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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas menurut Sutama (2010: 15-21) merupakan upaya 

untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar menjadi efektif. Oleh karena 

itu peneliti memilih penelitian tindakan kelas dengan alasan bahwa melalui 

pendekatan scientific dengan strategi Numbered Heads Together pada 

pembelajaran matematika dalam siklus penelitian pada akhirnya dapat 

mencapai tujuan yang direncanakan. 

PTK merupakan suatu cara memperbaiki dan meningkatan 

profesionallisme guru karena guru merupakan orang yang paling tahu segala 

sesuatu yang terjadi dalam pembelajaran (Mulyasa, 20:88). Hopkins 

(2011:87) menyatakan bahwa penelitian ini merupakan tindakan terdisiplin 

yang terkontrol oleh penyelidikan, usaha seseorang untuk memahami problem 

tertentu seraya terlibat aktif dalam proses pengembangan dan pemberdayaan.  

Menurut Natawidjaya (Sutama, 2010:18), karakteristik PTK, yaitu 

(a) merupakan proses penelitian di tempat kejadian yang dirancang untuk 

menanggulangi masalah nyata di tempat yang bersangkutan, (b) diterapkan 

secara kontekstual, artinya faktor-faktor yang ditelaah selalu terkait dengan 

keadaan dan suasana penelitian, (c) terarah pada perbaikan atau peningkatan 

mutu kinerja praktisi pendidikan (guru), (d) bersifat fleksibel ( disesuaikan 
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dengan keadaan), (e) banyak mengandalkan data yang diperoleh langsung 

dari pengamatan atas perilaku serta refleksi peneliti, (f) menyerupai 

“penelitian eksperimental”. namun tidak secara ketat memperdulikan 

pengendlian variabel, dan (g) bersifat situasional dan spesifik, umumnya 

dilakukan dalam bentuk studi kasus.  

B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Ngemplak, yang 

beralamatkan di desa Ngemplak, Boyolali. Pemilihan tempat didasarkan 

pada pertimbangan karena kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran matematika di sekolah tersebut masih rendah. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ajaran 

2014/2015. Adapun rincian waktu penelitian sebagai berikut : 

a. Tahap perencanaan mencakup pengajuan judul, pembuatan proposal, 

pembuatan pedoman observasi, permohonan ijin riset serta survey di 

sekolah yang direncanakan hingga tempat penelitian yang dilaksanakan 

pada minggu pertama bulan Juni 2014 sampai minggu keempat bulan 

Juli2014. 

b. Tahap pelaksanaan yaitu kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sekolah 

yang berupa pengambilan data-data penelitian yang dilaksanakan pada 

minggu kedua sampai minggu ketiga bulan September 2014. 
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c. Tahap analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian tahap ini 

dilaksanakan pada minggu kedua bulan September 2014 sampai dengan 

minggu keempat bulan Oktober 2014. 

d. Tahap pelaporan yang dilaksanakan bulan November 2014. 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2014/2015 melalui beberapa tahapan dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1. Tabel Rincian Waktu Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan 

Juni Juli Agustus September Oktober November 

1 Perencanaan       

2 Pelaksanaan       

3 

Analisis 

data 

      

4 

Penyusunan 

laporan 

      

 

C. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini guru matematika bertindak sebagai subyek yang 

akan memberikan tindakan. Seluruh siswa kelas VII B di SMP N 1 Ngemplak 

berjumlah 32 siswa, terdiri atas 11 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan 

sebagai subyek penelitian yang menerima tindakan. Selain sebagai observer, 
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peneliti juga bertugas merencanakan, membuat konsep dan rancangan 

tindakan bersama guru matematika. 

D. Prosedur Penelitian 

Peneliti ini merupakan penelitian tindakan kelas secara kolaboratif 

yaitu penelitian yang bersifat praktis, situsional, kondisional dan kontekstual 

berdasarkan permasalahn yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sehari-

hari di SMP N 1 Ngemplak (Sutama, 2010: 96). 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah belajar matematika siswa. Kepala sekolah, guru kelas 

dan peneliti dilibatkan dalam rangkaian kegiatan sejak: 1) dialog awal, 2) 

perencanaan tindakan, 3) pelaksanaan tindakan, 4) observasi, 5) refleksi, 6) 

evaluasi, dan 7) penyimpulan. 

Langkah-langkah penelitian dapat diilustrasikan dalam gambar 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1Langkah-langkah PTK 

Penjelasan terhadap gambar adalah: 

1. Dialog Awal 

Langkah pertama pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan guru matematika yaitu bersama-sama melakukan pengenalan, 

penyatuan ide, dan berdiskusi membahas cara-cara meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah matematika di SMP Negeri 1 

Ngemplak. Dengan adanya dialog awal ini, peneliti dapat mengetahui 

Pengertian dan Pemahaman 

Seterusnya sesuai alokasi waktu setiap tahap 

tindakan yang direncanakan 

Pengertian dan 

Pemahaman 

Perencanaan revisi 

Evaluasi 

Refleksi I 

Tindakan I 

Observasi tindakan I 

Tindakan II 

Observasi tindakan II 

Evaluasi 

Refleksi II 

Perencanaan I 

Diaolog Awal 
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keadaan siswa, kesulitan belajar siswa, penggunaan metode yang selama 

ini digunakan guru, dan semua permasalah guru matematika. Selain itu, 

dialog ini juga membicarakan tindakan yang akan dilaksanakan yaitu 

menerapkan strategi NHT melalui pendekatan scientific untuk 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah matematika pada pokok 

bahasan matematika. 

2. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan kelas ini mengacu pada hasil dialog awal 

yang telah disepakati bersama, diharapkan membawa kesadaran 

pentingnya peningkatan pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika di SMP Negeri 1 Ngemplak. Perencanaan tindakan dilakukan 

untuk menyusun RPP dan instrument. Penelitian ini terdiri dari dua siklus 

yang masing-masing disusun RPP dan instrumennya. Siklus pertama, 

penyusunan RPP dan instrumen dibuat pada tanggal 20 Oktober 2014. 

Sedangkan siklus kedua, penyususnan RPP dan instrumen dibuat  tanggal  

3 November  2014. 

Pembelajaran tindakan kelas siklus I akan dilaksanakan sesuai 

dengan pedoman rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pembelajaran 

yang direncanakan pada siklus I yaitu  menggunakan model pembelajran 

NHT melalui pendekatan Scientific. Materi yang disampaikan adalah 

perbandingan senilai, berbalik nilai dan skala dengan alokasi waktu 4 jam 

pelajaran dikali 40 menit dan didistribusikan dalam dua kali pertemuan 

kelas. Fokus masalah yang akan diatasi adalah kemampuan memecahkan 
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masalah matematika pada pokok bahasan perbandingan dalam 

pembelajaran yang masih rendah, dengan cara menerapkan model 

pembelajaran NHT melalui pendekatan Scientific dalam diskusi kelompok 

kecil. 

Langkah-langkah pada tahap perencanan  sebagai berikut: 

a. Memperbaiki kompetensi material guru dalam bidang matematika. 

Setiap guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas pasti 

mempunyai masalah yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

pengamatan pembelajaran yang dilakukan guru untuk membantu 

mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Solusi yang diberikan 

antaranya: 

1) Mengenai materi matematika, mengidentifikasi materi yang 

diajarkan dan mendiskusikan penyebab rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah matematika pada siswa. 

2) Mengenali metodologi pembelajaran yaitu mendiskusikan 

bagaimana penggunaan pembelajaran matematika pendekatan 

scientific dengan strategi NHT pada materi perbandingan.  

b. Identifikasi Masalah 

Proses pembelajaran dilakukan guru matematika karena 

memiliki banyak pengalaman yang didapat. Guru mempunyai 

gambaran permasalahan dan penyebab ketidak efektifan dalam proses 

pembelajaran matematika, berbagai masalah yang dihadapi guru 
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tersebut kemudian peneliti dan guru mendiskusikan bersama agar 

lebih mudah dalam mencari solusi. 

c. Perencanaan Solusi Masalah 

Berdasarkan akar penyebab masalah tindakan kemudian 

menerapkan alternatif tindakan pembelajaran matematika yang tepat. 

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah kemampuan 

pemecahan masalah adalah dengan pendekatan scientific memalui 

strategi NHT. Setelah menerapkan pendekatan scientific dengan 

strategi NHT diharapkan kemampuan pemecahan masalah belajar 

siswa meningkat. Adapun penyusunan perencanaan tindakan untuk 

setiap putaran adalah senagai berikut:  

1) Siklus I  

Perencanaan tindakan kelas pada siklus I terdiri dari dua 

kali pertemuan dengan penerapan pendekatan Scientific dengan 

strategi NHT  untuk meningkatkan pemecahan masalah 

matematika dalam memecahkan soal matematika. 

Pertemuan pertama pada siklus I dilaksanakan pada hari 

Senin, 03 November 2014. Guru mengawali proses pembelajaran 

dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan 

materi perbandingan senilai. Guru mengajukan isu yang terkait 

dengan materi perbandingan senilai yang terdiri dari pengertian 

perbandingan senilai, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang 

sesuai dengan materi perbandingan senilai. Selanjutnya guru 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberi gambaran tentang  materi perbandingan 

senilai. Guru membagi siswa kedalam kelompok dan 

membagikan kertas bernomor. Guru memberikan lembar kerja 

yang sesuai dengan konsep materi perbandingan senilai dan siswa 

mendiskusikan dengan teman sekelompoknya. Guru menunjuk 

beberapa nomor secara acak untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok dan menyimpulkan hasil dari diskusi bersama- 

sama. Guru memberikan evaluasi/tes individu untuk 

mengevaluasi pembelajaran hari ini. Sebagai penutup guru 

mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang 

hal-hal yang belum dipahami siswa, apa sebab belum paham, dan 

alternatif tindakan berikutnya.  

Pertemuan kedua pada siklus I dilaksanakan pada hari 

Senin, 10 November 2014. Guru mengawali proses pembelajaran 

dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan 

materi perbandingan berbalik nilai. Guru mengajukan isu yang 

terkait dengan materi perbandingan berbalik nilai yang terdiri dari 

pengertian perbandingan berbalik nilai, contoh dalam kehidupan 

sehari-hari yang sesuai dengan perbandingan berbalik nilai. 

Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan dan memberi gambaran tentang materi 

perbandingan berbalik nilai. Guru membagi siswa kedalam 
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kelompok dan membagikan kertas bernomor. Guru memberikan 

lembar kerja yang sesuai dengan konsep materi perbandingan 

berbalik nilai dan siswa mendiskusikan dengan teman 

sekelompoknya. Guru menunjuk beberapa nomor secara acak 

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Guru dan siswa 

membahas hasil presentasi dari kelompok dan menyimpulkan 

hasil dari diskusi bersama-sama. Guru memberikan evaluasi/ tes 

individu untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Sebagai 

penutup guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada 

siswa tentang hal-hal yang belum dipahami siswa, apa sebab 

belum paham, dan alternatif tindakan berikutnya.  

2) Siklus II  

Perencanaan tindakan kelas pada siklus II terdiri dari satu 

kali pertemuan dengan penerapan  pendekatan Scientific dengan 

strategi NHT untuk meningkatkan pemecahan masalah 

matematika dalam memecahkan soal matematika.  

Pertemuan pertama siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 

17 November 2014. Guru mengawali tujuan pembelajaran dan 

menyampaikan materi skala. Guru mengajukan isu yang terkait 

dengan materi skala yang terdiri dari pengertian skala, contoh 

dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan materi skala. 

Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan dan memberi gambaran tentang  materi 
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skala. Guru membagi siswa kedalam kelompok dan membagikan 

kertas bernomor. Guru memberikan lembar kerja yang sesuai 

dengan konsep materi skala dan siswa mendiskusikan dengan 

teman sekelompoknya. Guru menunjuk beberapa nomor secara 

acak untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan 

menyimpulkan hasil dari diskusi bersama-sama. Guru 

memberikan evaluasi/tes individu untuk mengevaluasi 

pembelajaran hari ini. Sebagai penutup guru mengadakan refleksi 

dengan menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang belum 

dipahami siswa, apa sebab belum paham, dan alternatif tindakan 

berikutnya.  

3. Pelaksanaan tindakan  

Tindakan dilaksanakan berdasarkan perencanaan, namun tindakan 

tidak mutlak dikendalikan oleh rencana.Tindakan yang diputuskan 

mengandung resiko karena terjadi dalam situasi yang nyata, oleh karena 

itu tindakan harus bersifat sementara dan fleksibel dan siap dilakukan 

perubahan sesuai dengan keadaan yang ada sebagai usaha perbaikan. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada setiap putaran berdasarkan 

pada RPP yang telah disusun oleh peneliti walaupun dalam 

pelaksanaannya kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan rencana. 

4. Refleksi dan Evaluasi 

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan kembali suatu 

tindakan seperti yang telah dicatat oleh peneliti (Sutama, 2011:98). 
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Pelaksanaan refleksi berupa diskusi yang dilakukan peneliti dan guru 

matematika kelas VII untuk mengevaluasi hasil tindakan yang telah 

dilakukan. Peneliti merefleksikan dengan membandingkan hasil 

pengamatan tentang proses pembelajaran dan hasil belajar dari kondisi 

awal dengan kondisi siklus I serta membuat kesimpulan. Kemudian 

membandingkan hasil pengamatan tentang proses pembelajaran dan hasil 

belajar dari siklus I dengan siklus II serta membuat kesimpulan. Setelah itu 

membandingkan dari kondisi awal dengan kondisi akhir pada siklus II 

serta membuat kesimpulan. 

5. Penyimpulan  

Tahap ini merupakan proses penyederhanaan, memfokuskan dan 

mengorganisasikan data secara sistematis untuk menampilkan bahan-

bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan 

penelitian. Kegiatan ini dilakukan setiap tindakan dilaksanakan. 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi 

pengamatan atau observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. 

1. Metode Observasi 

Menurut Arikunto (2002:127), cara yang paling efektif dalam 

menggunakan metode observasi adalah melengkapinya dengan fomat atau 

blangko pengamatan sebagai instrumen. Peneliti melakukan observasi di 

kelas VII B SMP N 1 Ngemplak untuk mengetahui adanya peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model NHT. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang 

diteliti.Wawancara digunakan untuk mendapat informasi mengenai fakta, 

keyakinan, perasaan, dan niat (Sutama, 2011:34). Peneliti melakukan 

wawancara dengan guru, kepala sekolah, serta siswa sebagai obyek 

penelitian. 

3. Dokumentasi  

Menurut Arikunto (2010:274), metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa RPP pada kegiatan 

pembelajaran melalui pendekatan scientific dengan strategi NHT, buku 

pribadi, buku presensi, untuk memperoleh data sekolah, nama siswa, dan 

foto proses tindakan kelas. 

4. Metode Tes  

Tes  adalah  serentetan  pertanyaan  atau  latihan soal serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu untuk memperoleh 

data dari siswa dalam mengerjakan soal matematika sebelum penelitian, 

selama penelitian dan setelah penelitian dilaksanakan. 
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5. Catatan  lapangan 

Catatan lapangan merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting selama proses 

pembelajaran yang tidak teramati dalam lembar observasi. Dalam hal ini, 

catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting 

yang muncul pada siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Ngemplak pada saat 

proses pembelajaran matematika berlangsung. Model catatan lapangan 

dalam penelitian ini adalah catatan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti dan guru matematika. Catatan pengamatan itu berupa aktivitas, 

kegiatan, dan permasalahan yang muncul saat proses pembelajaran. Dalam 

penelitian ini tes diujikan diakhir pembelajaran yang berguna untuk 

mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

F. Instrumen Penelitian 

1. Pengembangan Instrumen 

Pengembangan instrumen penelitian dilakukan peneliti bersama 

guru matematika dengan menjaga validitas isi. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan observasi partisipasi sehingga peneliti ikut ambil 

bagian dalam kegiatan obyeknya. 

Keterlibatkan peneliti dalam bentuk aktivitas kegiatan penelitian 

dibedakan menjadi partisipasi sebagian dan partisipasi penuh. Partisipasi 

sebagian artinya suatu kegiatan berantai, peneliti mengambil sebagian 

yang dianggap perlu untuk dilakukan pengamatan. Partisipasi penuh 

artinya suatu pengamatan mengambil bagian dalam melibatkan diri 
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sebagai serangkaian proses tanpa membedakan hal-hal yang dianggap 

penting dan kurang penting. 

1) Lembar observasi 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan guru dalam menyampaikan materi mulai dari awal 

pembelajaran, selama proses pembelajaran dan akhir proses 

pembelajaran. Lembar observasi ini sangat diperlukan karena 

peningkatan pola mengajar guru dalam setiap tindakan dapat dilihat 

dalam lembar observasi. Lembar observasi disusun berdasarkan 

indikator pemecahan masalah matematika siswa. Lembar observasi ini 

juga digunakan untuk mendapatkan gambaran secara langsung dalam 

pemecahan masalah siswa di kelas sesuai dengan pendekatan scientific 

dengan strategi NHT. Hal-hal yang perlu diobservasi dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu: a) observasi tindak mengajar yang sesuai dengan rencana 

pembelajaran; b) observasi tindak belajar yang disesuaikan rekasi siswa 

dalam pembelajaran matematika; dan c) keterangan tambahan yang 

berkaitan dengan tindak mengajar maupun tindak belajar yang belum 

terekam. 

2) Catatan lapangan 

Catatan lapangan dalam penelitian ini berupa catatan yang 

dilakukan oleh peneliti dan guru matematika. Catatan ini berupa 

pengamatan dalam pembelajaran matematika di kelas VII B. Catatan 
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bisa berupa tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran dan peristiwa 

yang terjadi secara nyata dalam pembelajaran matematika yang sedang 

berlangsung. 

3) Soal Tes 

Soal tes dalam penelitian berupa tugas individu pada setiap akhir 

pertemuan dikerjakan oleh siswa agar peneliti mengetahui penilaian 

indikator pemecahan masalah dan hasil belajar siswa setelah dilakukan 

tindakan pada setiap siklusnya dibandingkan sebelum dilakukan 

tindakan. Soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah dilakukan tindakan.  

2. Keabsahan Data 

Menurut Sukmadinata (Sutama, 2011: 101), keabsahan data 

dapat dilakukan melalui obsevasi secara terus menerus, triangulasi 

sumber, metode, penelitian lain, pengecekan anggota, diskusi teman 

sejawat, dan pengecekan referensi. Observasi secara terus menerus dan 

triangulasi data dilakukan untuk memperoleh keabsahan data. 

Menurut Moleong (2005: 330), triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber  yang sama. Peneliti menggunakan 
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metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi untuk sumber data 

yang sama secara serempak.  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisi data-data yang 

telah dikumpulkan dengan teknik analisis interaktif dan kompratif. Teknik 

analisis interaktif mencakup kegiatan reduksi data, penyajian data dan 

penarika kesimpulan. Sedangkan, teknik analisis komparatif yaitu kegiatan 

membandingkan hasil tiap siklus dengan Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM).  

Reduksi data meliputi penyelesaian data melalui ringkasan, uraian 

singkat, dan pengelolaan data ke dalam pola yang lebih rendah. Penyajian 

data dilakukan untuk mengorganisasikan data yang merupakan kegiatan 

penyusunan informasi secara sistematis dari reduksi data mulai dari 

perencanaan , pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi., sehingga 

memudahkan dalam membaca data. Untuk selanjutnya penyajian data 

disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan naratif.  

H. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan penelitian yang 

dilakukan adalahmenerapkan pendekatan scientific dengan strategi NHT 

untuk meningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika kelas VII 

SMP N 1 Ngemplak tahun ajaran 2014/2015. 
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        Tabel 3.1 Indikator Kinerja 

No Indikator Kondisi Akhir 

1.  

2. 

3. 

4. 

 

Memahami masalah 

Merencanakan pemecahan masalah 

Menyelesaikan masalah 

Memeriksa kembali hasil dari suatu 

masalah matematika. 

75% 

65% 

60% 

≥ 60% 

Indikator keberhasilan tindakan dalam penelitian adalah acuan untuk 

mempertimbangkan hasil yang akan dicapai setelah dilakukan tindakan. 

Komponen-komponen yang menjadi indicator keberhasilan dalam penelian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Adanya peningkatan pemecahan masalah pada siswa dalam pembela 

jaran matematika. Dilihat dari siswa dapat memahami masalah tentang 

soal cerita yang diberikan oleh guru, siswa pun dapat mengetahui 

masalah yang diberikan dan minimal mancapai kriteria  ≥ 75% 

2. Adanya peningkatan pemecahan masalah pada siswa dalam 

pembelajaran matematika. Dilihat dari siswa dapat merencanakan 

pemecahan masalah tentang soal cerita yang diberikan oleh guru, siswa 

pun dapat merencanakan pemecahan masalah yang diberikan dan  

minimal mencapai kriteria ≥ 65% 

3. Adanya peningkatan pemecahan masalah pada siswa dalam 

pembelajaran matematika.  Dilihat dari siswa dapat menyelesaikan 

masalah tentang soal cerita yang diberikan oleh guru, siswa pun dapat 
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menyelesaikan masalah yang diberikan dan minimal mencapai kriteria 

≥ 60% 

4. Adanya peningkatan pemecahan masalah pada siswa dalam 

pembelajaran matematika. Dilihat dari siswa dapat memeriksa kembali 

hasil dari suatu masalah matematika tentang soal cerita yang diberikan 

oleh guru, siswa pun dapat memeriksa kembali hasil yang dari suatu 

masalah yang diberikan dan  minimal mencapai kriteria ≥ 60% 

 

 


