
 

 

ABSTRAK 

 

Ii Wartini. Penerapan Metode Problem Solving untuk Meningkatkan 

Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Matematika (Penelitian Tindakan Kelas 

pada Siswa Kelas IV MI  Al-Furqon Kabupaten Sumedang) 

       Penelitian ini dilatar belakangi adanya temuan yang terdapat pada mata 

pelajaran matematika di kelas IV MI Al-Furqon Kabupaten Sumedang, bahwa 

hasil pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran matematika belum mencapai 

nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Hal ini dapat terjadi karena 

pembelajaran hanya berpusat pada guru (teacher center) dan tidak berpusat pada 

siswa (student center), guru jarang menggunakan alat peraga atau media pelajaran 

matematika, serta tidak terbiasa melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Metode pembelajarannya bersifat monoton dan kurang sesuai dengan materi  yang 

diajarkan, sehingga pemahaman belajar siswa rendah.  

       Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) Pemahaman siswa sebelum 

menggunakan metode problem solving pada mata pelajaran matematika di kelas 

IV. 2) Penerapan metode problem solving pada mata pelajaran matematika di 

kelas IV pada setiap siklus. 3) Pemahaman siswa setelah menggunakan metode 

problem solving pada mata pelajaran matematika di kelas IV. 

       Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pemahaman belajar siswa 

ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya penerapan metode yang tepat, 

termasuk metode problem solving. Berdasarkan asumsi tersebut maka hipotesis 

yang diajukan adalah penerapan metode problem solving diduga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. 

       Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) . Desain 

penelitian terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan tes, observasi, wawancara dan studi dokumentasi.  Analisis data 

kuantitatif menggunakan pendekatan statistik dan data kualitatif menggunakan 

pendekatan logika. 

       Berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa 1) Pemahaman 

belajar siswa sebelum menggunakan metode problem solving masih rendah 

dengan nilai rata-rata 66,5 dan ketuntasan belajar klasikalnya hanya mencapai 

45,40%. 2) Penerapan metode problem solving dalam pelaksanaannya berjalan 

baik sesuai dengan tahapan. Aktivitas guru dan siswa mengalami peningkatan 

pada setiap siklusnya. Aktivitas guru pada siklus 1 mencapai 69,45% dengan 

kategori sedang. Kemudian meningkat pada siklus 2 menjadi 85,25% dengan 

kategori baik. Sedangkan aktivitas belajar siswa pada siklus 1 mencapai 64,80% 

dengan kategori sedang. Kemudian meningkat pada siklus 2 menjadi 81,30% 

dengan kategori baik. 3) Pemahaman belajar siswa setelah diterapkannya metode 

problem solving mengalami peningkatan. Pada siklus 1 nilai rata-rata 77,70 

dengan  persentase ketuntasan klasikal sebesar 68,10%. Kemudian meningkat 

pada siklus 2 nilai rata-rata 87,10 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 

90,90%. Dengan demikian, PTK yang dilaksanakan telah selesai sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan yakni metode problem solving mampu meningkatkan 

pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 


