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Pendidikan merupakan salah satu sektor penting 

negara tersebut. Sedangkan permasalahan yang sering dijumpai dalam usaha meningkatkan kualitas 
pendidikan Indonesia adalah rendahnya hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran matematika 
yang merupakan pondasi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dalam pembelajaran matematika diperlukan 
strategi dan model pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi dan model pembelajaran yang tepat adalah 
strategi SAVIR dalam Problem Based Learning 
pembelajaran ini, siswa dalam kelompok diharuskan bekerjasama untuk mengembangkan keterampilan 
berpikir dan keterampilan memecahkan masalah dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang ada.

Permasalahan yang ingin dikaji oleh pe
Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan peluang pada siswa 
kelas XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik ? dan 
dengan menggunakan strategi SAVIR dalam 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan 
mendiskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan penerapan strategi SAVIR dalam
Problem Based Learning. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam dua 
siklus, masing-masing siklus mencakup empat tahapan yaitu perencanaan(
tindakan(action), observasi(observation
IPA-3 SMA Negeri 1 Kedamean kota Gresik. Data yang diperoleh berupa hasil tes siswa pada setiap siklus 
dan respon siswa pada akhir pembelajaran.

Dari hasil analisis didapat bahwa hasil belajar siswa mengal
siklus 2 yaitu nilai rata-rata tes siswa dari 78,32 menjadi 82,70 dan ketuntasan hasil belajar siswa secara 
klasikal tercapai, hal ini karena 30 siswa dari 34 siswa sudah tuntas secara individu dengan persentase 
mencapai 88,23 %. Sedangkan hasil analisis respon siswa yang menggunakan skala Likert menunjukan rata
rata 29,94. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi SAVIR dalam 
meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan
Negeri 1 Kedamean Gresik tahun pelajaran 2011/2012 dan menunjukkan respon yang 

 
Kata Kunci : Strategi SAVIR Dalam Problem Based Learning, Upaya Peningkatan Hasil Belajar, 
Hasil Belajar. 
 
A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting 

kualitas suatu negara tersebut. Sedangkan usaha meningkatkan kualitas pendidikan utamanya  

negara Indonesia, pemerintah 

Indonesia menjadi lebih berkualitas, diantaranya program wajib belajar 9 tahun, upaya lebih 

dalam melengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta 
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ABSTRAK 

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan yang menentukan kualitas suatu 
negara tersebut. Sedangkan permasalahan yang sering dijumpai dalam usaha meningkatkan kualitas 
pendidikan Indonesia adalah rendahnya hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran matematika 

an pondasi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dalam pembelajaran matematika diperlukan 
strategi dan model pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi dan model pembelajaran yang tepat adalah 

Problem Based Learning yang diteliti penulis dalam tugas akhir ini
pembelajaran ini, siswa dalam kelompok diharuskan bekerjasama untuk mengembangkan keterampilan 
berpikir dan keterampilan memecahkan masalah dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang ada.

Permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti adalah : Apakah penerapan strategi SAVIR dalam 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan peluang pada siswa 

3 SMAN 1 Kedamean Gresik ? dan Bagaimana respon siswa dalam mengikuti pembelajaran
dengan menggunakan strategi SAVIR dalam Problem Based Learning. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan 
mendiskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan penerapan strategi SAVIR dalam

. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam dua 
masing siklus mencakup empat tahapan yaitu perencanaan(

observation), dan reflesi(reflection). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI 
3 SMA Negeri 1 Kedamean kota Gresik. Data yang diperoleh berupa hasil tes siswa pada setiap siklus 

dan respon siswa pada akhir pembelajaran. 
Dari hasil analisis didapat bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan siklus I sampai dengan 

rata tes siswa dari 78,32 menjadi 82,70 dan ketuntasan hasil belajar siswa secara 
klasikal tercapai, hal ini karena 30 siswa dari 34 siswa sudah tuntas secara individu dengan persentase 

pai 88,23 %. Sedangkan hasil analisis respon siswa yang menggunakan skala Likert menunjukan rata

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi SAVIR dalam Problem Based Learning
meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan peluang pada siswa kelas XI IPA
Negeri 1 Kedamean Gresik tahun pelajaran 2011/2012 dan menunjukkan respon yang 

Strategi SAVIR Dalam Problem Based Learning, Upaya Peningkatan Hasil Belajar, 

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan yang menentukan 

kualitas suatu negara tersebut. Sedangkan usaha meningkatkan kualitas pendidikan utamanya  

negara Indonesia, pemerintah melalui program-programnya selalu berusaha agar pendidi

Indonesia menjadi lebih berkualitas, diantaranya program wajib belajar 9 tahun, upaya lebih 

dalam melengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta 
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pembangunan yang menentukan kualitas suatu 
negara tersebut. Sedangkan permasalahan yang sering dijumpai dalam usaha meningkatkan kualitas 
pendidikan Indonesia adalah rendahnya hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran matematika 

an pondasi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dalam pembelajaran matematika diperlukan 
strategi dan model pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi dan model pembelajaran yang tepat adalah 

dalam tugas akhir ini. Dalam 
pembelajaran ini, siswa dalam kelompok diharuskan bekerjasama untuk mengembangkan keterampilan 
berpikir dan keterampilan memecahkan masalah dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang ada. 

neliti adalah : Apakah penerapan strategi SAVIR dalam Problem 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan peluang pada siswa 

Bagaimana respon siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan 
mendiskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan penerapan strategi SAVIR dalam 

. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam dua 
masing siklus mencakup empat tahapan yaitu perencanaan(planning), pelaksanaan 

). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI 
3 SMA Negeri 1 Kedamean kota Gresik. Data yang diperoleh berupa hasil tes siswa pada setiap siklus 

ami peningkatan siklus I sampai dengan 
rata tes siswa dari 78,32 menjadi 82,70 dan ketuntasan hasil belajar siswa secara 

klasikal tercapai, hal ini karena 30 siswa dari 34 siswa sudah tuntas secara individu dengan persentase 
pai 88,23 %. Sedangkan hasil analisis respon siswa yang menggunakan skala Likert menunjukan rata-

Problem Based Learning dapat 
peluang pada siswa kelas XI IPA-3 SMA 

Negeri 1 Kedamean Gresik tahun pelajaran 2011/2012 dan menunjukkan respon yang positif. 

Strategi SAVIR Dalam Problem Based Learning, Upaya Peningkatan Hasil Belajar, 

pembangunan yang menentukan 

kualitas suatu negara tersebut. Sedangkan usaha meningkatkan kualitas pendidikan utamanya  

programnya selalu berusaha agar pendidikan di 

Indonesia menjadi lebih berkualitas, diantaranya program wajib belajar 9 tahun, upaya lebih 

dalam melengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta 
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dilakukannya penyempurnaan kurikulum sekolah yang menekankan pada pengemb

aspek-aspek yang bermuara pada peningkatan kecakapan hidup, kecakapan dalam 

berkomunikasi, dan berorientasi pada persiapan pribadi yang siap terjun dalam masyarakat 

sebagai pribadi yang tangguh, kreatif, mandiri dan professional pada bidang masing

Usaha peningkatan kualitas pendidikan ini sering menemui permasalahan salah satunya, 

siswa yang mempunyai nilai rendah dalam sejumlah mata pelajaran, khususnya mata pelajaran 

matematika. Hasil belajar yang dicapai belum memuaskan mengingat masih bany

memperoleh nilai dibawah standar yang ditetapkan. Permasalahan lain adalah gaya mengajar 

guru. Gaya mengajar yang diterapkan guru matematika tampak belum memanfaatkan 

kemampuan secara optimal. Padahal guru merupakan salah satu kunci keberhasi

peningkatan hasil belajar siswa. Guru bertanggungjawab untuk mengatur, mengelola, dan 

mengorganisir kelas. 

Berdasarkan informasi di atas dapat dilihat bahwa proses pembelajaran kurang berkualitas 

dan hasil belajar yang dicapai siswa dalam pembela

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika perlu diperbaiki guna meningkatkan 

motivasi, perhatian, pemahaman dan hasil belajar siswa.

matematika diperlukan strategi dan model 

model pembelajaran yang tepat adalah strategi SAVIR dalam 

diteliti penulis dalam tugas akhir ini

diharuskan bekerjasama untuk mengemb

memecahkan masalah dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang ada.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan strategi SAVI

meningkatkan hasil belajar matematika 

XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik ?

2. Bagaimana respon siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi 

SAVIR dalam model 

kelas XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

matematika dengan menerapkan strategi SAVIR dalam model 

pokok bahasan peluang pada siswa kelas XI IPA

mendeskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran matematika den
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dilakukannya penyempurnaan kurikulum sekolah yang menekankan pada pengemb

aspek yang bermuara pada peningkatan kecakapan hidup, kecakapan dalam 

berkomunikasi, dan berorientasi pada persiapan pribadi yang siap terjun dalam masyarakat 

sebagai pribadi yang tangguh, kreatif, mandiri dan professional pada bidang masing

Usaha peningkatan kualitas pendidikan ini sering menemui permasalahan salah satunya, 

siswa yang mempunyai nilai rendah dalam sejumlah mata pelajaran, khususnya mata pelajaran 

matematika. Hasil belajar yang dicapai belum memuaskan mengingat masih bany

memperoleh nilai dibawah standar yang ditetapkan. Permasalahan lain adalah gaya mengajar 

guru. Gaya mengajar yang diterapkan guru matematika tampak belum memanfaatkan 

kemampuan secara optimal. Padahal guru merupakan salah satu kunci keberhasi

peningkatan hasil belajar siswa. Guru bertanggungjawab untuk mengatur, mengelola, dan 

Berdasarkan informasi di atas dapat dilihat bahwa proses pembelajaran kurang berkualitas 

dan hasil belajar yang dicapai siswa dalam pembelajaran matematika masih memprihatinkan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika perlu diperbaiki guna meningkatkan 

motivasi, perhatian, pemahaman dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu dalam pembelajaran 

matematika diperlukan strategi dan model pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi dan 

model pembelajaran yang tepat adalah strategi SAVIR dalam Problem Based Learning 

diteliti penulis dalam tugas akhir ini. Dalam pembelajaran ini, siswa dalam kelompok 

diharuskan bekerjasama untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan 

memecahkan masalah dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang ada.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut:  

Apakah penerapan strategi SAVIR dalam model Problem Based Learning

meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan peluang pada siswa kelas 

SMAN 1 Kedamean Gresik ? 

Bagaimana respon siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi 

SAVIR dalam model Problem Based Learning dengan pokok bahasan Peluang

SMAN 1 Kedamean Gresik? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk meningkatan hasil belajar 

matematika dengan menerapkan strategi SAVIR dalam model Problem Based Learning

pokok bahasan peluang pada siswa kelas XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik

respon siswa terhadap pembelajaran matematika den

Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

dilakukannya penyempurnaan kurikulum sekolah yang menekankan pada pengembangan 

aspek yang bermuara pada peningkatan kecakapan hidup, kecakapan dalam 

berkomunikasi, dan berorientasi pada persiapan pribadi yang siap terjun dalam masyarakat 

sebagai pribadi yang tangguh, kreatif, mandiri dan professional pada bidang masing-masing. 

Usaha peningkatan kualitas pendidikan ini sering menemui permasalahan salah satunya, 

siswa yang mempunyai nilai rendah dalam sejumlah mata pelajaran, khususnya mata pelajaran 

matematika. Hasil belajar yang dicapai belum memuaskan mengingat masih banyak siswa yang 

memperoleh nilai dibawah standar yang ditetapkan. Permasalahan lain adalah gaya mengajar 

guru. Gaya mengajar yang diterapkan guru matematika tampak belum memanfaatkan 

kemampuan secara optimal. Padahal guru merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 

peningkatan hasil belajar siswa. Guru bertanggungjawab untuk mengatur, mengelola, dan 

Berdasarkan informasi di atas dapat dilihat bahwa proses pembelajaran kurang berkualitas 

jaran matematika masih memprihatinkan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika perlu diperbaiki guna meningkatkan 

Oleh karena itu dalam pembelajaran 

pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi dan 

Problem Based Learning yang 

Dalam pembelajaran ini, siswa dalam kelompok 

angkan keterampilan berpikir dan keterampilan 

memecahkan masalah dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang ada. 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu 

Problem Based Learning dapat 

pokok bahasan peluang pada siswa kelas 

Bagaimana respon siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi 

dengan pokok bahasan Peluang pada siswa 

tuk meningkatan hasil belajar 

Problem Based Learning dengan 

3 SMAN 1 Kedamean Gresik dan 

respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan 
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strategi SAVIR dalam model 

siswa kelas XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik

Pertama yang ingin ditekankan oleh penulis adalah bahwa SAVIR bukan merupakan suatu 

Model Pembelajaran melainka

menurut Soedjadi dalam Widdiharto (2004:3) adalah suatu siasat melakukan kegiatan 

pembelajaran yang bertujuan mengubah suatu keadaan pembelajaran seperti yang diharapkan. 

Salah satu ciri khusus model pembelajaran yang tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur 

tertentu yaitu tingkah laku mengajar 

siswa dalam berinteraksi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan pada SAVIR 

belum menunjukkan sintaks yang jelas.

Strategi SAVIR merupakan modifikasi dari strategi SAVI (

Intellectually). Modifikasi yang dilakukan penulis yaitu dengan menambahkan unsur 

Repetition. Penulis merasa perlu untuk menambahkan unsur 

perlu adanya pengulangan

belajar akan menjadi lebih bermakna. 

bermakna bahwa gerakan tubuh (

dan melakukan. Auditory

menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, danmenanggap

Visualization yang bermakna belajar haruslah menggunakan indra mata melalui mengamati, 

menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga. 

Intellectually yang bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berpikir 

(minds-on), belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya melalui 

bernalar,  menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan 

masalah, dan menerapkan. Sedangkan 

pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau 

quis. 

Kelima komponen strategi SAVIR diintegrasikan sedemikian rupa sehingga siswa dan 

guru dapat secara bersama

suasana yang bervariatif sehingga tidak membosankan. Suasana kelas yang seperti ini sangat 

bermanfaat bagi siswa karena dapat menurunkan stress, meningkatkan keterampilan, 

interpersonal, meningkatkan kreativitas siswa dan juga meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah siswa.
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strategi SAVIR dalam model Problem Based Learning dengan pokok bahasan Peluang

SMAN 1 Kedamean Gresik. 

Pertama yang ingin ditekankan oleh penulis adalah bahwa SAVIR bukan merupakan suatu 

Model Pembelajaran melainkan suatu Strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran 

menurut Soedjadi dalam Widdiharto (2004:3) adalah suatu siasat melakukan kegiatan 

pembelajaran yang bertujuan mengubah suatu keadaan pembelajaran seperti yang diharapkan. 

s model pembelajaran yang tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur 

tertentu yaitu tingkah laku mengajar (sintaks) yang menggambarkan pola kegiatan guru dan 

siswa dalam berinteraksi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan pada SAVIR 

enunjukkan sintaks yang jelas. 

Strategi SAVIR merupakan modifikasi dari strategi SAVI (Somatic Auditory Visualization 

Modifikasi yang dilakukan penulis yaitu dengan menambahkan unsur 

enulis merasa perlu untuk menambahkan unsur Repetition

perlu adanya pengulangan-pengulangan agar informasi yang diperoleh tidak mudah hilang dan 

belajar akan menjadi lebih bermakna. Penjabaran dari strategi SAVIR adalah 

bermakna bahwa gerakan tubuh (hands-on, aktivitas fisik) di mana belajar dengan mengalami 

Auditory yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan mendengarkan, 

menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, danmenanggap

yang bermakna belajar haruslah menggunakan indra mata melalui mengamati, 

menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga. 

yang bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berpikir 

), belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya melalui 

bernalar,  menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan 

masalah, dan menerapkan. Sedangkan Repetition merupakan pengulangan yang bermakna 

pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau 

Kelima komponen strategi SAVIR diintegrasikan sedemikian rupa sehingga siswa dan 

guru dapat secara bersama-sama menghidupkan suasana kelas. Pelajaran dikemas dal

suasana yang bervariatif sehingga tidak membosankan. Suasana kelas yang seperti ini sangat 

bermanfaat bagi siswa karena dapat menurunkan stress, meningkatkan keterampilan, 

interpersonal, meningkatkan kreativitas siswa dan juga meningkatkan kemampuan 

ecahkan masalah siswa. 
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dengan pokok bahasan Peluang pada 

Pertama yang ingin ditekankan oleh penulis adalah bahwa SAVIR bukan merupakan suatu 

n suatu Strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran 

menurut Soedjadi dalam Widdiharto (2004:3) adalah suatu siasat melakukan kegiatan 

pembelajaran yang bertujuan mengubah suatu keadaan pembelajaran seperti yang diharapkan. 

s model pembelajaran yang tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur 

yang menggambarkan pola kegiatan guru dan 

siswa dalam berinteraksi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan pada SAVIR 

Somatic Auditory Visualization 

Modifikasi yang dilakukan penulis yaitu dengan menambahkan unsur 

Repetition ini, sebab dalam belajar 

pengulangan agar informasi yang diperoleh tidak mudah hilang dan 

dari strategi SAVIR adalah Somatic, yang 

, aktivitas fisik) di mana belajar dengan mengalami 

yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan mendengarkan, 

menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, danmenanggapi. 

yang bermakna belajar haruslah menggunakan indra mata melalui mengamati, 

menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga. 

yang bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berpikir 

), belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya melalui 

bernalar,  menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan 

merupakan pengulangan yang bermakna 

pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau 

Kelima komponen strategi SAVIR diintegrasikan sedemikian rupa sehingga siswa dan 

sama menghidupkan suasana kelas. Pelajaran dikemas dalam 

suasana yang bervariatif sehingga tidak membosankan. Suasana kelas yang seperti ini sangat 

bermanfaat bagi siswa karena dapat menurunkan stress, meningkatkan keterampilan, 

interpersonal, meningkatkan kreativitas siswa dan juga meningkatkan kemampuan 
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Problem Based Learning

diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari 

menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna 

kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri.

(Sadjana 2001:19) belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dengan 

respons, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan.

masukan kepada siswa berupa b

menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, 

dianalisis serta dicari pemecahannya dengan baik. Pen

lingkungan akan menjadi bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta bisa dijadikan 

pedoman dan tujuan belajarnya.

Problem Based Learning

pembelajaran yang efektif un

membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk 

mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan, 2002:123). 

Menurut Arends (1997), 

merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik 

dengan maksud untuk menyusun p

keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap

tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan 

awal proses pembelajarannya berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata dan lalu dari 

masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah ini berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman baru. 

 

 

 

 

 

 

4 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 
Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika

Surabaya, 05 Mei 2012 

Problem Based Learning telah dikenal sejak zaman John Dewey, yang sekarang ini mulai 

diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari 

menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna 

kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri.

(Sadjana 2001:19) belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dengan 

respons, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan.

masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi 

menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, 

dianalisis serta dicari pemecahannya dengan baik. Pengalaman siswa yang diperoleh dari 

lingkungan akan menjadi bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta bisa dijadikan 

pedoman dan tujuan belajarnya. 

Problem Based Learning atau Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan model 

pembelajaran yang efektif untuk pengajaran proses berfikir tingkat tinggi.  Pembelajaran ini 

membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk 

pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan, 2002:123). 

Menurut Arends (1997), Problem Based Learning atau Pembelajaran Ber

merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik 

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan 

keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Problem Based Learning

suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap

tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan 

awal proses pembelajarannya berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata dan lalu dari 

masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah ini berdasarkan pengetahuan dan 

Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

telah dikenal sejak zaman John Dewey, yang sekarang ini mulai 

diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari 

menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan 

kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Menurut Dewey 

(Sadjana 2001:19) belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dengan 

respons, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi 

stem saraf otak berfungsi 

menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, 

galaman siswa yang diperoleh dari 

lingkungan akan menjadi bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta bisa dijadikan 

atau Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan model 

tuk pengajaran proses berfikir tingkat tinggi.  Pembelajaran ini 

membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk 

pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan, 2002:123).  

atau Pembelajaran Berbasis Masalah 

merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik 

engetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan 

keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. 

Problem Based Learning merupakan 

suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-

tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah serta titik 

awal proses pembelajarannya berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata dan lalu dari 

masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah ini berdasarkan pengetahuan dan 



 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012

Berikut tabel sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah (

Tabel 1.Sintaks Probem Based Learning

Tahap 
Tahap 1: Orientasi siswa 
pada masalah 

Tahap 2: Mengorganisasi 
siswa untuk belajar 

Tahap 3: Membimbing 
penyelidikan individual 
maupun kelompok 
Tahap 4:Mengembangkan 
dan menyajikan hasil karya

Tahap 5: Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Kemudian Penerapan Strategi SAVIR dalam 

sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Tindakan

Persiapan yang perlu dilakukan adalah: Menyiapkan Rencana Pembelajaran yang dibuat 

sesuai dengan model 

mengandung unsur-unsur strategi SAVIR. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa dan soal

Test. Menyiapkan topik diskusi dan merancang situasi masalah yang sesuai dengan pokok 

bahasan Peluang. Pembagian kelompok dengan melakukan koordinasi kepada guru mata 

pelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Tahap Awal 

1) Orientasi Siswa pada Masalah : Menjelaskan tujuan

(Auditory,Visualization

Visualization). Mengajukan fenomena untuk memunculkan masalah (

Auditory,Visualization

(SAVI). 

b. Tahap Inti 

1) Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar : Membagi siswa dalam kelompok dan 

menjelaskan aturan pembelajaran (
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sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Basid Learning)

Tabel 1.Sintaks Probem Based Learning 

Kegiatan Guru 
Tahap 1: Orientasi siswa Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistic yang 

dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demontrasi atau cerita 
untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat 
dalam pemecahan masalah yang dipilih 

Tahap 2: Mengorganisasi Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 
masalah tersebut. 

Tahap 3: Membimbing 
penyelidikan individual 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 
sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan 
dan pemecahan masalah. 

4:Mengembangkan 
dan menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serat 
membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.

Tahap 5: Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap penyelidikan mereka dan proses
gunakan. 

Kemudian Penerapan Strategi SAVIR dalam Problem Based Learning 

Tindakan 

Persiapan yang perlu dilakukan adalah: Menyiapkan Rencana Pembelajaran yang dibuat 

sesuai dengan model Problem Based Learning dan disusun sedemikian rupa sehingga 

unsur strategi SAVIR. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa dan soal

Test. Menyiapkan topik diskusi dan merancang situasi masalah yang sesuai dengan pokok 

bahasan Peluang. Pembagian kelompok dengan melakukan koordinasi kepada guru mata 

Orientasi Siswa pada Masalah : Menjelaskan tujuan

Auditory,Visualization). Menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan  (

). Mengajukan fenomena untuk memunculkan masalah (

Auditory,Visualization). Memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah 

Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar : Membagi siswa dalam kelompok dan 

menjelaskan aturan pembelajaran (Somatic). Membagi Lembar Kerja Siswa untuk 
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Problem Basid Learning): 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistic yang 
fenomena atau demontrasi atau cerita 

untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 
ang berhubungan dengan 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 
sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serat 
membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. 
Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka 

Problem Based Learning didefinisikan 

Persiapan yang perlu dilakukan adalah: Menyiapkan Rencana Pembelajaran yang dibuat 

dan disusun sedemikian rupa sehingga 

unsur strategi SAVIR. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa dan soal-soal 

Test. Menyiapkan topik diskusi dan merancang situasi masalah yang sesuai dengan pokok 

bahasan Peluang. Pembagian kelompok dengan melakukan koordinasi kepada guru mata 

Orientasi Siswa pada Masalah : Menjelaskan tujuan pembelajaran 

). Menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan  (Auditory, 

). Mengajukan fenomena untuk memunculkan masalah (Somatic, 

). Memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah 

Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar : Membagi siswa dalam kelompok dan 

). Membagi Lembar Kerja Siswa untuk 
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tiap kelompok. Mengorganisasikan tugas belajar  sesuai dengan masalah pada tiap 

LKS (Somatic, Vi

2) Membimbing Penyelidikan Individual ataupun Kelompok : Membantu siswa dalam 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan cara memberikan pertanyaan 

supaya mereka berpikir (SAVI). Mendorong untuk salin bertukar ide antar si

ataupun kelompok (SAVI).

3) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya : Memberikan intruksi supaya setiap 

kelompok menyiapkan presentasi dari hasil pemecahan masalah(SAVI). Meminta 

perwakilan tiap kelompok untuk menyajikannya di depan kelas(SAVI). 

Mempersilahkan apabila ada sangahan, tambahan dan pertanyaan dari kelompok lain 

yang tidak menyajikan(SAVI).

c. Tahap Akhir 

1) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah : Membantu siswa 

untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang mereka 

presentasikan (Auditory,Visualization, Intellectually

Memberi tugas untuk dipelajari dirumah(

mengetahui peningkatan hasil belajar (SAVIR).

 
B. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(classroom action research) 

belajar matematika dengan pokok bahasan peluang  pada siswa kelas XI IPA

Kedamean melalui penerapan strategi SAVIR dalam model 

subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA

terdapat 34 siswa dengan 12 siswa laki

bulan Oktober 2011. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode tes khususnya tes 

subjektif untuk megetahui peningkatan hasil belajar dan metode angket untuk mengetahui 

respon siswa dengan menggunakan skala likert. Berikut kriteria respon perkategori pada skal

likert 1,00 � �̅ � 1,50 (tidak positif); 

(Positif);  3,50 � �̅ � 4,00

Analisis data dilakukan selama maupun setelah proses pengumpulan data. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah  data hasi

data hasil belajar siswa dengan menggunakan rumus rata
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tiap kelompok. Mengorganisasikan tugas belajar  sesuai dengan masalah pada tiap 

Somatic, Visualization, Intellectually) 

Membimbing Penyelidikan Individual ataupun Kelompok : Membantu siswa dalam 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan cara memberikan pertanyaan 

supaya mereka berpikir (SAVI). Mendorong untuk salin bertukar ide antar si

ataupun kelompok (SAVI). 

Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya : Memberikan intruksi supaya setiap 

kelompok menyiapkan presentasi dari hasil pemecahan masalah(SAVI). Meminta 

perwakilan tiap kelompok untuk menyajikannya di depan kelas(SAVI). 

lahkan apabila ada sangahan, tambahan dan pertanyaan dari kelompok lain 

yang tidak menyajikan(SAVI). 

Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah : Membantu siswa 

untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang mereka 

Auditory,Visualization, Intellectually). Menilai hasil presentasi siswa. 

Memberi tugas untuk dipelajari dirumah(Repetition). Melakukan tes untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar (SAVIR). 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(classroom action research) yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi hasil 

belajar matematika dengan pokok bahasan peluang  pada siswa kelas XI IPA

lui penerapan strategi SAVIR dalam model Problem Based Learning

subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik. Di kelas ini 

terdapat 34 siswa dengan 12 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan dan pelaksanaan pada 

n Oktober 2011. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode tes khususnya tes 

subjektif untuk megetahui peningkatan hasil belajar dan metode angket untuk mengetahui 

respon siswa dengan menggunakan skala likert. Berikut kriteria respon perkategori pada skal

(tidak positif); 1,50 � �̅ � 2,50 (Kurang positif);  

00 (Sangat Positif). 

Analisis data dilakukan selama maupun setelah proses pengumpulan data. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah  data hasil belajar siswa dan angket respon siswa. Analisis 

data hasil belajar siswa dengan menggunakan rumus rata-rata �̅ �
∑�

�
, keterangan 
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tiap kelompok. Mengorganisasikan tugas belajar  sesuai dengan masalah pada tiap 

Membimbing Penyelidikan Individual ataupun Kelompok : Membantu siswa dalam 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan cara memberikan pertanyaan 

supaya mereka berpikir (SAVI). Mendorong untuk salin bertukar ide antar siswa 

Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya : Memberikan intruksi supaya setiap 

kelompok menyiapkan presentasi dari hasil pemecahan masalah(SAVI). Meminta 

perwakilan tiap kelompok untuk menyajikannya di depan kelas(SAVI). 

lahkan apabila ada sangahan, tambahan dan pertanyaan dari kelompok lain 

Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah : Membantu siswa 

untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang mereka 

). Menilai hasil presentasi siswa. 

). Melakukan tes untuk 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi hasil 

belajar matematika dengan pokok bahasan peluang  pada siswa kelas XI IPA-3 SMAN 1 

Problem Based Learning. Dengan 

3 SMAN 1 Kedamean Gresik. Di kelas ini 

laki dan 22 siswa perempuan dan pelaksanaan pada 

n Oktober 2011. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode tes khususnya tes 

subjektif untuk megetahui peningkatan hasil belajar dan metode angket untuk mengetahui 

respon siswa dengan menggunakan skala likert. Berikut kriteria respon perkategori pada skala 

(Kurang positif);  2,50 � �̅ � 3,50 

Analisis data dilakukan selama maupun setelah proses pengumpulan data. Data yang 

l belajar siswa dan angket respon siswa. Analisis 

, keterangan �̅: Nilai rata-
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rata, ∑�: Jumlah semua nilai siswa, N

apabila memperoleh nilai 

dikatakan tuntas apabila 

persentase ketuntasan kelasnya. 

nilai ≥ KKM belum mencapai 85%, maka akan dilakukan siklus kedua, demikian pula 

selanjutnya. Siklus dilakukan sebanyak yang diperlukan sampai mencapai ketuntasan belajar 

yang diharapkan. Prosedur p

Pelaksanaan Tindakan, Observasi dan Refleksi. Analisis angket respon siswa dianalisis dengan 

skala likert 

 
C. PEMBAHASAN 

Data yang didapat dari penelitian ini adalah data hasil belajar siswa

Pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi 4 tahap yaitu perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan dan observasi serta refleksi. Materi yang dipelajari yaitu peluang dan 

ruang sampel. 

Perencanaan Siklus I 

Pada tahap perencanaan, penulis mempersiapkan perangkat pembelajaran, 

Post Test, serta topik diskusi terkait materi yang disampaikan.

Pelaksanaan Tindakan Siklus I

Pelaksanaan tindakan dalam siklus 1 terdiri dari 2 pertemuan dengan waktu 3 x 45 menit. 

Siklus 1 ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dan  Sabtu tanggal 22 

Oktober 2011. Pertemuan pertama pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan strategi 

SAVIR dalam Problem Based Learning

kedua dilaksanakan Post Test

Observasi Siklus I 

Sesuai dengan paparan peneliti bahwa sebelum pembelajaran berlangsung peneliti terlebih 

dahulu memberikan soal pre test

nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 64,53. Diperoleh nilai terendah adalah 44 dan nilai 

tertinggi adalah 79. Dari hasil tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 17,64% 

(6 siswa) dan siswa yang belum tuntas be

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang pokok bahasan 

peluang dengan pokok bahasan peluang suatu kejadian yang telah dipelajari siswa diberikan 

post test berupa tes subjektif dan banyaknya soal 5 butir
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: Jumlah semua nilai siswa, N: Jumlah Siswa. Sedangkan ketuntasan secara individu 

apabila memperoleh nilai � 78 dengan KKM yang ditentukan SMAN 1 Kedamean dan kelas 

dikatakan tuntas apabila ≥ 85%  siswa telah mencapai ketuntasan individu lalu dihitung 

persentase ketuntasan kelasnya. Apabila dalam siklus pertama persentase siswa yang mendapat 

 KKM belum mencapai 85%, maka akan dilakukan siklus kedua, demikian pula 

selanjutnya. Siklus dilakukan sebanyak yang diperlukan sampai mencapai ketuntasan belajar 

yang diharapkan. Prosedur penelitian pada setiap siklus sebagai berikut : Perencanaan tindakan, 

Pelaksanaan Tindakan, Observasi dan Refleksi. Analisis angket respon siswa dianalisis dengan 

Data yang didapat dari penelitian ini adalah data hasil belajar siswa

Pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi 4 tahap yaitu perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan dan observasi serta refleksi. Materi yang dipelajari yaitu peluang dan 

ncanaan, penulis mempersiapkan perangkat pembelajaran, 

serta topik diskusi terkait materi yang disampaikan. 

Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus 1 terdiri dari 2 pertemuan dengan waktu 3 x 45 menit. 

1 ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dan  Sabtu tanggal 22 

Oktober 2011. Pertemuan pertama pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan strategi 

Problem Based Learning pada materi peluang dan ruang sampel. Pertemuan 

Post Test untuk menentukan peningkatan hasil belajar. 

Sesuai dengan paparan peneliti bahwa sebelum pembelajaran berlangsung peneliti terlebih 

pre test berupa 3 soal essay. Dari perolehan nilai

rata hasil belajar siswa adalah 64,53. Diperoleh nilai terendah adalah 44 dan nilai 

tertinggi adalah 79. Dari hasil tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 17,64% 

(6 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah82,35% (28 siswa).

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang pokok bahasan 

peluang dengan pokok bahasan peluang suatu kejadian yang telah dipelajari siswa diberikan 

berupa tes subjektif dan banyaknya soal 5 butir untuk mengetahui hasil belajar dan 

Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

: Jumlah Siswa. Sedangkan ketuntasan secara individu 

78 dengan KKM yang ditentukan SMAN 1 Kedamean dan kelas 

 85%  siswa telah mencapai ketuntasan individu lalu dihitung 

pabila dalam siklus pertama persentase siswa yang mendapat 

 KKM belum mencapai 85%, maka akan dilakukan siklus kedua, demikian pula 

selanjutnya. Siklus dilakukan sebanyak yang diperlukan sampai mencapai ketuntasan belajar 

enelitian pada setiap siklus sebagai berikut : Perencanaan tindakan, 

Pelaksanaan Tindakan, Observasi dan Refleksi. Analisis angket respon siswa dianalisis dengan 

Data yang didapat dari penelitian ini adalah data hasil belajar siswa dan data respon siswa. 

Pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi 4 tahap yaitu perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan dan observasi serta refleksi. Materi yang dipelajari yaitu peluang dan 

ncanaan, penulis mempersiapkan perangkat pembelajaran, Pre Test dan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus 1 terdiri dari 2 pertemuan dengan waktu 3 x 45 menit. 

1 ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dan  Sabtu tanggal 22 

Oktober 2011. Pertemuan pertama pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan strategi 

pada materi peluang dan ruang sampel. Pertemuan 

untuk menentukan peningkatan hasil belajar.  

Sesuai dengan paparan peneliti bahwa sebelum pembelajaran berlangsung peneliti terlebih 

. Dari perolehan nilai pre test pada siklus I 

rata hasil belajar siswa adalah 64,53. Diperoleh nilai terendah adalah 44 dan nilai 

tertinggi adalah 79. Dari hasil tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 17,64% 

lajar adalah82,35% (28 siswa). 

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang pokok bahasan 

peluang dengan pokok bahasan peluang suatu kejadian yang telah dipelajari siswa diberikan 

untuk mengetahui hasil belajar dan 
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ketuntasan belajar matematika siswa melalui penerapan strategi SAVIR dalam 

Learning. Berikut perolehan skor

78,32. Nilai terendah yang diperole

diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 73,53% (25 siswa) dan siswa yang belum 

tuntas belajar sebesar 26,47% (9 siswa). 

Refleksi Siklus I 

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran dengan m

Problem Based Learning 

strategi SAVIR dalam Problem based Learning

proses pembelajaran utamanya kegiatan diskusi kelo

waktu yang lama. 3)Siswa belum terbiasa dalam pembelajaran dengan penerapan strategi 

SAVIR dalam Problem Based Learning

kelas untuk mempresentasikan hasil diskusin

siklus II untuk perbaikan  pembelajaran dan selanjutnya sebelum memasuki siklus II, dilakukan 

revisi terhadap RPP dan pelaksanaan pembelajaran serta peneliti harus memperhatikan bahwa 

dalam melaksanakan pembelaja

atas secara sungguh-sungguh.

Pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi 4 tahap yaitu perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan dan observasi serta refleksi. Materi yang dipelajari yait

majemuk. 

Perencanaan Siklus II 

Pada tahap perencanaan, penulis mempersiapkan perangkat pembelajaran, 

topik diskusi terkait materi yang disampaikan sesuai dengan perbaikan pada siklus I.

Pelaksanaan Tindakan Siklus I

Pelaksanaan tindakan dalam siklus 

Siklus II ini dilaksanakan pada hari 

Oktober 2011. Pertemuan pertama pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan strategi 

SAVIR dalam Problem Based Learning

dilaksanakan Post Test untuk menentukan peningkatan hasil belajar dan ketuntasan individu 

maupun klasikal.  

Observasi Siklus II 

Untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang pokok bahasan peluang dengan 

pokok bahasan kejadian majemuk yang telah dipelajari siswa diberikan 

8 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 
Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika

Surabaya, 05 Mei 2012 

ketuntasan belajar matematika siswa melalui penerapan strategi SAVIR dalam 

Berikut perolehan skor post test ini dihasilkan nilai rata-rata hasil tessiswa adalah 

78,32. Nilai terendah yang diperoleh adalah 67 dan nilai tertinggi adalah 87, dari hasil tes ini 

diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 73,53% (25 siswa) dan siswa yang belum 

tuntas belajar sebesar 26,47% (9 siswa).  

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi SAVIR dalam 

 diperoleh informasi 1)Guru kurang menguasai kelas dalam penerapan 

Problem based Learning. 2)Guru kurang bisa mengelola waktu dalam 

proses pembelajaran utamanya kegiatan diskusi kelompok kurang efisien karena menggunakan 

waktu yang lama. 3)Siswa belum terbiasa dalam pembelajaran dengan penerapan strategi 

Problem Based Learning. 4)Sebagian besar siswa kurang berani bicara di depan 

kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan demikian masih perlu dilanjutkan 

siklus II untuk perbaikan  pembelajaran dan selanjutnya sebelum memasuki siklus II, dilakukan 

revisi terhadap RPP dan pelaksanaan pembelajaran serta peneliti harus memperhatikan bahwa 

dalam melaksanakan pembelajaran berikutnya harus memperhatikan aspek

sungguh. 

Pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi 4 tahap yaitu perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan dan observasi serta refleksi. Materi yang dipelajari yait

Pada tahap perencanaan, penulis mempersiapkan perangkat pembelajaran, 

topik diskusi terkait materi yang disampaikan sesuai dengan perbaikan pada siklus I.

Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

tindakan dalam siklus II terdiri dari 2 pertemuan dengan waktu 4

ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 dan Selasa tanggal 25 

. Pertemuan pertama pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan strategi 

Problem Based Learning pada materi Kejadian Majemuk. Pertemuan kedua 

untuk menentukan peningkatan hasil belajar dan ketuntasan individu 

Untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang pokok bahasan peluang dengan 

pokok bahasan kejadian majemuk yang telah dipelajari siswa diberikan 

Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

ketuntasan belajar matematika siswa melalui penerapan strategi SAVIR dalam Problem Based 

rata hasil tessiswa adalah 

h adalah 67 dan nilai tertinggi adalah 87, dari hasil tes ini 

diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 73,53% (25 siswa) dan siswa yang belum 

enerapkan strategi SAVIR dalam 

diperoleh informasi 1)Guru kurang menguasai kelas dalam penerapan 

. 2)Guru kurang bisa mengelola waktu dalam 

mpok kurang efisien karena menggunakan 

waktu yang lama. 3)Siswa belum terbiasa dalam pembelajaran dengan penerapan strategi 

. 4)Sebagian besar siswa kurang berani bicara di depan 

ya. Dengan demikian masih perlu dilanjutkan 

siklus II untuk perbaikan  pembelajaran dan selanjutnya sebelum memasuki siklus II, dilakukan 

revisi terhadap RPP dan pelaksanaan pembelajaran serta peneliti harus memperhatikan bahwa 

ran berikutnya harus memperhatikan aspek-aspek tersebut di 

Pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi 4 tahap yaitu perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan dan observasi serta refleksi. Materi yang dipelajari yaitu kajadian 

Pada tahap perencanaan, penulis mempersiapkan perangkat pembelajaran, Post Test, serta 

topik diskusi terkait materi yang disampaikan sesuai dengan perbaikan pada siklus I. 

terdiri dari 2 pertemuan dengan waktu 4 x 45 menit. 

Senin tanggal 24 Oktober 2011 dan Selasa tanggal 25 

. Pertemuan pertama pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan strategi 

pada materi Kejadian Majemuk. Pertemuan kedua 

untuk menentukan peningkatan hasil belajar dan ketuntasan individu 

Untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang pokok bahasan peluang dengan 

pokok bahasan kejadian majemuk yang telah dipelajari siswa diberikan post test berupa tes 
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subjektif dan banyaknya soal 5 butir untuk mengetahui hasil belajar dan ketuntasan be

matematika siswa melalui penerapan strategi SAVIR dalam 

Dari perolehan nilai post test

diperoleh nilai terendah adalah 65 dan nilai tertinggi adalah 95. 

bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 88,23% (30 siswa) dan siswa yang belum tuntas 

belajar adalah 11,77% (4 siswa). Jika dibandingkan dengan nilai rata

tindakan siklus 1, maka nilai rata

sebesar 4,38. Dari data tersebut hasil dari siklus 2 ini mengalami peningkatan yang lebih baik 

dari siklus I. 

Refleksi Siklus II 

Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi SAVIR dalam 

Based Learning diperoleh informasi : 1)Guru sudah menguasai pembelajaran dengan penerapan 

strategi SAVIR dalam Problem Based Learning. 

mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik. 3)Da

siklus II diperoleh bahwa nilai rata

rata-rata siklus II yaitu sebesar 82,70 jika dibandingkan dengan

78,32. Hal ini menunjukkan bahwa ada pening

XI IPA-3 SMA Negeri 1 Kedamean Gresi

ketuntasan sebesar 88,23% (30 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 11,77% (4 

siswa). Dari informasi tersebut dapat 

Problem Based Learning 

hasil yang diharapkan, sehingga tindakan dinyatakan selesai. Dengan kata lain tidak perlu 

dilanjutkan pada siklus 3. 

Respon Siswa 

Untuk mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap penerapan strategi SAVIR dalam 

Problem Based Learning

pernyataan yang terdapat dalam angket terdiri dari pernyataan positif dan pernyataan negatif. 

Berdasarkan hasil analisis angket 

dikategorikan positif dengan rata
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subjektif dan banyaknya soal 5 butir untuk mengetahui hasil belajar dan ketuntasan be

matematika siswa melalui penerapan strategi SAVIR dalam Problem Based Learning.

post test ini dihasilkan nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 82,70. 

diperoleh nilai terendah adalah 65 dan nilai tertinggi adalah 95. Dari hasil tes ini diketahui 

bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 88,23% (30 siswa) dan siswa yang belum tuntas 

belajar adalah 11,77% (4 siswa). Jika dibandingkan dengan nilai rata-

tindakan siklus 1, maka nilai rata-rata post test tindakan siklus II ini mengalami peningkatan 

sebesar 4,38. Dari data tersebut hasil dari siklus 2 ini mengalami peningkatan yang lebih baik 

Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi SAVIR dalam 

diperoleh informasi : 1)Guru sudah menguasai pembelajaran dengan penerapan 

Problem Based Learning. 2)Kekurangan-kekurangan pada siklus I sudah 

mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik. 3)Da

diperoleh bahwa nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan sebesar 4,38

yaitu sebesar 82,70 jika dibandingkan dengan post test

78,32. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar matematika pada siswa kelas 

3 SMA Negeri 1 Kedamean Gresik. 4)Hasil belajar pada siklus II

ketuntasan sebesar 88,23% (30 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 11,77% (4 

siswa). Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi SAVIR dalam 

Problem Based Learning telah ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta telah mencapai 

hasil yang diharapkan, sehingga tindakan dinyatakan selesai. Dengan kata lain tidak perlu 

 

Untuk mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap penerapan strategi SAVIR dalam 

Problem Based Learning dilakukan dengan memberikan angket kepada siswa. Pernyataan

pernyataan yang terdapat dalam angket terdiri dari pernyataan positif dan pernyataan negatif. 

Berdasarkan hasil analisis angket secara umum dapat diketahui bahwa respon siswa yang 

dengan rata-rata 29,94. 

Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

subjektif dan banyaknya soal 5 butir untuk mengetahui hasil belajar dan ketuntasan belajar 

Problem Based Learning. Berikut 

rata hasil belajar siswa adalah 82,70. 

Dari hasil tes ini diketahui 

bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 88,23% (30 siswa) dan siswa yang belum tuntas 

-rata post test siswa pada 

ini mengalami peningkatan 

sebesar 4,38. Dari data tersebut hasil dari siklus 2 ini mengalami peningkatan yang lebih baik 

Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi SAVIR dalam Problem 

diperoleh informasi : 1)Guru sudah menguasai pembelajaran dengan penerapan 

kekurangan pada siklus I sudah 

mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik. 3)Dari hasil tes akhir 

rata kelas mengalami peningkatan sebesar 4,38 dengan nilai 

post test siklus 1 yaitu sebesar 

katan hasil belajar matematika pada siswa kelas 

k. 4)Hasil belajar pada siklus II mengalami 

ketuntasan sebesar 88,23% (30 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 11,77% (4 

disimpulkan bahwa penerapan strategi SAVIR dalam 

ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta telah mencapai 

hasil yang diharapkan, sehingga tindakan dinyatakan selesai. Dengan kata lain tidak perlu 

Untuk mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap penerapan strategi SAVIR dalam 

dilakukan dengan memberikan angket kepada siswa. Pernyataan-

pernyataan yang terdapat dalam angket terdiri dari pernyataan positif dan pernyataan negatif. 

secara umum dapat diketahui bahwa respon siswa yang 
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D. PENUTUP 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa : 

1. Penerapan strategi SAVIR (

Problem Based Learning

bahasan peluang pada siswa kelas XI IPA

pelajaran 2011/2012. 

2. Respon siswa terhadap penerapan strategi SAVIR (

Intellectually repetition
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Berdasarkan penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat 

Penerapan strategi SAVIR (Somatic Auditory Visualization Intellectually repetition

Learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok 

bahasan peluang pada siswa kelas XI IPA-3 SMA Negeri 1 kedamean Gresik tahun 
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