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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan spasial dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (2) untuk mengetahui proses 

penyelesaian jawaban siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada 

pokok bahasan dimensi tiga. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII 

IPA-1 SMA YPI Swasta Dharma Budi Sidamanik Tahun Ajaran 2019/2020 yang 

berjumlah 31 orang. Objek penelitian ini adalah penerapan pembelajaran berbasis 

masalah untuk meningkatkan kemampuan spasial siswa.  

Pada pemberian tindakan pada siklus I melalui pemberian tes kemampuan 

spasial I diperoleh 20 siswa dari 31 siswa (64,52%) telah mencapai ketuntasan 

belajar (nilai 70 ). Setelah tindakan II, melalui pemberian tes kemampuan 

spasial II diperoleh 31 siswa dari 31 siswa (100%) yang telah mencapai 

ketuntasan belajar (nilai 70 ). Terjadi peningkatan persentase ketuntasan 

klaksikal sebesar 35,48%. Berdasarkan kriteria ketuntasan klaksikal maka 

persentase ketuntasan sudah memenuhi yaitu ketuntasan klaksikal %85  dengan 

nilai 70 . Pada pemberian tindakan pada siklus I melalui pemberian tes 

kemampuan spasial I skor rata-rata siswa adalah 75,54%, pada kemampuan 

Spasial Perception dan Rotasi Mental dengan rata-rata nilai 63,71%, pada 

kemampuan Spasial Orientation dengan rata-rata nilai 81,45%, pada kemampuan 

Spasial Visualization dan Spasial Relations dengan rata-rata nilai 81,45%. Pada 

siklus II terjadi peningkatan dengan nilai rata-rata siswa adalah 85,75%, pada 

kemampuan Spasial Perception dan Rotasi Mental dengan rata-rata nilai 80,65%, 

pada kemampuan Spasial Orientation dengan rata-rata nilai 87,10%, pada 

kemampuan Spasial Visualization dan Spasial Relations dengan rata-rata nilai 

89,52%. 

Berdasarkan uraian di atas hasil tes kemampuan spasial siswa mengalami 

peningkatan dan ketuntasan belajar klaksikal telah tercapai dan terjadi 

peningkatan nilai rata-rata dari siklus I ke siklus II maka disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan kemampuan spasial siswa dan terdapat peningkatan proses 

penyelesaian jawaban siswa per-indikator sehingga pelaksanaan tindakan di 

akhiri. Dengan demikian, pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan 

kemampuan spasial siswa kelas XII IPA-1 SMA YPI Swasta Dharma Budi 

Sidamanik T.A 2019/2020. 
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