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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan siswa 

memecahkan masalah dengan menerapkan teori Vygotsky pada pokok bahasan balok dan 

kubus.(2)Untuk mengetahui apakah ada peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

siswa dengan menerapkan  teori Vygotsky pada pembelajaran volume balok dan kubus di 

kelas  V SD Negeri 101870 Desa Sena. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Objek penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dengan penerapan teori Vygotsky pada materi volume balok dan kubus 

di kelas  V SD Negeri 101870 Desa Sena Tahun Ajaran 2013/2014. Siswa kelas V SD 

Negeri 101870 Desa Sena Tahun Ajaran 2013/2014 terdiri dari 2 kelas paralel. Dari 2 

kelas dipilih satu kelas sebagai subjek penelitian yaitu kelas V-B yang berjumlah 24 

siswa. 

 Prosedur penelitian ini yang pertama adalah memberi tes kemampuan awal 

kepada kelas yang diteliti,  guna untuk melihat kemampuan pemecahan masalah 

matematika awal siswa, yang kedua mengadakan pembelajaran dengan penerapan teori 

Vygotsky dengan materi balok dan kubus. Dalam penelitian ini terdiri dari dua siklus,  

dimana di akhir setiap siklus diberikan tes kemampuan pemecahan masalah untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Bentuk soal untuk setiap 

tes adalah uraian. Sebelum tes diujikan,  terlebih dahulu divalidkan dengan arahan 

validator. 

 Setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I,  tingkat kemampuan siswa 

memecahkan masalah adalah sedang dengan nilai rata-rata kelas 67, 26 dengan 11 siswa 

atau 45, 83 % dari seluruh siswa telah mencapai tingkat ketuntasan belajar secara 

individu sedangkan siswa yang belum mencapai tingkat ketuntasan belajar 

sebanyak 13 siswa (54, 16% ). Selanjutnya setelah pelaksanaan tindakan pada siklus II,  

tingkat kemampuan siswa memecahkan masalah adalah tinggi dengan nilai rata-rata kelas 

80, 76 dengan jumlah siswa yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar secara 

individu sebanyak 22 orang atau 91, 67 % dari seluruh siswa  dan 2 orang siswa atau 8, 

33%  siswa tidak mencapai tingkat ketuntasan belajar. Berdasarkan analisis 

penelitian tersebut,  diperoleh gambaran bahwa teori Vygotsky pada materi volume balok 

dan kubus di kelas  V SD Negeri 101870 Desa Sena Tahun Ajaran 2013/2014 dapat 

meningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.  

   

 


