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Abstract
The purpose of this study was to determine the ability of students to determine the angle between
two flat areas in the wake of space beam with problem-based learning. The study population class X
SMA Negeri 1 Tanah Pinem with the number of 100 students. The research sample is determined by
cluster random sampling in order to obtain a sample 64 people consisting of a class that uses problembased learning and classroom using conventional teaching. This research is a quasi-experimental and
instrument used is a test description. Analysis of the data used is the statistical test t. Based on the
results of data analysis and research hypotheses The ability of students on the material to determine
the angle between two flat areas in the wake of space beam with problem-based learning obtain the
average value of 64.68 and the ability of the students on the material to determine the angle between
two flat areas in the wake of space beams with learning conventional obtain an average value of 50.5.
It can be concluded ability of students to determine the angle between two flat areas in the wake of
space beam with problem-based learning is better than with conventional learning ability of students.
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1. Pendahuluan
Kemampuan sama artinya dengan
keahlian
atau
kesanggupan.
Daryanto
(2010:202)
menyatakan
“Kemampuan
merupakan gambaran hakikat kualitatif dari
perilaku guru atau tenaga kependidikan yang
tampak sangat berarti” dalam hal ini
kemampuan siswa merupakan cerminan dari
guru yang mengajarinya. Semakin baik
kemampuan siswa tak terlepas dari
kemampuan guru dalam mengajar. Arikunto
(2011:20) menyatakan “Kepandaian seorang
siswa biasanya diukur melalui ukuran
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soalsoal, dalam kenyataannya ada orang yang
memiliki kemampuan umum rata-rata tinggi,
rata-rata rendah, dan ada yang memiliki
kemampuan khusus tinggi”.
Pembelajaran berbasis masalah adalah
pembelajaran
yang
dilakukan
dengan
pemberian rangsangan berupa masalahmasalah yang kemudian dilakukan pemecahan
masalah oleh siswa yang diharapkan dapat
menambah
keterampilan
siswa
dalam
pencapaian materi pembelajaran. Woolfolk

dalam Yamin (2013: 63) menyatakan
“Pembelajaran berbasis masalah adalah
problem solving suatu usaha memformulasikan
jawaban baru, yang lebih dari sekedar
penerapan sederhana dari aturan-aturan yang
sudah dipelajari sebelumnya untuk mencapai
tujuan”.
langkah-langkah operasional pembelajaran
berbasis masalah dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Menuliskan topik pelajaran.
2. Tahap 1: Orientasi siswa pada masalah
a. Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang terkait dengan
menentukan sudut antara dua bidang
dalam bangun ruang balok.
b. Guru menginformasikan kepada siswa
bahwa
pelaksanaan
pembelajaran
menggunakan buku siswa dan lembar
kerja siswa.
c. Guru menginformasikan kepada siswa
bahwa dalam pemecahan masalah harus
dapat menghitung sudut antara dua
bidang datar dalam bangun ruang balok.
3. Tahap 2: Mengorganisasikan siswa untuk
belajar
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a. Guru
membagi
siswa
kedalam
kelompok kecil yang telah disusun
berdasarkan rangking dan kemampuan
siswa.
b. Guru meminta siswa mendiskusikan
contoh yang ada dalam buku siswa yang
telah dibagi didalam kelompok masingmasing.
4. Tahap 3: Membimbing penyelidikan
individual maupun kelompok
a. Guru mengarahkan siswa dalam diskusi
kelompok dan meluruskan pemahaman
siswa yang salah.
b. Guru menilai keaktifan siswa pada saat
diskusi kelompok, dan memotivasi
siswa yang tidak aktif dalam diskusi
kelompok
5. Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan
hasil karya
a. Guru mengarahkan siswa untuk
mempresentasikan hasil diskusi masing
masing kelompok.
b. Setelah
presentasi
siswa
diberi
kesempatan untuk menanggapi, atau
bertanya kepada kelompok penyaji hal
yang belum dimengerti.

c. Guru mengarahkan siswa.
6. Tahap 5: Menganalisis dan mengevaluasi
proses pemecahan masalah
a. Guru menjelaskan kembali hasil diskusi
siwa yang masih salah dan belum sesuai
dengan konsep
b. Guru memberikan penilaian keaktifan
siswa selama proses pemecahan
masalah.
7. Guru membantu siswa merangkum materi
pelajaran
8. Guru
mengarahkan
siswa
untuk
mengerjakan LKS yang telah dibagikan.
9. Guru mengumpulkan LKS yang telah
dikerjakan.
II. Metode Penelitian
Populasi Dalam penelitian ini adalah
siswa kelas X SMA Negeri 1 Tanah
Pinemyang terdiri dari 3 kelas berjumlah 100
siswa. Jumlah siswa untuk masing-masing
kelas dapat dilihat pada tabel sebaran populasi
berikut:

Tabel 3.1 Sebaran Populasi
Kelas

X-1

X-2

X-3

Jumlah

Jumlah siswa

36

32

32

100

Rancangan dalam penelitan ini adalah
dengan menggunakan control group pretestposttest design. Satu kelompok sebagai kelas
eksperimen akan belajar dengan pembelajaran
berbasis masalah dan kelompok kedua sebagai
kelas
kontrol
akan
belajar
dengan
pembelajaran
konvensional.
Sebelum
dilakukan perlakuan pada kelas eksperimen
dan kelas kontrol, terlebih dahulu dilakukan
tes awal, dan tes akhir akan diakukan setelah

perlakuan. Tes awal dilakukan untuk
mengetahui sejauh apa pemahaman siswa
terhadap materi yang akan diteliti dengan
pembelajaran konvensional. Sedangkan tes
akhir
dilakukan
untuk
mengetahui
perkembangan pemahaman siswa terhadap
materi yang akan diteliti setelah menggunakan
pembelajaran berbasis masalah. Dengan
demikian rancangan penelitian ini dapat dilihat
dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Rancangan Penelitian
Kelompok

Tes awal

Eksperimen

J

Kontrol
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Perlakuan

Tes Akhir
J
J
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III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

IV. Simpulan

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan
untuk
mendeskripsikan
bagaimana
Kemampuan siswa pada materi menentukan
sudut antara dua bidang datar dalam bangun
ruan balok dengan pembelajaran berbasis
masalah dan kemampuan siswa pada materi
menentukan sudut antara dua bidang datar
dalam bangun ruan balok dengan pembelajaran
konvensional. Dalam hal ini tampak pada
perolehan rata-rata tes akhir kedua kelas.
Peroleh rata-rata tes akhir kelas eksperimen
sejumlah 64.6875 sementara itu perolehan
rata-rata tes akhir kelas kontrol adalah 50,5.
Perolehan nilai rata-rata hasil tes akhir
pada kelas yang menggunakan pembelajaran
berbasis masalah memperoleh nilai rata-rata
yang lebih tinggi dari kelas yang menggunakan
pembelajaran konvensional yang artinya
terdapat peningkatan kemampuan siswa
menentukan sudut antara dua bidang datar
dalam
bangun
ruang
balok
setelah
pembelajaran berbasis masalah . Dapat
disimpulkan bahwa kemampuan siswa
menentukan sudut antara dua bidang datar
dalam
bangun
ruang
balok
setelah
pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari
pada kemampuan siswa dengan menggunakan
pembelajaran konvensional di kelas X SMA
Negeri 1 Tanah Pinem
Hasil penelitian yang serupa disampaikan
oleh Yanto Permana dan Sumarmo (2007:48)
bahwa “terjadi peningkatan kemampuan siswa
dalam menyelesaikan masalah dengan
Pembelajaran Berbasis Masalah dari pada
dengan Pembelajaran Konvensional terutama
pada kemampuan penalaran siswa”. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo
(2014:63) untuk mengetahui kemampuan
berfikir kreatif dan kritis siswa, bahwa
“terdapat peningkatan kemampuan siswa
dengan Pembelajaran Berbasis Masalah dalam
aspek berfikir kreatif dan berfikir kritis siswa”.
Tidak berbeda dengan hasil Penelitian yang
dilakukan oleh Husnidar (2014) di SD 1, 2 dan
5 Banyuasri bahwa “Terdapat peningkatan
berfikir kritis matematis siswa siswa yang
diajarkan dengan Pembelajaran Berbasis
Masalah dari pada kelas yang diajarakan
dengan Pembelajaran Konvensional ”.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
data maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Kemampuan
siswa
pada
materi
menentukan sudut antara dua bidang datar
dalam bangun ruang balok dengan
pembelajaran berbasis masalah di kelas X
SMA Negeri 1 Tanah Pinem diperoleh nilai
rata-rata 64,6875.
2. Kemampuan
siswa
pada
materi
menentukan sudut antara dua bidang datar
dalam bangun ruang balok dengan
pembelajaran konvensional di kelas X
SMA Negeri 1 Tanah Pinem diperoleh nilai
rata-rata 50,5.
3. Kemampuan
siswa
pada
materi
menentukan sudut antara dua bidang datar
dalam bangun ruang balok dengan
pembelajaran berbasis masalah lebih baik
daripada kemampuan siswa dengan
pembelajaran konvensional di kelas X
SMA Negeri 1 Tanah Pinem
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