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Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika siswa tentang 

soal cerita operasi pecahan di Kelas V SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun Bukittinggi. Hal ini 
disebabkan oleh pembelajaran masih terpusat kepada guru dan siswa kurang aktif menyelesaikan 
soal cerita. pendekatan Problem Solving merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian 
ini merumuskan tentang bagaimanakah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran 
dan hasil belajar siswa pada soal cerita operasi pecahan dengan menggunakan pendekatan 
Problem Solving di Kelas V SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar 
siswa pada soal cerita operasi pecahan dengan menggunakan pendekatan Problem Solving di 
Kelas V SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun Bukittinggi  

Penelitian ini adalah Penlitian Tindakan Kelas (action research). Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan siswa yang diambil sebagai 
subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun Bukittinggi. 
Penelitian dilaksanakan II siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, 
dan refleksi.  

Hasil penelitian dari setiap siklus yang dilaksanakan dalam penelitian ini terlihat 
peningkatan. Hasil penilaian RPP siklus I pertemuan I adalah 64,58% dan pertemuan II diperoleh 
75%, pada siklus II pertemuan I diperoleh 87,5% dan pertemuan II adalah 93,75%. Aspek guru 
diperoleh persentase siklus I pertemuan I adalah 50% dan pada pertemuan II adalah 75%, siklus 
II pertemuan I diperoleh persentase 81,25% dan pertemuan II adalah 87,5%. Aspek siswa pada 
siklus I persentasenya adalah 50% dan 68,75%, dan persentase siklus II adalah 81,25% dan 
87,5%. Hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 1 rata-rata hasil belajar siswa 59,08, dan pada 
pertemuan 2 menjadi 68,98. Karena hasil belajar belum mencapai KKM, maka dilanjutkan ke 
siklus II agar hasil belajar dapat diusahakan lebih baik. Pada tindakan siklus II pertemuan I rata-
rata nilai siswa menjadi 81,13 dan pertemuan 2 meningkat menjadi 85,50. Hasil pengamatan 
terlihat peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Maka, dapat disimpulkan pada 
penelitian ini adalah pendekatan Problem Solving dapat meningkatkan hasil belajar soal cerita 
operasi pecahan.  
 


