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ABSTRAK 

Yaslaminaddiniah Nasution, NIM : 108113069, “Meningkatkan 

kemampuan berhitung siswa pada mata pelajaran matematika dengan 

menggunakan metode problem solving di kelas IV SD Negeri 060808 Medan 

T.A 2011/2012”. 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan berhitung 

siswa kelas IV pada mata pelajaran matematika khususnya materi bangun datar. 

Rendahnya kemampuan berhitung siswa disebabkan oleh beberapa factor seperti 

Kemampuan siswa terhadap mata pelajaran matematika sangat rendah, Kurangnya 

daya kreatif guru untuk membuat dan menggunakan sarana, media, atau alat 

peraga dalam kegiatan pembelajaran, Metode yang digunakan guru belum 

bervariasi. 

Penelitian ini bertujuan “Untuk  mengetahui apakah dengan 

menggunakan metode Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung siswa pada pelajaran matematika pokok bahasan pengukuran bangun 

datar di kelas IV SD negeri 060808 Medan T.A 2011 / 2012. Subjek penelitian ini 

adalah seluruh kelas IV SD negeri 060808 Medan Tahun Ajaran 2011 / 2012 yang 

terdiri dari 37 orang siswa dengan jumlah laki – laki sebanyak 21 orang dan siswa 

perempuan sebanyak 16 orang. Objek penelitian ini adalah kemampuan berhitung 

siswa dalam menyelesaikan soal bangun datar dengan menggunakan metode 

problem solving. 

Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa pada saat pretes dari 37 siswa 

diperoleh tingkat ketuntasan klasikal sebanyak 3 orang siswa (8,11%) dengan 

kategori mampu, dan sebanyak 34 siswa (91,89%) mendapat nilai dengan kategori 

belum mampu dengan nilai rata – rata 26,21. Pada siklus I terdapat sebanyak 13 

orang siswa (35,13%) dengan kategori mampu, dan sebanyak 24 siswa (64,87%) 

mendapat nilai belum tuntas dengan nilai rata – rata 52,9. Pada siklus II terdapat 

sebanyak 32 orang siswa (86,49%) dengan kategori mampu, dan sebanyak 5 siswa 

(13,51%) mendapat nilai belum tuntas dengan nilai rata – rata 75,4. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

problem solving dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa pada mata 

pelajaran matematika materi bangun datar di kelas IV SD Negeri 060808 Medan 

T.A 2011/2012. Oleh karenanya guru perlu meningkatkan keterampilan 

mengajarnya dengan menggunakan metode problem solving sebagai salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa 

pada mata pelajaran matematika khususnya materi bangun datar. 


