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ABSTRAK 

Rayda Munawari,Nim 1111512010 Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) di Kelas IV SD Negeri 106162 Medan Estate T.A 2014/2015. Skripsi, 

Jurusan PPSD,Program Studi PGSD. FIP-UNIMED Tahun 2014. 

 Masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil 

belajar siswa pada pembelajaran Matematika di kelas IV SD Negeri 106162 

Medan Estate T.A 2014/2015. Penelitian ini bertujuan “Untuk meningkatkan hasil 

belajar Matematika siswa dengan menggunakan model Pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

di kelas IV SD Negeri 106162 Medan Estate T.A 2014/2015”. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas IV  SD Negeri 106162 Medan Estate yang berjumlah 33 

orang siswa. Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang 

terdiri dari II siklus,siklus I dan siklus II. Sebelum dilakukan tindakan pada siklus 

I peneliti melakukan pre test untuk mengetahui hasil belajar siswa. Penelitian 

menggunakan desain PTK dengan tindakan pembelajaran model Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL). 

 Data dikumpulkan dengan menggunakan tes dan observasi. Untuk 

mengetahui perubahan hasil belajar siswa. Data dianalisis dengan menggunakan 

persentase analisis kualitatif. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa pada saat 

pre test dari 33 orang siswa diperoleh tingkat ketuntasan klasikal sebanyak 9 

orang siswa(27,3%) mendapat nilai tuntas dengan nilai (65-75),dan sebanyak 24 

orang siswa (72,7) mendapat nilai belum tuntas dengan nilai (5-60),dengan nilai 

rata-rata 51,55. Pada siklus I terdapat sebanyak 22 orang siswa(66,7%) mendapat 

nilai tuntas dengan nilai (65-90), dan sebanyak 11 orang siswa(33,3%) 

mendapatkan nilai belum tuntas (10-65)dengan nilai rata-rata 64,45. Pada siklus II 

di peroleh sebanyak 30 orang siswa (90%) mendapatkan nilai tuntas dengan nilai 

(65-100),dan sebanyak 3 orang siswa(9,09%) yang tidak tuntas dengan nilai 60 

dengan nilai rata-rata 84,24. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa 

“penggunaan model pembelajaran Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dapat Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Materi Penjumlahan Dan 

Pengurangan Bilangan Bulat di Kelas IV SD Negeri 106162 Medan Estate T.A 

2014/2015”. 

Oleh karena itu,guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Matematika khususnya materi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat di kelas IV. 

 


