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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemandirian belajar dan penguasaan konsep matematika siswa kelas VI SD N Cepagan 01 Batang. Adapun tujuannya adalah meningkatkan kemandirian belajar dan penguasaan konsep matematika siswa kelas VI SD N Cepagan 01 Batang melalui Problem Based Learning.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti sebagai perancang kegiatan pembelajaran dan guru sebagai pelaksananya. Dalam penelitian ini digunakan perangkat pembelajaran, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar soal. Instrumen penelitian ini adalah lembar observasi, pedoman wawancara, lembar angket, dan tes. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data dikumpulkan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif untuk digunakan dalam penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran dengan Problem Based Learning yang dapat meningkatkan kemandirian belajar dan penguasaan konsep siswa dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengorientasikan siswa pada masalah, yaitu guru menjelaskan topik pembelajaran, memotivasi siswa, meminta siswa untuk mencermati masalah yang diberikan, dan memberikan penjelasan tentang masalah kepada siswa yang belum mengerti. (2) Mengorganisasikan siswa untuk belajar, yaitu siswa diminta berkelompok secara berpasangan dengan teman satu meja untuk berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. (3) Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yaitu guru mendorong siswa untuk mengembangkan pemikirannya dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah penyelesaian masalah yang benar, guru memberikan bimbingan kepada kelompok yang belum mengerti. (4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu siswa diminta untuk mengungkapkan gagasan dan penyelesaian yang telah diperoleh. (5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu guru bersama siswa mengevaluasi penyelesaian masalah yang telah dikerjakan. Kemandirian belajar siswa meningkat, terlihat dari aspek-aspek kemandirian yang diamati pada angket, yaitu kemampuan merancang belajar sendiri siswa meningkat dari 68,90% menjadi 76,92%, inisiatif siswa meningkat dari 76,98% menjadi 67,07%, kepercayaan diri siswa meningkat dari 65,50% menjadi 78,35%, motivasi siswa meningkat dari 70,12% menjadi 78,20%, tanggung jawab siswa meningkat dari 73,05% menjadi 82,93%, dan semua aspek kemandirian berada dalam kriteria baik. Adanya peningkatan penguasaan konsep matematika siswa, hal ini terlihat dari rata-rata skor tes siswa dari 53,74 menjadi 62,07 pada siklus II.

