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Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu rendahnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika di Kelas IV SD Negeri 066431 

Medan. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran problem posing di SD 

Negeri 066431 Medan pada tahun ajaran 2016/2017. 

Pada test awal sebelum diberikan tindakan dari jumlah siswa sebanyak 

30 orang diperoleh siswa yang tuntas belajar sebanyak 7 siswa dengan persentase 

ketuntasan hasil belajar 23,33% dan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 23 

siswa dengan persentase 76,67% dan nilai rata – rata klasikal 50,83. Pada tindakan 

siklus I dengan menggunakan model pembelajaran problem posing diperoleh 

jumlah yang tuntas belajar sebanyak 19 siswa dengan persentase ketuntasan hasil 

belajar 63,33% dan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 11 siswa dengan 

persentase sebesar 36,67% dan nilai rata – rata klasikal 63,67. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan dari tes awal baik dari segi nilai rata – rata, 

jumlah siswa yang tuntas maupun dari persentase ketuntasan belajar. 

Pada tindakan siklus II dengan signifikan hasil belajar meningkat 

diperoleh jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 26 siswa dengan persentase 

ketuntasan hasil belajar 86,67% dan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 4 

siswa dengan persentase 13,33% dan nilai rata – rata klasikal yaitu 75,5. Dari 

perolehan tes hasil belajar pada siklus II ternyata persentase ketuntasan belajar 

siswa sudah memenuhi target seperti yang ditetapkan dengan persentase 

ketuntasan belajar ideal 75 % dari siswa yang telah mencapai nilai KKM 65.  

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Problem Posing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika di kelas IV SD Negeri SD Negeri 066431 T.A 2016/2017. 
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