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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah dan sikap ilmiah siswa kelas V SDN Sembungharjo 

01 pada pembelajaran matematika materi bangun ruang kubus dan balok. 

Salah satu penyebab rendahnya tingkat kemampuan pemecahan masalah 

dan sikap ilmiah siswa pada kelas V SDN Sembungharjo 01 dikarenakan 

masih menggunakan model pembelajaran menggunakan metode ceramah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah terdapat 

pengaruh Sikap Ilmiah siswa terhadap pemecahan masalah dengan 

menggunakan model PBL pada siswa kelas V SDN Sembungharjo 01 ? 

2. Apakah terdapat perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah 

dengan menggunakan model PBL dengan model ceramah pada pelajaran 

matematika di SDN Sembungharjo 01 ? 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 

dengan Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 

Sembungharjo 01. Kelas V A sebagai kelas kontrol dan kelas V B sebagai 

kelas Eksperimen. Data penelitian ini  diperoleh dari nilai tes soal uji coba, 

pretest dan post test.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Problem 

Based Learning  pada materi bangun ruang kubus dan balok dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan sikap ilmiah siswa 

kelas V SDN Sembungharjo 01 . dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

PBL berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika 

pada materi bangun ruang kubus dan balok .dilihat dari hasil  Sample T-

test yang didapatkan nilai signifikan (sig 2-tailed) dengan uji t sebesar 

0,000. karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,01 maka Ho Ditolak atau 

dapat dikatakan kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada tes akhir atau post tes berbeda secara signifikan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran Problem Based Learning lebih baik dari siswa yang 

mendapatkan pembelajaran melalui model ceramah. Hasil dari sikap 

ilmiah dari kelas Eksperimen juga lebih tinggi dibanding dengan hasil 

kelas kontrol dengan hasil persentase Indikator Sikap Ingin Tahu sebesar 

76.59 %  , Sikap Respek Terhadap Sesama 82.55 % , dan Sikap Berpikir 

Kritis sebesar 73.83 %.   
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