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ABSTRAK  

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi 

pembelajaran matematika menggunakan metode pembelajaran problem solving, 

kemampuan pemecahan masalah, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika pokok bahasan Sistem persamaan Linier di kelas X-6 SMA Negeri 2 

Boyolali Semester I Tahun Pelajaran 2012 / 2013. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas. Tindakan dilaksanakan dalam dua siklus. Tindakan 

pada siklus pertama berupa pembelajaran menggunakan metode problem solving 

pada sub bab pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Sedangkan 

siklus kedua berupa pembelajaran sub bab pokok bahasan Sistem Persamaan 

linier Tiga Variabel dengan metode pembelajaran problem solving. Pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis 

data menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan pemeriksaan keabsahan data 

dengan menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan menggunakan data lain untuk keperluan pengecekan atau pembanding 

data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah, memudahkan siswa dalam memahami masalah dan mencari 

penyelesaiannya. Kemampuan pemecahan masalah siswa setelah menggunakan 

metode problem solving meningkat dari pertemuan ke pertemuan selanjutnya, hal 

itu dapat dilihat dari skor perolehan siswa dari LKS yang diberikan. Hasil 

belajar siswa setelah menerapkan metode problem solving dapat dijabarkan 

sebagai berikut : a) Ranah kognitif, peningkatan hasil belajar dari sebelum 

tindakan yaitu 15,38%, meningkat pada siklus I 84,62%, dan meningkat pada 

siklus II yaitu 100% tuntas. b) Ranah afektif, penerapan metode problem solving 

pembelajaran matematika menjadi lebih aktif dan memberikan motivasi kepada 

siswa untuk terus berlatih. c) Ranah psikomotor, setelah menggunakan metode 

problem solving, siswa semakin terampil dalam menggambar grafik Sistem 

Persamaan Linier. 

 

 

Pendahuluan 

  Suasana kehidupan yang semakin rumit menyebabkan persaingan yang 

ketat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk menghadapi hal tersebut, 

pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan khususnya pembelajaran matematika 

yang lebih banyak digunakan siswa sebagai bekal di masa yang akan datang. 
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Perhatian utama pembelajaran matematika adalah hasil belajar siswa. Namun 

dalam kenyataannya hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika tidak 

begitu memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rapor, nilai ulangan matematika, 

dan nilai ujian nasional matematika. Berdasarkan pemberitaan harian Jawa Pos, 

Sabtu 7 Juli 2012 oleh Sofyan Widodo, dijelaskan bahwa banyak siswa yang tidak 

lulus ujian akhir nasional dikarenakan nilai matematika yang rendah yaitu kurang 

dari 5,51. Hal ini menunjukkan rendahnya hasil belajar matematika siswa. 

 Rasionalitas pentingnya penelitian ini dilaksanakan untuk menggambarkan 

pembelajaran matematika dengan metode problem solving, menggambarkan 

kemampuan pemecahan masalah oleh siswa dengan menerapkan metode problem 

solving, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode pembelajaran problem solving. Dengan subjek penelitian adalah 

siswa kelas X-6 SMA Negeri 2 Boyolali. 

 Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk menggambarkan 

penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode problem 

solving, menggambarkan kemampuan pemecahan masalah siswa pokok bahasan 

Sistem Persamaan Linier dan Kuadrat, dan mengetahui hasil belajar siswa dengan 

menerapkan metode pembelajaran problem solving pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linier dan Kuadrat. 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Boyolali yang beralamat di 

Jalan Tentara Pelajar No 06 Boyolali, kode pos 57351. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Tahap 

persiapan dari bulan Oktober sampai dengan pertengahan bulan November. Tahap 

persiapan meliputi pengajuan judul, pembuatan proposal, observasi ke SMA 

Negeri 2 Boyolali dan penyusunan permohonan ijin dan instrumen yang 

digunakan untuk penelitian. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Kunandar (2008:45) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah 

suatu penelitian tindakan (action research) yang dilakukan oleh guru yang 

sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain 
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(kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan dan merefleksikan tindakan 

secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu 

tindakan (treatment) tertentu dalam suatu siklus. 

Sedangkan menurut Wiriaatmadja (2009:13) mendefinisikan penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu upaya guru untuk dapat mengorganisasikan 

kondisi praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka 

sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam suatu praktek 

pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA negeri 2 Boyolali kelas 

X-6. Siswa kelas X-6 terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan.  

Penelitian ini terfokus pada hasil belajar siswa pokok bahasan Sistem Persamaan 

Linier dan Kuadrat. Selama pelaksanaan penelitian, teknik yang digunakan adalah 

observasi yang meliputi pertemuan perencanaan, observasi kelas, dan diskusi 

balikan. Observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan pedoman observasi untuk mengamati aktivitas siswa dalam 

memecahkan masalah. Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan beberapa siswa untuk memperoleh data dan informasi yang lebih rinci dan 

untuk melengkapi hasil observasi. Sukmadinata (2010:216) menjelaskan bahwa 

dalam melakukan wawancara, peneliti memerlukan penyusunan pertanyaan pokok 

yang lebih terurai atau rincian pertanyaan, walaupun pelaksanaannya bisa saja 

tidak digunakan atau diganti dengan pertanyaan lain yang lebih terkait langsung 

dengan kenyataan yang dihadapi. 

Teknik yang digunakan selain observasi dan wawancara adalah dengan 

menggunakan catatan lapangan. Menurut Kunandar (2011:197) catatan lapangan 

(field notes) adalah catatan yang dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti yang 

melakukan pengamatan atau observasi terhadap subjek atau objek penelitian 

tindakan kelas. Kemudian dokumentasi yang dapat membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian yang ada relevansinya dengan permasalahan 

penelitian tindakan kelas yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, hasil 

pengerjaan LKS dan ujian, serta foto kegiatan pembelajaran yang berguna untuk 
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menggambarkan suasana kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Teknik 

terakhir yang digunakan adalah peneliti memberikan tes atau ujian kepada siswa 

dengan tujuan untuk memperoleh data tentang perkembangan kemampuan dan 

hasil belajar siswa pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier dan Kuadrat 

dilihat dari ranah kognitif. 

Instrumen-instrumen dalam penelitian tindakan kelas ini antara lain adalah 

rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kegiatan siswa (LKS), peneliti dalam 

hal ini bersama guru dan observer berfungsi sebagai instrumen utama, lembar 

observasi, catatan lapangan, pedoman wawancara, dokumentasi, dan tes. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Metode problem solving pada pembelajaran matematika memberikan 

latihan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan beberapa tahap 

diantaranya menuliskan data yang diketahui, merencanakan penyelesaian masalah 

yang merupakan suatu langkah mengubah masalah menjadi model matematika, 

melaksanakan rencana penyelesaian dengan menyelesaikan model matematika 

dari suatu masalah dan langkah yang terakhir yaitu membuktikan jawaban yang 

diperoleh. Masalah yang disajikan berupa masalah sistem persamaan linier yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

 Dalam penelitian, peneliti bertindak sebagai guru sekaligus pengamat. 

Dialog awal dengan guru menyepakati bahwa kelas X-6 digunakan sebagai kelas 

yang akan diteliti. Pada observasi awal diperoleh kemampuan pemecahan masalah 

dan hasil belajar siswa yang rendah. Kemampuan pemecahan masalah yang 

rendah ditunjukkan dalam beberapa indikator. Pada awal sebelum tindakan kelas 

diperoleh bahwa bahwa dari 26 siswa yang hadir, siswa yang menuliskan data 

yang diketahui sebanyak 9 siswa (34,62%), siswa yang dapat mengubah masalah 

ke dalam model matematika sebanyak 5 siswa (19,23%), siswa yang dapat 

menyelesaikan model matematika dan menyelesaikannya dengan benar sebanyak 

3 siswa (11,53%),siswa yang membuktikan jawaban yang diperoleh sebanyak 1 

siswa (3,85%), dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran hanya 4 siswa 

(15,38%) yang berhasil mencapai KKM. 
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Tindakan kelas yang dilaksanakan pada siklus I yaitu pada pertemuan 

pertama peneliti membagi siswa menjadi lima kelompok, kemudian memberikan 

LKS untuk dikerjakan oleh siswa dengan tahap-tahap penyelesaian masalah. 

Namun pada pertemuan pertama belum terlihat peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa dan aktifitas siswa masih sangat pasif. Sehingga pada 

pertemuan kedua peneliti lebih memotivasi siswa untuk aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, baik menanyakan hal yang sulit untuk dipahami, menyampaikan 

tanggapan dan menunjukkan hasil pekerjaannya. Antusiasme siswa mulai muncul 

ditandai dengan beberapa siswa yang berani bertanya dan mencoba mengerjakan 

masalah di depan kelas dan siswa yang lain menanggapi. Pertemuan ketiga 

digunakan untuk mengambil data hasil belajar siswa selama mendapatkan 

tindakan siklus I. 

Refleksi tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada tanggal 24 November 

2012, setelah pembelajaran pada siklus I berakhir. Refleksi dilakukan dengan cara 

mendiskusikan hasil observasi peneliti dalam pelaksanaan tindakan pada siklus I. 

Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tidakan pada siklus I dapat 

dijadikan masukan untuk memperbaiki tindakan kelas pada siklus berikutnya, 

yaitu: 1) Pertemuan pertama, saat peneliti memberikan contoh masalah belum 

mendapatkan tanggapan dari siswa. Hanya siswa yang tergolong pandai saja yang 

berani bersama-sama peneliti mengerjakan masalah yang disajikan. Kemudian 

dalam berdiskusi menyelesaikan LKS, bagi kelompok yang merasa kesulitan dan 

belum paham hanya bisa mencontek pada kelompok yang telah selesai 

mengerjakan. 2) pertemuan kedua, siswa mulai tertarik dengan pembelajaran dan 

mulai berantusias dalam menyelesaikan contoh masalah yang diberikan. Siswa 

mulai berebut untuk mendapatkan kesempatan menyelesaikan masalah yang 

diberikan di dalam kelas. Sedangkan siswa yang lain berusaha menanggapi hasil 

pekerjaan temannya. 3) pertemuan ketiga, sebelum pelaksanaan tes dilakukan 

pemahaman mengenai beberapa metode penyelesaian SPLDV. Siswa lebih aktif 

dalam menanggapi dan semakin berebut untuk dapat menyelesaikan contoh 

masalah yang diberikan untuk mendapatkan nilai tambah. Seperti pada pertemuan 
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kedua, bagi siswa yang belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan hasil 

pekerjaannya di papan tulis memberikan tanggapan terhadap pekerjaan temannya. 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa dari 

sebelum dilaksanakan tindakan sampai dengan siklus I cukup baik. Hasil 

observasi siklus I menunjukkan bahwa Siswa yang menuliskan data yang 

diketahui sebanyak  24 siswa (96,30%), siswa yang mampu mengubah masalah 

yang diberikan menjadi model matematika sebanyak 20 siswa (76,92%), siswa 

mampu menyelesaikan model matematika dengan tepat dan benar sebanyak 18 

siswa (69,23%), dan siswa mampu membuktikan jawaban yang diperoleh dengan 

benar sebanyak 23 siswa (88,46%). Sedangkan hasil belajar siswa juga mengalami 

peningkatan dari sebelum diberikan tindakan. Siswa yang berhasil mencapai 

KKM sebanyak 22 siswa (84,62%). 

Perencanaan tindakan kelas pada siklus II dilaksanakan berdasarkan 

refleksi dan evaluasi hasil pada siklus I. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini 

adalah menyelesaikan persamaan linier tiga variabel. Materi yang akan 

disampaikan adalah menentukan penyelesaian sistem persamaan linier tiga 

variabel dengan metode substitusi dan eliminasi. 

Tindakan perbaikan untuk pelaksanaan siklus II telah disepakati dengan 

guru matematika. Rencana untuk pelaksanaan tindakan kelas siklus II adalah 

sebagai berikut : 1) untuk meningkatkan aktifitas di dalam kelas, peneliti 

menggunakan kartu soal untuk menstimulasi siswa agar lebih bersemangat dan 

berebut untuk mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan di papan tulis. 

Kemudian bagi siswa yang belum mendapatkan kesempatan mengerjakan di 

papan tulis diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan pada pekerjaan 

temannya yang dipaparkan di papan tulis, 2) untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa dan hasil belajar siswa, sebelum melaksanakan tes 

dan latihan, peneliti mengajak siswa untuk secara aktif mendalami materi 

mengenai SPLTV dan cara untuk menyelesaikan SPLTV tersebut. Peneliti 

berusaha menciptakan suasana kelas yang komunikatif dan sedekat mungkin 

dengan siswa untuk mengetahui kesulitan apa yang dialami oleh siswa sehingga 
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kesulitan tersebut dapat terselesaikan dan siswa paham dengan materi yang 

diajarkan. 

Pertemuan keempat diawali dengan penjelasan materi. Kemudian 

menggunakan kartu soal untuk lebih melatih keterampilan siswa dalam 

memecahkan masalah. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang disajikan di papan tulis dan siswa lain memberikan 

tanggapan. Hal ini menarik antusias siswa sehingga suasana pembelajaran 

menjadi lebih aktif dan kemampuan pemecahan masalah juga meningkat 

sehingga hasil belajar yang diperoleh juga meningkat. Pertemuan kelima 

digunakan untu mengambil data hasil belajar siswa setelah dilakukan tindakan 

pada siklus II. 

Refleksi tindak kelas siklus II dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 

2012, setelah proses pembelajaran siklus II berakhir. Refleksi dilakukan dengan 

cara mendiskusikan hasil observasi peneliti dalam pelaksanaan tindakan kelas 

siklus I dan siklus II dengan guru matematika. Berdasarkan hasil diskusi, dapat 

disimpulkan bahwa pada siklus II terdapat peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pembelajaran dengan menerapkan metode problem solving berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang dapat dilihat dari siswa mampu 

menyelesaikan tahapan-tahapan menyelesaikan masalah dengan benar dan 

penguasaan indikator pemecahan masalah dengan baik. 

 Hasil observasi pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh Siswa yang 

dapat menuliskan data yang diketahui dengan benar sebanyak 26 siswa (100%), 

siswa yang mampu mengubah masalah ke dalam model matematika sebanyak 24 

siswa (92,30%), siswa yang mampu menyelesaikan model matematika dengan 

benar sebanyak 22 siswa (84,62%), dan siswa yang mampu membuktikan 

jawaban yang diperoleh sebanyak 25 siswa (96,15%). Dan hasil belajar siswa 

meningkat dengan jumlah siswa yang berhasil mencapai KKM sebanyak 26 

siswa (100%). 
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Hasil pengamatan mengenai kemampuan pemecahan masalah 

dan hasil belajar siswa kelas X-6 SMA Negeri 2 Boyolali selama 

proses pembelajaran berlangsung dari sebelum tindakan kelas sampai 

tindakan kelas dari siklus I sampai dengan siklus II disajikan dalam 

tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1 

Data Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dan Hasil Belajar  

Siswa Kelas X-6 

No Aspek yang Diamati 
Sebelum 

Tindakan 

Setelah Tindakan 

Siklus I Siklus II 

1 Kemampuan pemecahan masalah 

a. Menuliskan data yang diketahui 

9 siswa 

(34,62%) 

24 siswa 

(96,30%) 

26 siswa 

(100%) 

b. Mengubah masalah menjadi model 

matematika 

5 siswa 

(19,23%) 

20 siswa 

(76,92%) 

24 siswa 

(92,30%) 

c. Menyelesaikan model matematika 

dari suatu masalah 

3 siswa 

(11,53%) 

18 siswa 

(69,23%) 

22 siswa 

(84,62%) 

d. Membuktikan jawaban yang 

diperoleh 

1 siswa 

(3,85%) 

23 siswa 

(88,46%) 

25 siswa 

(96,15%) 

2 Hasil belajar 4 siswa 

(15,38%) 

22 siswa 

(84,62%) 

26 siswa 

(100%) 

Adapun grafik peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

dan hasil belajar siswa kelas X-6 selama proses pembelajaran dengan 

menerapkan metode problem solving disajikan pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.1 

Grafik Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas X-6 

 

  Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dapat mecapai perbaikan mutu pembelajaran di kelas. Penerapan metode 

problem solving dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil 

belajar siswa kelas X-6 SMA Negeri 2 Boyolali. 

 

Kesimpulan 

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Boyolali 

diperoleh kesimpulan hasil belajar siswa setelah menerapkan metode problem 

solving dapat dijabarkan sebagai berikut : 1)  pembelajaran matematika pokok 

bahasan Sistem Persamaan Linier di SMA Negeri 2 Boyolali di kelas X - 6 

dengan penerapan metode problem solving dapat meningkatkan aktifitas siswa 

dalam proses pembelajaran. penggunaan metode problem solving, 2) kemampuan 

pemecahan masalah dari sebelum diadakannya tindakan hingga diberikan 

tindakan menunjukkan hasil yang semakin meningkat baik dari setiap indikator 

pencapaian. Pada saat kondisi awal, siswa yang mampu menuliskan data yang 

diketahui sebanyak 9 siswa (34,62%), siswa yang dapat mengubah masalah ke 

dalam model matematika sebanyak 5 siswa (19,23%), siswa yang dapat 

0

5

10

15

20

25

30

Sebelum 

tindakan

Siklus I Siklus II

J
u

m
la

h
 S

is
w

a

Pelaksanaan Tindakan Kelas

Grafik Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Siswa dan Hasil Belajar Siswa Kelas X-6

Menuliskan data yang 

diketahui

Mengubah masalah menjadi 

model matematika

Menyelesaikan model 

matematika

Membuktikan jawaban yang 

diperoleh

Hasil belajar siswa



10 
 

 

 

menyelesaikan model matematika dan menyelesaikannya dengan benar sebanyak 

3 siswa (11,53%),siswa yang membuktikan jawaban yang diperoleh sebanyak 1 

siswa (3,85%). Pada siklus I siswa yang mampu menuliskan data yang diketahui 

sebanyak  24 siswa (96,30%), siswa yang mampu mengubah masalah yang 

diberikan menjadi model matematika sebanyak 20 siswa (76,92%), siswa mampu 

menyelesaikan model matematika dengan tepat dan benar sebanyak 18 siswa 

(69,23%), dan siswa mampu membuktikan jawaban yang diperoleh dengan benar 

sebanyak 23 siswa (88,46%). Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada 

pelaksanaan siklus II dengan hasil kemampuan pemecahan masalah Siswa yang 

dapat menuliskan data yang diketahui dengan benar sebanyak 26 siswa (100%), 

siswa yang mampu mengubah masalah ke dalam model matematika sebanyak 24 

siswa (92,30%), siswa yang mampu menyelesaikan model matematika dengan 

benar sebanyak 22 siswa (84,62%), dan siswa yang mampu membuktikan 

jawaban yang diperoleh sebanyak 25 siswa (96,15%), 3) peningkatan hasil belajar 

siswa dilihat dari tiga ranah berikut ini : a) ranah kognitif, ditunjukkan dengan 

meningkatnya hasil belajar pada siklus I menjadi 84,62% siswa tuntas dan siklus 

II meningkat menjadi 100% siswa tuntas mencapai KKM, b) Ranah afektif, 

penerapan metode problem solving pembelajaran matematika menjadi lebih aktif 

dan memberikan motivasi kepada siswa untuk terus berlatih. c) Ranah 

psikomotor, setelah menggunakan metode problem solving, siswa semakin 

terampil dalam menggambar grafik Sistem Persamaan Linier. 
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