
PENINGKATAN KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH BELAJAR 
MATEMATIKA MELALUI STRATEGI MEANS ENDS  

ANALYSIS 
(PTK di Kelas VII semester II SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012) 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 

Pendidikan Matematika 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

ITTA DENNY PUSPITASARI 
A 410 080 063 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 



I

F

i

-dlh*

PENGESAIIAN

PEIYINGKATA}I KETERAMPILAN PEMECAIIAN MASALATI
BELAJAR MATEMATIKA MEII\LUI STRATEGI MEANS ENDS

ANALYSIS
(PTK di Kelas vII semester tr sMp Muhammadiyah 7 surakarta Tahun Ajaran

20ttD0r2)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

ITTA DENTTY PUSPITASARI

a 410 0t0 t)63

Telah Dipertahmkm di Dcpan Dewan penguji

Padatanggal, luli}Alz
Dan Dinyatakan Telah Meme,lruhi Syarat

Susunan Dewan penguji:

f. Prof, IDr. Sutrn1 ltfi.pd

a llrr. N. Sctyuiryrff, l[.Si
3. Dr&E SlrnciEW,

SurakartA luli20l2
Universitas Muhammadiyah surakarta

dan Ilmu Pendidikan

i

t

I
r
f

llt



PENINGKATAN KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH 

BELAJAR MATEMATIKA MELALUI STRATEGI MEANS 

ENDS ANALYSIS  

 (PTK di Kelas VII Semester II SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 
2011/2012) 

 

Oleh 

Itta Denny Puspitasari1, Sutama2, dan N. Setyaningsih3 
1Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UMS,Itta_dennyy@yahoo.co.id 

2Staf Pengajar UMS Surakarta,sutama-mpd@yahoo.com 
3Staf Pengajar UMS Surakarta,Ningsetya@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi 
Means Ends Analysis. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VII BI SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta yang berjumlah 22 siswa.  Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang 
terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan pemecahan 
masalah siswa pada pembelajaran matematika melalui strategi Means Ends 
Analysis. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indikator-indikator keterampilan 
pemecahan masalah, yaitu: 1) keterampilan pemahaman masalah sebelum 
dilakukan tindakan sebesar 18,18% dan diakhir tindakan mencapai 81,81%, 2) 
keterampilan Merencanakan cara penyelesaian sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 18,18% dan diakhir tindakan mencapai 81,81%, 3) keterampilan 
melaksanakan rencana penyelesaian sebelum dilakukan tindakan sebesar 13,64% 
dan diakhir tindakan mencapai 72,72%, 4) keterampilan menafsirkan hasil 
ahirnya sebelum dilakukan tindakan sebesar 13,64% dan diakhir tindakan 
mencapai 72,72%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
strategi pembelajaran Means Ends Analysis dalam pembelajaran matematika 
dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. 

 

Kata kunci : Means, Analysis, keterampilan, masalah  



PENDAHULUAN 

keterampilan pemecahan masalah siswa sangat diperlukan agar tercipta 

suasana belajar yang lebih efektif dan dapat mencapai hasil yang optimal. Agar 

tercipta suasana tersebut maka guru diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu 

mengajarnya dan lebih memberikan kesempatan kepada siswanya untuk 

berkembang dalam memecahkan masalah.   

Setelah peneliti melakukan penelitian di SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta, peneliti memperoleh hasil yaitu sebelum dilakukan tindakan siswa 

yang mampu memahami masalah sebanyak 4 orang (18,18%), siswa yang mampu 

merencanakan cara penyelesaian sebanyak 4 orang (18,18%), siswa yang mampu 

melaksanakan rencana sebanyak 3 orang (13,64%) dan siswa yang mampu 

menafsirkan hasilnya sebanyak 3 orang (13,64%). Dengan data tersebut dapat 

dilihat bahwa keterampilan pemecahan masalah siswa di SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta khususnya kelas VII  masih cenderung rendah.    

Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka 

peneliti dan guru berusaha menyusun dan menerapkan strategi pembelajaran. 

Salah satu strategi pembelajaran yang akan diterapkan adalah pembelajaran 

matematika dengan strategi Means Ends Analysis.  

Means Ends Analysis terdiri dari tiga unsur kata yakni ;Mean, End dan 

Analysis. Mean menurut bahasa yakni berarti, banyaknya cara. Sedangkan End 

adalah akhir atau tujuan, dan Analysis berarti analisa atau penyelidikan secara 

sistematis.Means Ends Analysis pertama kali diperkenalkan oleh Newell dan 

Simon (Wikipedia, 2007) dalam General Problem Solving (GPS), yang 



menyatakan bahwa Means Ends Analysis adalah suatu teknik pemecahan masalah 

di mana pernyataan sekarang dibandingkan dengan tujuan, dan perbedaan di 

antaranya dibagi ke dalam sub-subtujuan untuk memperoleh tujuan akhir.Means 

Ends Analysis adalah model pembelajaran yang menganalisa suatu masalah 

dengan bermacam cara sehingga mendapatkan hasil atau tujuan akhir. Setiap 

siswa bebas mengemukakan dan mengkomunikasikan idenya dengan siswa lain. 

Keterlibatan siswa secara aktif dalam pemecahan masalah belajar matematika 

Menurut Rina Muktianingsih (2011) dalam penelitiannya bahwa 

penerapan strategi pembelajaran Means Ends Analysis dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan, mengerjakan latihan soal, 

dan keaktifan mengerjakan soal di depan kelas. Penelitian tersebut mendukung 

dengan penelitian tindakan kelas ini.  

Negia Nejati (2009) mengemukakan bahwa perpanjangan pada arsitektur 

kognitif yang sudah ada, ICARUS, yang memberinya kemampuan belajar dengan 

cara ini. Perihal terpenting laporan ini bahwa dia menggunakan mekanisme 

kerangka means-ends analysis untuk menjelaskan solusi permasalahan yang 

diamati. Dengan menggunakan perangkat yang sama untuk mencapai tujuan 

sekunder, menandainya sebagai keadaan terpuaskan, dan mempelajari 

keterampilan baru sebagai proses means-ends yang baku.  

Berdasarkan penelitian diatas dirumuskan penelitian sebagai berikut: 

Adakah peningkatan keterampilan pemecahan masalah belajar matematika yang 

meliputi pemahaman masalah, merencanakan cara penyelesaian, melaksanakan 

rencana, dan menafsirkan hasilnya melalui strategi Means Ends Analysis bagi 



siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 

Tujuan yang ingin dicapai melalui Penelitian Tindakan Kelas ini sebagai berikut: 

1) Tujuan umum penelitian ini adalah untuk Mendiskripsikan peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

strategi Means Ends Analysis. 2) Tujuan khusus : Untuk meningkatkan  

keterampilan pemecahan masalah belajar matematika melalui strategi Means Ends 

Analysis di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta.  

Keterampilan pemecahan masalah belajar matematika yang diamati adalah 

keterampilan pemecahan masalah dalam memahami masalah, merencanakan cara 

penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan menafsirkan hasil ahirnya. 

Hasil ahir diukur dari dialog awal (pretest), proses, dialog akhir (posttest). 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam sifat teoritis  

maupun praktis. Manfaat teoritis yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan  kepada guru dan pembaca dalam 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah belajar matematika 

menggunakan strategi pembelajaran Means Ends Analysis. Selanjutnya, temuan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap sekolah sebagai 

bahan pertimbangan pemilihan model pembelajaran dan perbaikan pembelajaran 

matematika dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Manfaat Praktis bagi 

guru yaitu penelitian ini daharapkan sebagai acuan bagi guru untuk memilih 

strategi pembelajaran yang tepat. Manfaat Praktis bagi Siswa yaitu penelitian ini 

diharapkan dapat memberi masukan kepada siswa untuk meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah belajar dalam pembelajaran matematika. 

 



Memperhatikan uraian di atas, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 

mendeskripsikan peningkatan keterampilan pemecahan masalah matematika 

melalui strategi Means Ends Analysis bagi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 

7 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 

dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah belajar 

matematika melalui strategi Means Ends Analysis pada kelas VII BI semester II 

SMP Muhammadiyah 7 Surakarta.  

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR)yaitu merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama (Arikunto, 2006: 3). 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan kegiatan pemecahan masalah yang 

dimulai dari: (a) perencanaan (b) pelaksanaan (c) observasi (d) refleksi (e) 

evaluasi. Pada proses pelaksanaan rencana yang telah disusun, observasi dan 

evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai masukan untuk melakukan refleksi 

yang dijadikan pertimbangan pada rencana pertimbangan berikutnya. Jenis 

penelitian ini melalui kerja kolaborasi antara guru pengajar bidang studi 

matematika, kepala sekolah, dan peneliti.  

Subyek penelitian ini adalah para siswa kelas VII BI SMP Muhammadiyah 

7 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 22 siswa,  terdiri  dari 



Laki-laki sebanyak 10 siswa dan siswa Perempuan sebanyak 12 siswa dengan 

strategi pembelajaran Means Ends Analysis. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Metode observasi untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis 

dengan prosedur yang terstandar, 2) Catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian tindakan kelas. Catatan lapangan adalah catatan tertulis 

tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian tindakan kelas. 3) 

Wawancara digunakan untuk menggali informasi guna memperoleh data terkait 

dengan aspek-aspek, dan 4) Metode dokumentasi merupakan metode untuk 

memperoleh atau mengetahui sesuatu melalui buku-buku, arsip, yang 

berhubungan dengan yang akan diteliti, 

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode alur. Alur yang dilalui 

meliputi reduksi data, Paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sutama, 

2010: 44). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. 

Kegiatan ini mulai dilakukan dalam setiap pasca tindakan yang dilakukan hasil 

dari reduksi data berupa uraian singkat yang telah digolongkan dalam suatu 

kegiatan tertentu. Paparan data adalah proses penanpilan data secara sederhana 

dalam bentuk paparan naratif , representasi tabulasi termasuk dalam format 

matriks, representasi grafis, dan sebagainya.  data ini berupa sekumpulan 

informasi  dalam bentuk teks naratif yang disusun, diatur dan diringkas dalam 

kategori-kategori, sehingga mudah dipahami yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dari 



kumpulan makan tiap kategori disimpulkan sementara, kemudian dilakukan 

pengumpulan dengan berdiskusi mitra kolaborasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang dimaksud adalah data mengenai indikator – indikator 

keterampilan pemecahan masalah. Hasil observasi pendahuluan sebelum adanya 

penerapan strategi pembelajaran Means Ends Analysis adalah sejumlah 22 siswa. 

Siswa yang mampu memahami masalah sebanyak 4 siswa (18,18%), siswa yang 

mampu merencanakan cara penyelesaian sebanyak 4 siswa (18,18%), siswa yang 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian sebanyak 3 siswa (13,64%), dan 

siswa yang mampu menafsirkan hasil ahirnya sebanyak 3 siswa (13,64%), 

Pada tindakan kelas putaran I keterampilan pemecahan masalah belajar 

siswa sudah cukup bagus. Siswa sudah menampakkan keterampilan pemecahan 

masalah dalam pembelajaran matematika walaupun hanya sedikit. Hal tersebut 

dapat dilihat dari data kedisiplinan belajar siswa pada tindakan kelas putaran I 

dengan rincian: siswa yang mampu memahami masalah sebanyak 7 orang 

(31,82%), siswa yang mampu merencanakan cara penyelesaian sebanyak 6 orang 

(27,27%), siswa yang mampu melaksanakan rencana sebanyak 5 orang (22,73%) 

dan siswa yang mampu menafsirkan hasilnya sebanyak 4 orang (18,18%). 

Pada tindakan kelas putaran II ini  kegiatan pembelajaran sudah mulai 

berjalan lancar. Keterampilan pemecahan masalah belajar siswa pada tindakan 

kelas putaran II ini sudah cukup bagus. keterampilan pemecahan masalah belajar 

siswa pada tindakan kelas putaran II diperoleh rincian: siswa yang mampu 

memahami masalah sebanyak 14 orang (63,64%), siswa yang mampu 



merencanakan cara penyelesaian sebanyak 12 orang (54,55%), siswa yang mampu 

melaksanakan rencana sebanyak 11 orang (50%) dan siswa yang mampu 

menafsirkan hasilnya sebanyak 10 orang (45,45%). 

Pada tindakan kelas putaran III ini  kegiatan pembelajaran sudah berjalan 

lancar. Keterampilan pemecahan masalah belajar siswa pada tindakan kelas 

putaran III ini sudah mengalami peningkatan yang optimal. Keterampilan 

pemecahan masalah belajar siswa pada tindakan kelas putaran III diperoleh 

rincian: siswa yang mampu memahami masalah sebanyak 18 orang (81,81%), 

siswa yang mampu merencanakan cara penyelesaian sebanyak 18 orang (81,81%), 

siswa yang mampu melaksanakan rencana sebanyak 16 orang (72,72%) dan siswa 

yang mampu menafsirkan hasilnya sebanyak 16 orang (72,72%). 

 Hasil penelitiaan tindakan kelas yang dilakukan dapat dituliskan pada 

tabel  sebagai berikut ini:  

Tabel 1 Data Peningkatan keterampilan pemecahan masalah Belajar Matematika 

No Indikator 

keterampilan 

pemecahan 

masalah 

Kondisi 

Awal 

(22 anak) 

Putaran 1 

 

(22 anak) 

Putaran 2 

 

(22 anak) 

Putaran 3 

 

(22 anak) 

1 Pemahaman 

Masalah 

4 siswa 

(18,18%) 

7 siswa 

(31,82%) 

14 siswa 

(63,64%) 

18 siswa 

(81,81%) 

2 Perencanaan cara 

Penyelesaian 

4 siswa 

(18,18%) 

6 siswa 

(27,27%) 

12 siswa 

(54,55%) 

18 siswa 

(81,81%) 

3 Pelaksanaan 

Rencana 

3 siswa 

(13,64%) 

5 siswa 

(22,73%) 

11 siswa 

(50%) 

16 siswa 

(72,72%) 

4 Penafsiran Hasil 3 siswa 

(13,64%) 

4 siswa 

(18,18%) 

10 siswa 

(45,45%) 

16 siswa 

(72,72%) 



          

Gambar 2 Grafik Peningkatan keterampilan pemecahan masalah Belajar 

Matematika melalui strategi Means Ends Analysis 

Hasil penelitian dari 22 siswa dalam pembelajaran matematika materi 

bangun datar menunjukkan bahwa semua indikator keterampilan pemecahan 

masalah belajar matematika mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari gambar  

indikator siswa yang mampu memahami masalah, merencanakan cara 

penyelesaian, melaksanakan rencana, dan menafsirkan hasil ahirnya diatas KKM ( 

� 70) meningkat secara signifikan. 

Pengamatan yang dilakukan selama berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran menunjukkan bahwa siswa lebih terampil dalam memecahkan 

masalah selama proses pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran melalui 

penerapan strategi pembelajaran Means Ends Analysis merupakan hal yang efektif 

untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah belajar matematika. 

Keterampilan pemecahan masalah belajar matematika dapat meningkat dengan  
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kegiatan penilaian diri secara aktif  yang dilakukan selama proses pembelajaran 

sehingga keterlibatan siswa dalam pembelajaran diperlukan. 

Penelitian tindakan kelas telah dilakukan dengan penerapan strategi 

pembelajaran Means Ends Analysis dalam pembelajaran matematika di kelas VII 

BI SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, diperoleh bahwa keterampilan pemecahan 

masalah belajar matematika meningkat. 

Dalam hal penggunaan strategi pembelajaran Means Ends Analysis sudah 

berjalan dengan lancar. Beberapa tindak mengajar tersebut merupakan tindakan 

guru yang merupakan kunci keberhasilan atau memberikan hasil yang memuaskan 

dan dipandang memberikan kontribusi yang cukup bagi keberhasilan usaha 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah belajar.  

Tanggapan guru berkenaan tindak mengajar dengan penerapan strategi 

pembelajaran Means Ends Analysis dalam indikator keterampilan pemecahan 

masalah belajar matematika  baik dan menarik. Hal ini dikarenakan siswa merasa senang 

dengan strategi ini sehingga siswa  mampu memahami masalah, merencanakan cara 

penyelesaian, melaksanakan rencana, dan menafsirkan hasil ahirnya.   

Menurut Rina Muktianingsih (2011) dalam penelitiannya bahwa 

penerapan strategi pembelajaran Means Ends Analysis dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan, mengerjakan latihan soal, 

dan keaktifan mengerjakan soal di depan kelas. Penelitian tersebut mendukung 

dengan penelitian tindakan kelas ini, dimana strategi Means Ends Analysis akan 

menumbuhkan peserta didik aktif sehinggga tercipta suasana kegiatan 

pembelajaran yang aktif sehingga keterampilan pemecahan masalah belajar siswa 

akan tumbuh.  



Negia Nejati (2009) mengemukakan bahwa perpanjangan pada arsitektur 

kognitif yang sudah ada, ICARUS, yang memberinya kemampuan belajar dengan 

cara ini. Perihal terpenting laporan ini bahwa dia menggunakan mekanisme 

kerangka means-ends analysis untuk menjelaskan solusi permasalahan yang 

diamati. Dengan menggunakan perangkat yang sama untuk mencapai tujuan 

sekunder, menandainya sebagai keadaan terpuaskan, dan mempelajari 

keterampilan baru sebagai proses means-ends yang baku. Pernyataan tersebut 

mendukung dalam penelitian ini, dimana strategi Means Ends Analysis juga dapat 

mengatasi kesukaran dalam belajar yaitu keterampilan pemecahan masalah belajar 

siswa dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nyoman 

Subratha (2007)  bahwa melalui model pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian tindakan kelas ini, dimana strategi Means Ends Analysis akan 

menumbuhkan keterampilan pemecahan masalah belajar siswa.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sejalan dengan penelitian para ahli. Selain itu, dengan 

memperhatikan data-data penelitian di atas, penelitian ini sudah memenuhi 

indikator keberhasilan. Sehingga, pembelajaran matematika menggunakan strategi 

Means Ends Analysis dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

SIMPULAN 

Proses pembelajaran matematika yang dilakukan guru pada penelitian ini 

adalah menerapkan strategi pembelajaran Means Ends Analysis. Strategi 



pembelajaran Means Ends Analysis dalam pembelajaran matematika datar 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah belajar matematika. Peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah belajar matematika ditunjukkan oleh hasil 

penelitian yang dilaksanakan selama tiga kali putaran. Selain itu, peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah belajar matematika juga didukung oleh 

pendapat dari guru matematika dan kepala sekolah yang terlibat dalam penelitian. 

Keterampilan pemecahan masalah dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Means Ends Analysis mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari 

meningkatnya indikator – indikator keterampilan pemecahan masalah yaitu 

keterampilan pemahaman masalah, perencanaan cara penyelesaian, pelaksanaan 

rencana, dan penafsiran hasil ahirnya. Siswa yang mampu memahami masalah 

sebanyak 4 orang (18,18%), putaran I meningkat menjadi 7 siswa (31,82%), 

putaran II meningkat menjadi 14 siswa (63,64%), dan putaran III meningkat 

menjadi 18 siswa (81,81%). Siswa yang mampu merencanakan cara penyelesaian 

sebanyak 4 orang (18,18%), putaran I meningkat menjadi 6 siswa (27,27%), 

putaran II meningkat menjadi 12 siswa (54,55%), dan putaran III meningkat 

menjadi 18 siswa (81,81%). Siswa yang mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sebanyak 3 orang (13,64%), putaran I meningkat menjadi 5 siswa 

(22,73%), putaran II meningkat menjadi 11 siswa (50%), dan putaran III 

meningkat menjadi 16 siswa (72,72%). Siswa yang mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sebanyak 3 orang (13,64%), putaran I meningkat menjadi 4 siswa 

(18,18%), putaran II meningkat menjadi 10 siswa (45,45%), dan putaran III 

meningkat menjadi 16 siswa (72,72%), 

 



Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka diajukan sejumlah 

saran sebagai berikut. Hendaknya kepala sekolah menindaklanjuti penerapan 

strategi pembelajaran Means Ends Analysis dalam proses pembelajaran.  

Hendaknya guru menerapkan strategi pembelajaran Means Ends Analysis dalam 

proses pembelajaran. Hendaknya siswa dapat menjalin hubungan baik dengan 

guru agar proses pembelajaran terasa nyaman dan menyenangkan. Kepada peneliti 

selanjutnya hendaknya melakukan penelitian pada hal – hal yang belum dicapai 

secara maksimal dalam meningkatkan kedisiplinan dan hasil belajar matematika. 

Jadi penerapan strategi pembelajaran Means Ends Analysis belum maksimal dan 

masih ada kekurangannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan agar proses 

pembelajaran di sekolah dimasa mendatang dapat berjalan lebih baik tanpa 

hambatan dan lebih bermutu sehingga menghasilkan lulusan yang handal. 
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