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ABSTRAK 

ERWINA RAHMAWATI, 1123111030. Penerapan Metode Problem Solving 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 

066666 Kecamatan Medan Denai T.A 2015/2016. Skripsi. Jurusan PPSD, 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN, 

2016. 

 Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika khususnya pada materi pokok “Soal Cerita 

Pecahan”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa dengan menerapkan metode problem solving pada materi pokok soal cerita 

pecahan di kelas  IV SD Negeri 066666  Kecamatan Medan Denai T.A 

2015/2016”.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 

dalam 2 siklus dan 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas  IV SD Negeri 066666 yang 

berjumlah 28 orang siswa dengan 16 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa 

perempuan. Objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada materi 

pokok soal cerita pecahan, dimana kegiatan dilakukan saat pembelajaran 

matematika berlangsung. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam 

penelitian ini penulis melakukan tes dan observasi. Berdasarkan analisis data 

diperoleh bahwa pada saat pre test dari 28 orang siswa diperoleh tingkat 

ketuntasan klasikal sebanyak 5 orang siswa (17,85%) mendapat nilai tuntas, dan 

sebanyak 23 orang siswa (82,14%) mendapat nilai belum tuntas dengan nilai rata-

rata 53,75. Meingkat pada siklus I sebanyak 13 orang siswa (46,42%) mendapat 

nilai tuntas dan sebanyak 15 orang siswa (53,57%) mendapat nilai belum tuntas 

dengan nilai rata-rata 66,21. Pada siklus II sebanyak 24 orang siswa (85,71%) 

mendapat nilai tuntas dan sebanyak 4 orang siswa (14,28%) mendapat nilai belum 

tuntas dengan nilai rata-rata 77,92. Peningkatan hasil belajar juga dapat dilihat 

dari meningkatnya nilai hasil observasi siswa dari siklus I dengan nilai rata-rata 

62,32 menjadi 75,21 pada siklus II. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa “Penerapan Metode 

Problem Solving Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV 

SD Negeri 066666 Kecamatan Medan Denai T.A 2015/2016”. 


