecahan senilai, membandingkan pecahan, mengubah pecah biasa, 

pecahan desimal, dan persen.  

Media PARI memiliki beberapa karakteristik yang 

membedakan dengan media matematika yang lain diataranya :  

a. Media PARI bebentuk persegi dengan ukuran 50 cmx 80 cm yang 

dapat dilipat membentuk persegi panjang.  

b. Media PARI terbuat dari kayu sehingga tahan lama. 

c. Media ini memiliki garis kotak-kotak kecil yang berukuraan 3 cm x 

3 cm yang dapat digunakan untuk memjelaskan pecahan dan 

memudahkan mengganmbar bentuk geometri. 

d. Media ini dilengkapi dengan permainan yang menarik yang terdapat 

soal pecahan.. 

Cara penggunaan media PARI :  

a. Siswa dibentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 sisa.  

b. Siswa memilih nama kelompok sesua pin wana yang tersedia. 

c. Siswa diberikan penjelasan terhadap materi. 

d. Guru menjelaskan  materi dengan bantuan media PARI. 

e. Siswa mendapat kartu soal sesuai yang dipilih . 

f. Siswa menjawab pertanyaan secara lisan yang dibacakan oleh 

temannya.. 

g. Siswa bersama kelompok membuat media PARI (Fraction Art). 
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h. Siswa bersama guru membahas jawaban masing-masing kelompok. 

i. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

3. Pengertian Model PBL berbantuan media PARI 

Pengertian Model PBL berbantuan Media PARI yaitu model 

pembelajaran yang melibatkan secara aktif siswa dengan membentuk 

kelompok kecil yang menghadirkan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari untuk dijadikan bahan dalam meningkatkan kemapuan 

berfikir serta pemecahan masalah, dengan bantuan media pembelajaran 

matematika yang menyenangkan bagi siswa untuk memahami bangun 

datar serta memahami materi pecahan  dengan mengidentifikasi warna 

pada suatu balok dan melatih siswa dalam mencari rumus bangun datar, 

pecahan senilai, membandingkan pecahan, mengubah pecah biasa, 

pecahan desimal, dan persen. 

4. Langkah- Langkah Model PBL 

Menurut Arends dalam (Ngalimun, 2016: 101-103) 

berpendapat bahwa langkah-langkah model Problem Based Learning 

ada 5 fase/tahapan yaitu: 

a. mengorientasikan peserta didik pada masalah. 

b. mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 

c. membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

e. menganalisis dan mengevakuasi proses pemecahan masalah. 
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Menurut Suprihatiningrum (Suprihatiningrum, 2016 :256) 

Model PBL memiliki 7 langkah, antar lain : 

a. Mengidentifikasi masalah dan klasifikasi kata-kata sulit yang ada 

didalam skenario. 

b. Menentukan masalah. 

c. Brainstorming, anggota kelompok mendiskusikan dan 

menjelaskan masalah tersebut berdasarkan pengetahuan yang 

mereka miliki 

d. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

e. Memilih solusi yang paling tepat sebagai penyelesaian masalah. 

f. Belajar mandiri, peserta didik belajar mandiri untuk mencari 

informasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. 

g. Setiap anggita kelompok menjelaskan hasil belajar madiri mereka 

dan saling berdiskusi.  

Menurut beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sintaks atau langkah pada Model Problem Based Learning yang 

memungkinkan untuk dikembangkan sebagai berikur : 

Tabel 1  

langkah-langkah model Problem Based Learning 

No. Sintagmatik Aktivitas Siswa 

1. Orientasi peserta didik 

pada masalah 

1. Siswa diberikan penjelasan 

tujuan dan materi 

pembelajaran  

2. Mengorganisasi peserta 

didik untuk belajar 

1. Siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok kecil 

untuk memecahkan masalah. 

3. Membimbing penyelidikan 

individu mapun kelompok 

1. Siswa didorong untuk 

mencoba memecahkan 

masalah 
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No. Sintagmatik Aktivitas Siswa 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

1. Siswa dibantu guru untuk 

merencanakan dan 

menyiapkan laporan hasil 

pemecahan masalah. 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

1. Siswa bersama guri 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap hasil 

presentasi dan proses yang 

digunakan. 

 

5. Kelebihan dan Kelemahan Model PBL  

Kurniasih dan Berlin (Kurniasih, 2015 : 11-12) berpendapat 

bahwa kelebihan model pembelajaran berbasis masalah diantaranya 

adalah: 

a. Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif peserta 

didik. 

b. Dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah para 

peserta didik dengan sendirinya. 

c. Meningkatkan motivasi pesertta didik dalam belajar. 

d. Membantu peserta didik dalam belajar untuk mentransfer 

pengetahuan dengan situasi yang serba baru. 

e. Dapat mendorong peserta didik mempunyai inisiatif untuk belajar 

secara mandiri. 

f. Mendorong kreativitas peserta didik dalam pengungkapan 

penyelidikan masalah yang telah ia lakukan. 

g. Model pembelajaran ini akan terjadi pembelajaran yang bermakna. 
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h. Model ini mengintregasikan pengetahuan dan keterampilan secara 

simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. 

i. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi 

internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan 

interpersonal dalam bekerja kelompok. 

Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran berbasis 

masalah menurut Kurniasih dan Berlin (Kurniasih, 2015 : 11-12) antara 

lain: 

a. Model ini membutuhkan pembiasaan, karena dalam teknis 

pelaksanaannya yang rumit dan peserta didik dituntut untuk 

berkonsentrasi dan daya kreasi yang tinggi. 

b. Persiapan proses pembelajaran membutuhkan waktu yang lama, hal 

tersebut karena sedapat mungkin persoalan yang ada harus 

dipecahkan sampai tuntas, agar maknanya tidak terpotong. 

c. Peserta didik tidak dapat benar-benar tahu apa yang mungkin 

penting bagi mereka untuk belajar, terutama bagi mereka yang tidak 

memiliki pengalaman sebelumnya. 

d. Tak jarang guru juga merasa kesulitan, hal tersebut disebabkan 

karena guru kesulitan dalam menjadi fasilitator dan mendorong 

peserta didik untuk mengajukan pertanyaan yang tepat daripada 

menyerahkan mereka solusi. 
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6. Langkah-langkah Model PBL berbantuan Media PARI 

Tabel 2 

Langkah-langkah model Problem Based Learning berbantuan 

Media PARI 

langkah-langkah Model PBL Langhkah langkah Model PBL 

berbantuan media PARI 

Langkah 1 Orientasi peserta 

didik pada masalah 

1. Siswa diberikan motivasi 

dengan didengarkan lagu 

“Aku bisa Matematika” 

2. Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru mengenai 

permasalahan yang berkaitan 

dengan materi yang akan 

dipelajari. 

3. Siswa diberikan penjelasan 

materi dengan menggunakan 

media PARI 

Langkah 2 Mengorganisasi 

peserta didik untuk belajar 

1. Siswa diberikan penjelasan 

mengenai petunjuk kerja 

media PARI. 

2. Siswa dibentuk kelompok 

yang terdiri 3-4 siswa. 

3. Siswa memilih nama 

kelompok. 

4. Siswa diberikan diminta 

mengambil soal secara acak 

pada media. 

Langkah 3 Membimbing 

penyelidikan individu mapun 

kelompok 

1. Siswa diberikan motivasi 

untuk mencari informasi 

melalui materi ajar yang 

diberikan. 

2. Siswa didorong untuk mencari 

solusi permasalahan dan 

memecahkan masalah dengan 

menggunakan bantuan media 

PARI. 

 

Langkah 4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

1. Setelah berhasil memecahkan 

permasalahan siswa Siswa 

diberikan tugas untuk 

membuat suatu objek dengan 

mewarnai math art  bagian 

dari media PARI yang 



23 
 

 
 

langkah-langkah Model PBL Langhkah langkah Model PBL 

berbantuan media PARI 

disediakan di Lembar Kerja 

Siswa. 

2. Siswa dibantu merencakan 

dan menyiapkan hasil 

presentasi melaui media PARI 

yang telah dibuat. 

3. Siswa membagi tugas dengan 

teman kelompoknya terkait 

pelaksanaan presentasi 

Laqngkah 5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

1. Siswa menyaikan hasil karya 

kelompok dengan 

menempelkannya di dinding 

kelas. 

2. Siswa bersama guru 

melakukan evaluasi terhadap 

pembelajaran hari ini 

 

 

C. Pengaruh Model PBL Berbantuan Media PARI Terhadap 

Pemahaman Matematika. 

pemahaman konsep matematika merupakan kemapuan untuk 

memahami suatu materi pada pembelajaran matematika dengan mengubah 

atau menyajikan data yang berupa rumus matematika kedalam bentuk kata-

kata. Pembelajaran Matematika di sekolah dasar umumnya dipelajari guna 

menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Permaslahan matematika dapat teratasi apabila guru dapat 

membangun pemahaman konsep matematika pada siswa dari suatu hal yang 

bersifat konkrit ke suatu hal bersifat abstrak., oleh karena itu dalam 

mempelajari Matematika tentunya harus memperhatikan tingkat pada 

tahapan matematika. Tahapan tingkat dalam Matematika terdapat tiga 

kelompok yang saling berhubungan seperti yang dikemukakan oleh Burns 
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dalam (Sudono, 2016:22) yaitu tingkat pemahaman konsep,tingkat 

menghubungkan konsep konkrit dengan lambang bilangan, dan tingkat 

lamabang bilanagan. Pemahaman konsep sangat perperan dalam 

meningkatkan kemampuan kognisi siswa yang berdampak pada hasil 

belajar siswa. Pembelajaran Matematika yang dilaksanakan pada SD N 

Jurangombo 1 ini belum sepenuhnya berhasil karena 86,49% siswanya 

memiliki hasil belajar rendah. 

Pemahaman konsep Matematika dapat ditingkatkan melalui 

berbagai cara, salah satu cara yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran adalah dengan menerapkan model dan media yang inovatif 

dan kreatif. Melalui model pembelajaran dan media yang inovatif dan 

kreatif tersebut maka dapat mengoptimalkan proses pembelajaran serta 

meningkatkan pemahaman konsep sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Peneliti akan mencoba menerapkan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL), model PBL ini membantu siswa dalam 

memahami konsep matematika melalui permasalahan yang sebenarnya. 

Model PBL ini merupakan salah satu pembelajaran yang dapat mendorong 

siswa untuk aktif dalam belajar. Pembelajaran ini menekankan pada 

pemahaman materi yang diajarkan guru melalui soal-soal permasalahan 

matematika yang nyata dalam kehidupan.  Sehubungan dengan hal tersebut, 

untuk mendukung keoptimalan proses pembelajaran dengan model tersebut, 

maka diperlukan media untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran.  

Media pembelajaran yang dapat digunakan dan dipadukan dengan model 
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PBL, serta disesuaikan dengan karakteristik siswa maka dipilihlah media 

PARI (Papan Geometri). 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL 

berbantuan media PARI  menekankan pada pemahaman siswa yang 

disesuaikan dengan gaya belajar serta kaarkteristik siswa sekolah dasar 

kelas 4 dengan penggunaan media PARI. Penggunaan model PBL 

berbantuan media PARI  membantu siswa untuk memahami konsep 

matematika terutaman pada materi geometri serta menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan matematika dengan membangun 

pengetahuan sendiri, membangkitkan rasa ingin tahu siswa, serta meberikan 

motivasi siswa untuk belajar. Pembelajaran dengan Model PBL berbantuan 

media PARI diharapkan mampu berpengaruh dan meningkatkan 

pemahaman konsep Matematika serta keaktifan belajar siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung pada ranah kognitif.  

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Temuan-temuan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

 Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Aditya (Dewana, 2017:8-11) yang dilakukan pada tahun 2017. Temuan hasil 

penelitian ini dibuktikan bahwa terdapat pengaruh model PBL terhadap Hasil 

belajar Siswa, hal tersebut ditunjukkan dengan Rata-rata siswa  pada kelas 

eksperimentlebih tinggi dari pada kelas kontrol, pada kelas kontrol  rata-rata 

pre-test 47,8 dan saat  pos-test  67,50, sedangkan pada kelas eksperiment  rata-
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rata pre-test 45,56 dan pada post-test meningkat menjadi 77,4. Penelitian ini 

berjudul “Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar IPA 

Kelas IV SD” 

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi 

(Pratiwi, 2018 : 51-56). Temuan  hasil penelitian ini adalah penerapan Model 

PBL pada mata pelajaran IPA  berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV, hal ini terlihat pada selisih nilai pretest dan postest pada kelompok 

eksperimen (M=10,21, SE= 0,57) lebih tinggi dari pada selisih pretest-postest 

kelompok kontrol (M=3,55, SE= 0,81). Besar pengaruh sebesar r(effect size) = 

0,63 atau setara dengan 39% yang termasuk kedalam kategori efek menengah. 

Presentase peningkatan hasil belajar selisih nilai pretest-postest pada kelompok 

eksperimen sebesar 77% lebih tinggi daripada kelompok kontrol sebesar 26,5%. 

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 

(Wulandari, 2018). Temuan hasil penelitian ini adalah penerapan Model 

Problem Based Learning berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas V, hal ini dirunjukan dengan harga sig.(i2 tailed) < 0,05 yaitu 0,000 

sehingga Ho titolak dan Hi diterima. Pengaruh penggunaan Model Problem 

Based Learning terhadap hasil belajar Matematika siswa tergolong besar 

dengan niali r=0,9 (efek besar) dan presentase sebesar 81%. 

Berdasarkan beberapa penelitianterdahulu  tersebut ada relevansi 

penelitian ini dengan penelitian penelitian yang telah dilakukan yaitu sama-

sama menyoroti penggunaan Model PBL namun penelitian yang kan dilakukan 

oleh peneliti berbeda dengan penelitia-penelitian yang telah disebutkan . 
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Perbedaan pada penelitian ini berupa penggunaan media bantu yang berupa 

media PARI dan perbedaan lainnya terlihat dari objek penelitian yang berbeda. 

Pada penelitian ini yang menjadi objek adalah pemahaman konsep matematika 

siswa sedangkan objek dari penelitian terdahulu berupa hasil belajar IPA dan 

Hasil Belajar Matematika..  

E. Kerangka Berfikir 

Pemahman konsep Matematika matematika akan membangun kecerdasan 

analisis akan sebuah problem dalam mencari pemecahannya. Guru pada proses 

pembelajaran Matematikadi SD hendaknya mampu menggunkan model 

pembelajaran yang inovatif, menyenangkan serta penggunaan media yang 

menarik sehingga siswa akan merasa nyaman. Pada kondisi awal yang terlihat 

di SDN Jurangombo 1 Magelang selama proses pembelajaran berlangsung 

masih kurang inovatif, guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga 

minat dan ketertarikan siswa untuk belajar materi Matematika menjadi rendah 

hal tersebut dikarenkan pemahaman konsep Matematika siswa rendah sehingga 

berdampak pada hasil tes atau ujian siswa yang dibawah nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan uraian tersebut perlu adanya 

perbaikan dalam pembelajaran agar hasil belajar yang diperoleh siswa dapat 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan Model 

Problem Based Learning berbantuan media PARI yang akan memudahkan 

siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru serta mengembangkan 

kerjasama dalam kelompok. Melalui Model Problem Based Learning 
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berbantuan media PARI siswa akan lebih mudah memahami materi pecahan. 

Penulis menggunakan penelitian eksperimen dengan menggunakan model 

Problem Based Learning  pada pembelajaran Matematika, dengan harapan 

dilakukannya treatment dapat berpengaruh  positif dari penerapan model 

Problem Based Learning terhadap Pemahaman konsep Matematika dikelas IV 

SDN Jurangombo 1 pada materi pecahan.  

 

  

Gambar 1  

Kerangka berfikir 

Pemahaman 

Konsep 

Matematika 

Siswa Rendah 

 Pembelajaran 

dengan model 

konvensinsl 

Pemahaman 

Konsep 

Matematika tetap 

Model Problem Based 

Learning berbantuan media 

PARI 

Pemahaman 

Konsep 

Matematika tetap 
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F. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dibuktikan berdasarkan 

pada kerangka pemikiran dan anggapan dasar yang telah dikemukakan, maka 

peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : “Model Problem 

Based Learning  berbantuan media PARI berpengaruh terhadap pemahaman 

konsep Matematika siswa kelas IV SDN Jurangombo 1 Magelang”. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 
 

A. Rancangan Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen. Menurut Sukardi dalam (Jayantika, 2018:42)  Penelitian 

eksperimen pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna 

membangun hubungan yang mengandung feonomena sebab akibat (Causal-

effect relationship). 

Penelitian yang digunakan adalah Pre Eksperimental Design 

menggunakan tipe One Group Prettest Posttest Design. Jenis penelitian ini 

digunakan karena yang menjadi subjek penelitiannya hanya terdiri dari satu 

kelas dengan satu kali pretest-posttest, tanpa perlu adanya kelas kontrol. Secara 

rinci digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :  

Paradigma dalam penelitian ini, menurut (Sugiyono, 2015:116) diilustrasikan 

sebagai berikut : 

Tabel 3 

 Rancangan Penelitian 
Pretest Treatment Postest 

O1 X O2 

 Keterangan : 

 O1  = Pretest kelas eksperimen sebelum diberi treatment 

 X =Treatment (penggunaan model Problem Based Learning 

berbantuan Media PARI ) 

 O2 = Posttest kelas eksperimen setelah diberi treatmenn
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B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y). 

1. Variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi karena adanya variabel 

bebas (Sugiyono, 2019:69). Variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pemahaman konsep Matematika. 

2. Variabel bebas adalah yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2019:69). Variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model PBL berbantuan media 

PARI. 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Model PBL berbantuan Media PARI yaitu model pembelajaran yang 

melibatkan secara aktif siswa dengan membentuk kelompok kecil yang 

menghadirkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan 

bahan dalam meningkatkan kemapuan berfikir serta pemecahan masalah, 

dengan bantuan media pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi 

siswa untuk memahami bangun datar serta memahami materi pecahan  

dengan mengidentifikasi warna pada suatu blok dan melatih siswa dalam 

mencari rumus bangun datar, pecahan senilai, membandingkan pecahan, 

mengubah pecah biasa, pecahan desimal, dan persen. Model problem Based 

Learning yang dipadukan dengan Media PARI memiliki lima fase. Kelima 

fase tersebut yaitu Fase pertamaoOrientasi peserta sisik pada masalah pada 

tahap ini Media PARI dikenalkan sebagai penjelasna materi.  Fase ke dua 
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pengorganisai peserta didik untuk belajar, pada tahap ini siwsa memilih soal 

pada Media PARI.  Fase ketiga membimbing peyelidikan individu maupun 

kelompok, siswa dibimbing dalam menyelesaikan soal pada kartu soal 

terseubt. Fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, siswa 

membuat Media PARI yang berupa fraction art. Fase kelima Menganalisi 

dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

2. Pemahaman konsep matematika merupakan kemapuan untuk memahami 

suatu materi pada pembelajaran matematika dengan mengubah atau 

menyajikan data yang berupa rumus matematika kedalam bentuk kata-kata. 

Indikator pemahaman konsep diantaranya : Mendefinisikan konsep secara 

verbal dan tulisan. Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan 

contoh.Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk 

mempresentasikan suatu konsep. Mengubah suatu bentuk representasi ke 

bentuk lainnya. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2019:120-126) .Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV 

SDN Jurangombo 1 Magelang tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 18 

siwa.  
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2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2009:174). Sedangkan menurut (Arifin, 2011:215) sampel 

adalah populasi dalam bentuk mini (miniatur population) Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Jurangombo 1 dengan jumlah 18 

siswa. 

3. Teknik Sampling 

 Teknik Sampling adalah teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 

2015:85). Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling jenuh. Menurut (Sugiyono, 2015:85) Sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Pada penelitian ini peneliti menggunakan seluruh populasi yang ada 

yakni 18 siswa. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini bersumber dari interaksi antara guru dengan 

siswa di dalam pembelajaran matematika dengan materi pecahan. 

Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara tes dan observasi.  

1. Tes  

Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka 

melaksanakan kegiatan pengukuran, yang didalamnya terdapat berbagai 

pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau 

dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. 

(Arifin, 2016:118). Tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal 
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dan akhir siswa dalam pembelajaran Matematika khususnya pada pokok 

materi pecahan. Metode tes ini mengacu pada dua tes yang dilakukan, yaitu: 

tes awal (pre test) digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

sebelum tindakan berupa nilai pretest yang digunakan sebagai skor awal 

untuk menentukan skor kemampuan dan pemahaman pada setiap individu 

dalam pembelajaran Matematika materi pecahan dengan media PARI. Tes 

akhir digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa. Hasil 

dari penelitian ini dapat ditunjukkan pada hasil nilai (post test) tersebut 

diketahui adanya peningkatan yang signifikan pada hasil tes pada siswa.  

2. Observasi 

Metode observasi ini digunakan untuk mengamati proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung apakah sudah sesuai atau belum. 

Lembar observasi yang digunakan peneliti merupakan lembar observasi 

dengan menggunkana ceklist. Peneliti menggunakan lembar observasi 

ceklis dikarenakan sangat sederhana dan mudah dalam mengolah secara 

statistik. 

F. Setting Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas kelas IV SDN Jurangombo di Dusun 

Karet Bulurejo, Magelang. 

b. Waktu Penelitian  

Waktu pelaksanaan penelitian adalah semester Ganjil pada tahun ajaran 

2020/2021. 
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G. Instrumen Penelitian 

1. Tes  

 Melakukan penelitian pada prinsipnya adalah melakukan 

pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian 

biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah 

alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian 

(Sugiyono, 2016:148). Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu lembar tes . 

Lembar Tes pemahaman konsep matematika. Lembar  tes akan 

memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang proses hasil 

belajar matematika berdasarkan media PARI. Berikut ini pedoman 

instrumen soal lembar tes siswa pada proses pembelajaran matematika 

materi pecahan dengan menggunakan media PARI. 

Tabel 4 

 Kisi-Kisi Intrumen Tes 

Kompetensi Dasar Indikator Tingkat 

Ranah 

IPK 

Nomor 

butir soal 

3.1Menjelaskan 

pecahan-

pecahan senilai 

dengan gambar 

dan benda 

kongkrit 

3.1.1Memberi definisi 

pecahan dan macam-

macam pecahan 

C1 1,2,3,4 

3.1.2Mengidentifikasi 

contoh macam-macam 

pecahan 

C1 5,6,7 

3.3.3Meengidentifikasi 

pecahan senilai  

C1 8,9,10,11,1

2,13,14,15,

16 

3.2Menjelaskan 

berbagai bentuk 

pecahan 

3.2.2Mengubah pecahan 

biasa ke dalam 

pecahan campuran, 

C2 17,18,19,2

0,21,22,23,

24,25 
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Kompetensi Dasar Indikator Tingkat 

Ranah 

IPK 

Nomor 

butir soal 

(biasa,campuran

,desimal, dan 

persen) dan 

hubungan 

diantaranya 

desimal, dan persen, 

dan sebaliknya 

3.2.3Memahami 

permasalahan pecahan 

dalam soal cerita 

C2 26,27,28,2

9,30,31,32 

3.2.1menentukan simbol 

pada prbandingan 

pecahan biasa  

C2 33,34,35,3

6,37,38,39,

40 

 

 Penelitian ini menggunakan lembar tes yang berfungsi sebagai alat 

tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 

konsep matematika siswa.  

2. Observasi 

Instrumen observasi yang digunakan peneliti adalah ceklis. 

Peneliti memilih ceklis karena penctatannya mudah dan sangat 

sederhana untuk dianalisis secara statistik. Kisi-kisi instrumen observasi  

Tabel 5  

Kisi-kisi Lembar Observasi Guru 

No Aspek Pengamatan No Item 

1. Persiapan 1  

2. Kegiatan awal 2,3  

3. Kegiatan Inti   

 a. orientasi peserta didik pada masalah 4  

 b. mengorganisasi peserta didik belajar 5  

 c. membimbing penyelidikan individu dan 
kelompk 

6  

 d. mengembangkan dan menyajikan  7  

 e. menganalisi dan mengevaluasi  proses 
pemecahan masalah 

8  

4. Kegiatan akhir 9,10,11  
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H. Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas  

 Validitas berkaitan dengan kemampuan untuk mengukur keteepatan 

sesuatu yang akan diukur purwanto 2013. Pendapat lain tentang validitas 

dikemukakan oleh (Noor, 2014:19) validitas adalah suatu indeks yang 

menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar  mengukur apa yang diukur 

sehingga benar-benar menilai apa yang seharusnya dinilai. Validitas 

menunjukan sejauh mana ketepatan alat pengukur untuk melakukan fungsi 

ukurnya. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan dua macam yaitu: 

1. Uji Validasi Ahli 

 Validasi ahli yaitu vallidasi yanng dilakukan dengan bantuan ahli 

(sofiyan, 2018:46). validasi dilakukan pada perangkat pembelajaran 

seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kisi-kisi 

materi ajar, materi ajar, lembar kerja siswa (LKS), kisi-kisi penilaian, 

penilaian soal pretest dan posttest, lembar observasi. Validator 

dilakukan oleh Bapak Rasidi, M.Pd selaku dosen pendidikan guru 

sekolah dasar dan Ibu CH St Handari,S,Pd selaku guru di SD Rejosari. 

Kedua validator melakukan penelitian terhadap instrumen penilaian. 

Hasil instrumen ddinyatakan valid dan layak digunakan penelitian. 

2. Uji Validitas Empiris 

 Validitas empiris merupakan uji instrumen melalui uji pengalaman , 

analisis soal secara kuantutatif. Instrumen dalam penelitian ini berupa 

lembar Tes. Tes yang diuji cobakan berjumlah 40 butir soal pilihan 
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ganda dengan responden sebanyak 20 siswa kelas IV di Desa Nepak, 

Kecamatan Mertoyudan. Validitas item butir soal menggunakan rumus 

korelasi product moment dengan bantuan program komputer SPSS 

25.00 for windows. Kriteria pengujian apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> nilai dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

dengan α= 5%, maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan 

sebaliknya apabila𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< nilai dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka alat ukur tersebut 

tidak valid. Hasil dari item soal pilihan ganda yang dinyatakan valid 

maupun gugur akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:  

Tabel 6  

Hasil Uji Validitas Soal 

No.Item 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 5% (20) Keterangan 

1 -0,590 0,444 Tidak Valid 

2 0,594 0,444 Valid 

3 0,482 0,444 Valid 

4 0,796 0,444 Valid 

5 0,748 0,444 Valid 

6 0,496 0,444 Valid 

7 0,509 0,444 Valid 

8 0,189 0,444 Tidak Valid 

9 0,487 0,444 Valid 

10 0,705 0,444 Valid 

11 0,083 0,444 Tidak Valid 

12 0,452 0,444 Valid 

13 0,572 0,444 Valid 

14 0,680 0,444 Valid 

15 0,666 0,444 Valid 

16 0,506 0,444 Valid 

17 0,561 0,444 Valid 

18 0,726 0,444 Valid 

19 0,386 0,444 Tidak Valid 

20 0,810 0,444 Valid 

21 0,614 0,444 Valid 

22 0,697 0,444 Valid 

23 0,440 0,444 Tidak Valid 

24 0,596 0,444 Valid 

25 0,854 0,444 Valid 

26 0,638 0,444 Valid 



39 
 

 
 

No.Item 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 5% (20) Keterangan 

27 0,728 0,444 Valid 

28 0,682 0,444 Valid 

29 0,656 0,444 Valid 

30 0,503 0,444 Valid 

31 0,682 0,444 Valid 

32 0,386 0,444 Tidak Valid 

33 0,408 0,444 Tidak Valid 

34 0,638 0,444 Valid 

35 0,306 0,444 Tidak Valid 

36 0,660 0,444 Valid 

37 0,666 0,444 Valid 

38 0,408 0,444 Tidak Valid 

39 0,589 0,444 Valid 

40 0,696 0,444 Valid 

 

Uji validitas dilakukan sebelum melaksanakan penelitian, peneliti 

menyusun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Uji 

validitas dilakukan dengan dua puluh responden siswa kelas empat di 

Desa Nepak, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada 

tanggal  3 Agustus 2020. Berdasarkan uji validitas tersebut 31 dari 40 

butir soal dinyatakan valid dengan rincian nomor item 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,  28, 29, 30, 31,  

34, 36, 37, 39, 48. Adapun 25 butir soal dinyatakan tidak valid yaitu 

nomor item 1, 8, 11, 19, 23, 32, 33, 35, 38. 

Berdasarkan uji validitas tabel tersebut diperoleh kisi-kisi soal  

Matematika valid disajikan dalam table berikut: 
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Tabel 7  

Kisi-kisi Soal Pretest-Posttest (Valid) 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Tingkat 

Ranah 

IPK 

Nomor 

butir soal 

3.1Menjelaskan 

pecahan-

pecahan 

senilai 

dengan 

gambar dan 

benda 

kongkrit 

3.1.1Memberi definisi 

pecahan dan 

macam-macam 

pecahan 

C1 2,3,4 

3.1.2Mengidentifikasi 

contoh macam-

macam pecahan 

C1 5,6,7 

3.3.3Mengidentifikasi 

pecahan senilai  

C1 8,9,10,,12,

13,14,15,1

6 

3.2Menjelaskan 

berbagai 

bentuk 

pecahan 

(biasa,campu

ran,desimal, 

dan persen) 

dan 

hubungan 

diantaranya 

3.2.2Mengubah 

pecahan biasa ke 

dalam pecahan 

campuran, 

desimal, dan 

persen, dan 

sebaliknya 

C2 17,18,20,2

1,22,24,25 

3.2.3Memahami 

permasalahan 

pecahan dalam 

soal cerita 

C2 26,27,28,2

9,30,31 

3.2.1Menentukan 

simbol tentang 

perbandingan 

pecahan biasa  

C4 34,36,37,3

9,40 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen  

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan yakni berupa keajegan 

atau konsistensi hasil pengukuran. Untuk menguji digunakan metode 

Alpha Cronbach’s dengan bantuan SPSS 25.00 for windows. 

Menggunakan taraf signifikan 5% dengan membandingkan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan  

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan ketentuan jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti reliabel dan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 
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𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti tidak reliabel dengan banyak siswa 20 orang. berdasarkan 

perhitungan uji reliabilitas diperoleh koefisien alpha pada veriabel 

pemahaman sebesar 0,952. Soal dapat dikatakan reliabel apabila nilai 

koefisien alpha > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Hasil koefisien alpha yang terdapat dalam tabel 

dinyatakan lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (0,952>0,444), sehingga item soal 

dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai bahan penelitian. Berikut tabel 

uji reliabilitas yang dijadikan dalam tabel 8 berikut:  

Tabel 8  

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Alpha Cronbach’s N Of Items Keterangan 

.952 31 Sangat Tinggi 

 

Kemudian dari hasil perhitungan tersebut akan diperoleh kriteria 

penafsiran untuk indeks reliabilitasnya. Indeks reliabilitas dapat dilihat 

dari tabel 9 berikut :  

Tabel 9    

Tingkat Reabilitas berdasarkan Nilai Alpha 
No Alpha Tingkat Kesukaran 

1 Antara 0,80 sd 1,00 Sangat Tinggi 

2 Antara 0,60 sd 0,80 Tinggi 

3 Antara 0,40 sd 0,60 Cukup 

4 Antara 0,20 sd 0,40 Rendah 

5 Antara 0,00 sd 0,20 Sangat Rendah 

 Sumber : (Arikunto, 2009:75) 

Berdasarkan tabel 9 hasil nilai reliabilitas nilai alpha tergolong pada 

kategori sangat tinggi, terlihat bahwa instrumen tersebut baik dan layak 

digunakan sebagai penelitian. 

c. Uji Tingkat Kesukaran 

 Tingkat kesukaran soal adalah kemampuan suatu soal tersebut dalam 

menjaring banyaknya subjek siswa tes yang dapat mengerjakan dengan 
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betul. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang (proposional), 

maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Mengetahui sukar atau 

mudahnya soal dapat diketahui dengan menggunakan SPSS 25 for windows. 

 

Tabel 10  

Kriteria Indeks Kesukaran Soal 
Indeks Tingkat Kesukaran Kategori Tingkatan Soal 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

 Sumber : (Arikunto, 2009:208) 

 

Tabel 10  merupakan pedoman yang digunakan dalam menentukan kriteria 

tingkat kesukaran pada tiap butir soal yang telah divalidasi. Selanjutnya 

akan disajikan tabel hasil kriteria indeks kesukara soal sebagai berikut : 

Tabel 11   

Data Hasil Kesukaran Soal 
No  No Item Mean Keterangan 

1.  2 0,70 Sedang 

2.  3 0,55 Sedang 

3.  4 0,55 Sedang  

4.  5 0,80 Mudah 

5.  6 0,80 Mudah 

6.  7 0,80  Mudah 

7.  9 0,85 Mudah 

8.  10 0,55 Sedang 

9.  12 0,55 Sedang 

10.  13 0,70 Sedang 

11.  14 0,50 Sedang 

12.  15 0,75 Mudah 

13.  16 0,70 Sedang 

14.  17 0,70 Sedang  

15.  18 0,70 Sedang 

16.  20 0, 60 Sedang 

17.  21 0, 55 Sedang 

18.  22 0,35 Sedang 

19.  24 0,55 Sedang 
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No  No Item Mean Keterangan 

20.  25 0,65 Sedang 

21.  26 0,70 Sedang 

22.  27 0, 65 Sedang 

23.  28 0, 70 Sedang 

24.  29 0, 85 Mudah  

25.  30 0,75 Sedang 

26.  31 0,70 Sedang 

27.  34 0,70 Sedang 

28.  36 0,70 Sedang 

29.  37 0,60 Sedang 

30.  39 0,50 Sedang 

31.  40 0,65 Sedang  

 

 

 

d. Uji Daya Beda 

  Daya beda adalah kemampuan butir soal yang akan diujikan untuk 

dapat membedalan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 

berkemampuan rendah dalam menguasai materi yang akan diujikan. Untuk 

menguji indeks daya beda meggunakan SPSS 25 for wondows. 

Tabel 12   

Indeks Daya Beda 
Daya Beda Interprestasi 

0 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali 

 (Arikunto, 2009:213) 

Selanjutnya akan disajikan tabel hasil daya pembeda suatu butir 

soal sebagai berikut : 

Tabel 13   

Data Hasil Uji Daya Beda 

No.Item 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 Keterangan 

2 0,580 Baik 

3 0,447 Baik 

4 0,741 Baik Sekali 
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No.Item 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 Keterangan 

5 0,755 Baik Sekali 

6 0.495 Baik 

7 0,452 Baik 

9 0,463 Baik 

10 0,658 Baik 

12 0,355 Cukup 

13 0,530 Baik 

14 0,623 Baik 

15 0,655 Baik 

16 0,455 Baik 

17 0,568 Baik 

18 0,682 Baik 

20 0,798 Baik Sekali 

21 0,575 Baik 

22 0,673 Baik  

24 0,528 Baik  

25 0,855 Baik sekali 

26 0,657 Baik 

27 0,730 Baik Sekali 

28 0,695 Baik  

29 0,687 Baik 

30 0,482 Baik  

31 0,644 Baik 

34 0,631 Baik 

36 0,670 Baik 

37 0,641 Baik 

39 0,530 Baik 

40 0,681 Baik 

 

I. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang ditempuh 

dalam penelitian. Penelitan dilaksanakan di Desa Karet Bulurejo Kecamatan 

Mertoyudan selama 4 bulan, mulai dari bulan Mei-Agustus 2020. Prosedur 

yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu sebagai 

berikut:  

a. Tahap Persiapan  

1. Mengobservasi sekolah yang akan dijadikan lokasi penelitian  

2. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan penelitian  
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3. Perijinan  penelitian di pengajaran FKIP UMMgl guna kelancaran 

penelitian  

4. Menetapkan standar kompetensi, kompetensi dasar serta pokok 

bahasan dan sub pokok bahasan yang akan digunakan dalam 

penelitian 

5. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator materi pembelajaran yang telah 

ditentukan  

6. Mempersiapkan bahan ajar berdasarkan pada pokok bahasan. 

7. Membuat kisi-kisi instrumen  

8. Membuat instrumen penelitian berbentuk tes objektif dan lembar 

observasi. 

9. Membuat kunci jawaban  

10. Melakukan uji coba instrumen penelitian di sekolah lain  

11. Menganalisis item-item soal dengan cara menguji validitas dan 

reliabilitas untuk mendapatkan instrumen penelitian yang baik.  

b. Tahap Pelaksanaan  

 Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, peneliti terjun langsung ke 

lapangan. Dalam hal ini Desa Karet Bulurejo yang dijadikan sebagai 

tempat penelitian namun sampel tetap siswa SDN Jurangombo 1 Tahap 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada kelompok eksperimen adalah 

sebagai berikut :  

1. Mengambil sampel penelitian berupa kelas yang sudah ada 
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2. Memberikan pre test  

3. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model Problem Based 

Learning berbantuan media PARI.  

4. Memberikan posttest 

5. Menganalisis hasil pre-test untuk menentukan tindak lanjut  

c. Tahap Pelaporan  

1) Menganalisis dan mengolah data hasil penelitian  

2) Pelaporan hasil penelitian.   

J. Metode Analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengumpulkan data pretest dan posttest. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat 

untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum data 

diolah berdasarkan model penelitian yang diajukan. Uji normalitas 

bertujuan mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas dalam penelitian dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 25  for windows. Kriteria pengambilan keputusan dengan 

membandingkan data distribusi yang diperoleh pada tingkat signifikan 

5% yaitu: 

1) Jika sig >0,05 maka data berdistribusi normal. 
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2) Jika sig <0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji diterima atau 

tidaknya hipotesis yang diajukan. Uji hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan uji paired sampel t-test. Uji paired sample t test merupakan 

uji parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua mean dari dua 

sampel  yang berpasangan dengan asumsi data distribusi normal dengan 

sampel berasal dari subjek yang sama. Penelitian ini menggunakan ujip 

paired sample t test dengan bantuan software IBM SPSS 25 for Windows. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan uji Pired Sample T jika nilai 

sig<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima dan sebaliknya jika sig > 0,05 

maka Ho diterima. Bentuk pengujian hipotesi dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : tidak terdapat pengaruh positif dari Model Problem Based Learning 

berbantuan Media PARI terhadap pemahaman konsep Matematika 

Siswa kelas IV SDN Jurangombo 1. 

Ha : terdapat pengaruh positif dari Model Problem Based Learning 

berbantuan Media PARI terhadap pemahaman konsep Matematika 

Siwa kelas IV SDN Jurangombo 1. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Simpulan 

 Kesimpulan hasil penelitian menyatakan bahwasanya Model 

Problem Based Learning berbantuan Media PARI  berpengaruh pada 

Pemahaman Konsep Matematika. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai Sig. 

pada Uji Sample One t-test yang berada pada angka 0.001 dan lebih kecil dari 

taraf signifikansi 0.05. Pemberian perlakuan dengan Model Problem Based 

Learning berbantuan Media PARI selama tiga kali perlakuan dalam hari yang 

berbeda mampu meningkatkan nilai rata rata yang tadinya mendapat rata rata 

skor 16 dengan rata rata nilai 62,33  menjadi rata rata skor 24  dengan rata rata 

nilai 79,78. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi tenaga pendidik Sekolah Dasar 

Hendaknya guru dapat menggunakan Model Problem Based Learning 

berbantuan Media PARI pada mata pelajaran Matematika terutama materi 

Pecahan. 
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2. Bagi lembaga pendidikan 

Alangkah lebih baik guru dapat mengatasi siswa yang mempunyai 

permasalahan rendahnya pemahaman konsep matematika dengan 

menggunakan Model Problem Based Learning berbantuan Media PARI  

karen dari penelitian yang telah dilaksanakan mampu berpengaruh terhadap 

pemahaman konsep Matematika sekaligus meningkatkannya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Model Problem Based Learning berbantuan Media PARI bukan lah satu 

satunya model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep Matematika. Peneliti selanjutnya harus lebih 

meningkatkan kecermatan dan ketepatan dalam mencari dan menemukan 

kembali pembelajaran dan media yang lebih variatif dan inovatf.
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