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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa dan mendeskripsikan efektivitas model 

pembelajaran Problem Based Learning di kelas VIII-1 SMP Negeri 30 Medan. 

Subjek penelitian adalah kelas VIII-1 SMP Negeri 30 Medan yang berjumlah 30 

siswa. Objek penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa melalui model pembelajaran Problem Based Learning 

kelas VIII-1 SMP Negeri 30 Medan T.A 2018/2019. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas. 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. Prosedur yang pertama pada penelitian ini adalah 

memberi tes kemampuan awal kepada kelas yang diteliti, guna untuk melihat 

kemampuan pemecahan masalah matematika awal siswa. Kedua mengadakan 

pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

dengan materi kubus dan balok. Sebelum tindakan dilakukan terlebih dahulu 

diberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal dan kesulitan awal siswa. 

Dari hasil tes awal yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata – rata kelas VIII-

1 adalah 48,33. Setelah pemberian tindakan melalui model pembelajaran Problem 

Based Learning pada siklus I, nilai rata – rata tes kemampuan pemecahan masalah 

I adalah 76 dengan jumlah siswa yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar 

klasikal sebanyak 21 orang (70%). Setelah dilakukan perbaikan dari siklus I pada 

siklus II, nilai rata – rata tes kemampuan pemecahan masalah II adalah 81,33 

dengan jumlah siswa yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar klasikal 

sebanyak 26 orang (86,67%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan 

model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa dan model pembelajaran Problem Based 

Learning efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa setelah siklus II dilakukan. 
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