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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

1. Kondisi Awal 

Penelitian ini dikenakan pada siswa kelas VII B SMP N 1 

Ngemplak dengan jumlah 32 siswa. Sebelum diadakan tindakan, peneliti 

mengadakan dialog awal dengan guru matematika dan kepala sekolah 

untuk mengetahui kondisi awal siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. Dialog awal dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 

Oktober 2014. Dari hasil dialog awal dan observasi pendahuluan 

ditemukan permasalahan tentang kemampuan pemecahan masalah 

matematika yang masih rendah dalam pembelajaran matematika. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran matematika yang masih terpusat pada guru. 

Dalam penyelesaian masalah matematika guru cenderung monoton dalam 

penggunaan rumus matematika sehingga siswa kurang kreatif dalam 

menyelesaikan masalah matematika, siswa kurang rajin dalam 

mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan guru, mengemukakan 

pendapat, berdiskusi/kerja kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, 

dan siswa takut bertanya kepada guru apabila kurang jelas ataupun belum 

paham pada materi yang disampaikan. 

Hasil observasi awal diperoleh beberapa keterangan untuk 

sejumlah 32 siswa kelas VII B siswa yang mampu memahami masalah 

sebanyak 5 siswa (15,63%), siswa yang mampu merencakan pemecahan 
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masalah sebanyak 7 siswa(21,88%), siswa yang mampu menyelesaikan 

masalah sebanyak 4 siswa (12,50%), serta siswa yang mampu memeriksa 

kembali hasil dari suatu masalah matematika sebanyak 8 siswa (25,00%). 

Berdasarkan hasil dialog awal yang diperoleh, peneliti melakukan 

observasi pendahuluan di kelas VII B yang terdiri dari 32 siswa pada hari 

Senin, 15 Oktober 2014. Tujuan dari observasi awal untuk menentukan 

fokus penelitian atau indikator mengenai peningkatan pemecahan masalah 

matematika siswa, diantaranya siswa mampu memahami masalah, siswa 

mampu merencanakan pemecahan masalah, siswa mampu melaksanakan 

pemecahan masalah, siswa mampu melakukan penilaian terhadap hasil 

yang didapat dengan benar. 

Dialog awal peneliti dan guru matematika kelas VII B ini 

menghasilkan kesepakatan yaitu mengadakan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran  NHT melalui pendekatan Scientific untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dalam 

pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Ngemplak. Metode 

pembelajaran  NHT melalui pendekatan Scientific ini pembelajaran 

dengan pemberian masalah yang berhubungan dengan dunia nyata 

sehingga siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi dan dialog awal dengan guru 

matematika menghasilkan kesepakatan bahwa, a) disadari untuk 

meningkatkan kemampuan profesional guru dalam menerapkan strategi 

pembelajaran, menyajikan materi ajar yang menarik dan memberikan 
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bimbingan kepada siswa yang kesulitan, b) guru matematika kelas VII B 

menerima solusi masalah dengan menerapkan pendekatan scientific 

dengan strategi NHT yang ditawarkan oleh peneliti untuk meningkatkan 

pemecahan masalah matematika siswa dalam pembelajaran matematika, 

dan c) alokasi waktu yang digunakan untuk melaksanakan tindakan 

penelitian. 

2. Tindakan Kelas Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan Kelas Siklus I 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran matematika di kelas VII 

B yang bertujuan  untuk meningkatkan pemecahan masalah 

matematika siswa. Perencanaan tindakan kelas pada siklus I terbagi 

menjadi dua pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 

2014 dan 10 November 2014 dengan alokasi waktu 4 x 40 menit, 

untuk masing–masing pertemuan ada 2 jam pelajaran yang 

berdasarkan RPP yang telah dibuat oleh peneliti. 

Perencanaan tindakan kelas pada siklus I menerapkan 

pendekatan scientific dengan strategi NHT. Materi pelajaran yang 

disampaikan pada pertemuan pertama adalah perbandingan senilai 

yang terdiri dari pengertian dan sifat-sifat perbandingan senilai. Pada 

pertemuan kedua, tindakan guru sama dengan pertemuan pertama. 

Namun yang membedakan pada pertemuan kedua adalah materi 

perbandingan senilai yang terdiri dari pengertian perbandingan 

berbalik nilai  dan sifat-sifat perbandingan berbalik nilai. 
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Guru matematika dalam proses belajar mengajar tetap bertindak 

sebagai pengajar sedangkan peneliti hanya membantu proses 

pembelajaran dan melakukan observasi terhadap proses belajar 

mengajar yang sedang berlangsung. Peneliti mencatat kejadian–

kejadian yang penting dalam proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung dalam lembar observasi, lembar catatan lapangan dan 

setelah selesai pembelajaran, guru diminta untuk memberi tanggapan. 

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun 

perbandingan senilai. 

b. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I 

Pertemuan pertama pada tindakan kelas siklus I dilaksanakan 

pada hari Senin, 3 November 2014 pada jam 10.30 – 12.00 WIB di 

kelas VII B dengan jumlah 32 siswa. Guru sebagai pelaku tindakan, 

sedangkan peneliti bertindak sebagai observer atau pengamat terhadap 

proses pembelajaran yang berlangsung. Kegiatan pembelajaran 

mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah 

dirancang. Materi yang disampaikan pada siklus I pertemuan pertama 

adalah sub materi pengertian perbandingan senilai, sifat-sifat 

perbandingan senilai, dan evaluasi tes individu. 

Pertemuan kedua pada tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada 

hari Senin, 10 November 2014 pada jam 10. 30 – 12. 00 WIB di kelas 

VII B dengan jumlah 32 siswa. Pada pertemuan kedua sub materi 
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yang akan disampaikan adalah pengertian perbandingan berbalik nilai, 

sifat-sifat perbandingan senilai, dan evaluasi tes individu. 

 

Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus 1 

c. Hasil Observasi Tindakan Kelas Siklus I 

1) Tindak Mengajar 

Pada pertemuan pertama siklus I kegiatan belajar dimulai 

dengan guru memberi salam dan dilanjutkan berdoa serta 

menanyakan kehadiran siswa. Sebelum masuk pada materi guru 

juga memeriksa kesiapan kelas dan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, memotivasi siswa serta menyampaikan tujuan dan 

materi ajar yang akan dipelajari, kemudian menyampaikan strategi 

yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan scientific 

dengan strategi NHT. 

Guru memberikan apresiasi materi tentang perbandingan 

yang terdiri dari pengertian perbandingan senilai, dan contoh-
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contoh senilai dalam kehidupan sehari-hari. Guru membagi 

kelompok menjadi 8 kelompok secara acak dan kemudian 

membagikan nomor secara acak. Guru memberikan masalah 

berupa gambar dan memberikan kesempatan siswa untuk 

menyelesaikannya dengan pendekatan scientific dengan strategi 

NHT, siswa berdiskusi kelompok persoalan yang berhubungan 

dengan perbandingan senilai kemudian menyimpulkan hasil yang 

ada kedalam sebuah konsep atau rumus. 

     

Gambar 4.1 siswa saat diskusi dan peneliti membimbing siswa 

Setiap kelompok diskusi bertugas untuk menemukan 

konsep tentang materi yang dipelajari. Dengan cara siswa 

mengamati permasalahan yang diberikan, menanyakan tentang 

permasalahan tersebut, dari hasil yang didapat siswa menalar 

untuk mencari penyelesaiannya, mencoba menyelesaikan dan 

menemukan konsep sendiri. Kemudian dengan strategi NHT guru 

memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi 

dengan memanggil nomor secara acak sesuai kelompoknya. Siswa 
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yang ditunjuk menyampaikan hasilnya didepan kelas dengan 

penjelasan yang sesuai alur pemikiran saat penyelesaian masalah. 

Siswa kelompok lain menanggapi dan mengemukakan pendapat 

mengenai penyelesaian soal, sehingga terjadi diskusi atau tanya 

jawab sehingga disepakati bahwa jawaban yang disampaikan 

benar dan dipahami oleh siswa. Terakhir guru dan siswa 

menyimpulkan hasil dari diskusi bersama-sama 

   

Gambar 4.2 Siswa saat diskusi dan evaluasi 

Setelah diskusi selesai guru memberikan lembar soal 

evaluasi individu untuk mengukur pemahaman siswa tentang 

materi yang telah dipelajari. Sebagai penutup guru mengadakan 

refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami siswa, apa sebab belum paham, dan alternative 

tindakan berikutnya. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam dan motivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar. 
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Pertemuan kedua pada siklus I kegiatan diawali dengan 

membahas materi yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru mengawali proses pembelajaran dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan menyampaikan materi tentang 

perbandingan senilai yang terdiri dari pengertian perbandingan 

senilai, dan contoh-contoh perbandingan senilai dalam kehidupan 

sehari-hari. Setelah itu guru memberikan masalah untuk kemudian 

diselesaikan dengan pendekatan scientific dengan strategi NHT. 

Guru membagi kelompok menjadi 8 kelompok secara acak 

dan kemudian membagikan nomor secara acak. Guru memberikan 

masalah berupa soal dan memberikan kesempatan siswa untuk 

menyelesaikannya dengan pendekatan scientific dengan strategi 

NHT, siswa berdiskusi kelompok persoalan yang berhubungan 

dengan perbandingan senilai dan sifat-sifat perbandingan senilai 

kemudian menyimpulkan hasil yang ada kedalam sebuah konsep 

atau rumus. Setiap kelompok harus menyelesaikan permasalahan 

sendiri dengan cara mengamati soal yang diberikan, menanyakan 

tentang masalah tersebut, menalar untuk mencari solusi, kemudian 

mencoba menyelesaikan masalah dan menemukan konsep. 

Dengan strategi NHT guru memberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dengan memanggil nomor secara 

acak sesuai kelompoknya. Siswa yang ditunjuk menyampaikan 

hasilnya didepan kelas dengan penjelasan yang sesuai alur 
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pemikiran diskusi bersama kelompok. Siswa kelompok lain 

menanggapi dan mengemukakan pendapat mengenai penyelesaian 

soal, sehingga terjadi diskusi atau tanya jawab. Terakhir guru dan 

siswa menyimpulkan hasil dari diskusi bersama-sama dan  

memberikan jawaban yang tepat. 

Setelah diskusi selesai guru memberikan lembar soal 

evaluasi individu untuk mengukur pemahaman siswa tentang 

materi yang telah dipelajari. Sebagai penutup guru mengadakan 

refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami siswa, apa sebab belum paham, dan alternatif 

tindakan berikutnya. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam dan motivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar. 

2) Tindak Belajar 

Pada pertemuan pertama siklus I proses pembelajaran 

berlangsung dengan lancar, akan tetapi ada siswa yang masih 

gaduh karena guru baru pertama kali menerapkan strategi 

pembelajaran yang berbeda. Dalam pembelajaran sehari-hari, guru 

biasanya hanya menggunakan metode ceramah tanpa disertai 

kegiatan belajar lain. Pada pertemuan pertama banyak siswa yang 

masih bingung dalam menemukan sendiri konsep mengenai 

perbandingan senilai dan sifat-sifat perbandingan senilai karena 

merupakan hal baru bagi mereka. Pembelajaran masih terfokus 

pada guru dan hanya beberapa siswa yang pandai saja yang 
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antusias dengan pendekatan scientific dan strategi baru yang 

diterapkan. Setelah menerapkan pendekatan scientific dengan 

strategi NHT pada pertemuan pertama, terdapat 10 siswa yang 

mampu memahami masalah, 12 siswa yang mampu merencanakan 

pemecahan masalah, 8 siswa yang mampu menyelesaikan masalah , 

13 siswa yang mampu memeriksa kembali hasil dari suatu masalah 

matematika 

 

Pada pertemuan kedua siswa lebih antusias dan percaya diri 

dalam bertanya, menanggapi, dan menjawab pertanyaan dari guru 

walaupun tidak semuanya tepat, tetapi hal ini sangat baik dalam 

mengeksplor pikiran-pikiran kreatif siswa sehingga mampu 

memecahkan masalah matematika dengan lebih baik. Pada 

pertemuan kedua terdapat 15 siswa yang mampu memahami 

masalah, 17 siswa yang mampu merencanakan pemecahan 

masalah, 20 siswa yang mampu menyelesaikan masalah , 16 siswa 

yang mampu memeriksa kembali hasil dari suatu masalah 

matematika 

d. Refleksi siklus I 

Refleksi terhadap hasil siklus I dilaksanakan pada hari senin, 10 

November 2014 usai kegiatan pembelajaran pertemuan kedua pada 

siklus I. Dalam kegiatan refleksi ini mendiskusikan hasil observasi 

siklus I. Berdasarkan hasil diskusi diperoleh hal yang dapat dicatat 

sebagai masukan untuk perbaikan pada putaran II yaitu: 
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1) Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan menerapkan pendekatan 

scientific dengan strategi NHT, namun pelaksanaan pendekatan 

scientific dengan strategi NHT belum maksimal karena guru belum 

terbiasa dalam penerapan strategi ini, sehingga kurang mampu 

dalam mengendalikan kelas. 

2) Pengendalian kelas yang masih kurang, berakibat pada pengaturan 

waktu pembelajaran yang kurang tepat. Hal ini terlihat pada saat 

siswa diskusi dan mempresentasikan hasil banyak siswa yang 

masih gaduh, sehingga kurang efektif dalam penggunaan waktu 

pembelajaran. 

3) Peran guru dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk 

menemukan konsep sendiri masih cenderung kurang. Hal ini dapat 

dilihat dari minat siswa dalam menyampaikan dan 

mempresentasikan hasil penyelesaian soal didepan kelas. 

4) Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal, sehingga saat diberikan soal individu banyak siswa yang 

bertanya guru maupun teman sebangku untuk mengerjakan soal 

tersebut. 

e. Evaluasi siklus I 

Berdasarkan hasil refleksi, dapat dikatakan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan pada tindakan siklus I belum 

mendapatkan hasil yang maksimal. Pada tindakan siklus I ini, peran 
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guru masih tampak dominan karena guru masih banyak menuntun 

atau memberikan penjelasan kepada siswa baik dalam penyampaian 

materi maupun dalam penyelesaian soal latihan. Masih adanya siswa 

yang belum tertib dalam menyelesaikan soal, siswa yang masih 

bingung saat mengerjakan soal bahkan mencontek pekerjaan teman, 

kurangnya rasa percaya diri siswa dalam menjawab soal dan 

mempresentasikan jawabannya sehingga terjadi kegaduhan saat guru 

menunjuk siswa secara langsung. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan tindakan 

yang telah dilakukan pada siklus I adalah masih perlu diadakan 

perbaikan pada siklus selanjutnya. Pada siklus I ini diperoleh data 

mengenai pemecahan masalah matematika yaitu siswa yang 

mampu memahami masalah sebanyak 15 siswa (46, 88%), siswa 

yang mampu merencanakan pemecahan masalah sebanyak 17 

siswa (53,13%), siswa yang mampu menyelesaikan masalah 

sebanyak 20 siswa (62,50%) ,siswa yang mampu memeriksa 

kembali hasil dari suatu masalah matematika sebanyak 16 siswa 

(50,00%). 

Untuk menyusun rencana pada tindakan kelas siklus II perlu 

diadakan revisi terencana dari tindakan kelas siklus I. Revisi yang 

telah disepakati oleh peneliti dan guru matematika adalah: 
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1) Guru dapat memberikan arahan yang lebih jelas mengenai 

pendekatan scientific dengan strategi NHT dalam pembelajaran 

matematika, sehingga kelas bisa terkendali dengan baik. 

2) Diharapkan dengan kondisi kelas yang terkendalikan dengan baik, 

pengaturan pembelajaran bisa tepat waktu dan maksimal. 

3) Memberikan motivasi lebih kepada siswa agar lebih percaya diri 

dalam mengerjakan soal dan mempresentasikan hasil pekerjaanya 

didepan kelas dengan alur pengerjaan mereka masing-masing. 

4) Guru tidak lagi dominan dalam memberikan penjelasan kepada 

siswa, siswa harus lebih aktif dalam mencari solusi soal baik 

dengan secara individu maupun berdiskusi. Dengan begitu siswa 

diharapkan lebih memahami materi, sehingga apabila diberikan 

latihan individu dapat mengerjakan secara mandiri. 

 Kegiatan pada siklus I dapat disajikan dalam bentuk gambar 

sebagai berikut : 
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Dialog awal     Perencanaan Kegiatan 

     

       

    

Refleksi Atau Evaluas    Pelaksanaan Kegiatan 

Gambar 4. 3 Tahapan Pada Siklus I 

3. Tindakan Kelas Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan Kelas Siklus II 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran matematika di kelas VII 

B yang bertujuan untuk meningkatkan pemecahan masalah 

matematika siswa. Perencanaan tindakan kelas pada siklus I terbagi 

menjadi satu pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 

2014 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit, 2 jam pelajaran yang 

berdasarkan RPP yang telah dibuat oleh peneliti. 

Perencanaan tindakan kelas pada siklus II menerapkan 

pendekatan scientific dengan strategi NHT. Materi pelajaran yang 

disampaikan pada pertemuan ini adalah skala. 
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Guru matematika dalam proses belajar mengajar tetap bertindak 

sebagai pengajar sedangkan peneliti hanya membantu proses 

pembelajaran dan melakukan observasi terhadap proses belajar 

mengajar yang sedang berlangsung. Peneliti mencatat kejadian–

kejadian yang penting dalam proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung dalam lembar observasi, lembar catatan lapangan dan 

setelah selesai pembelajaran, guru diminta untuk memberi tanggapan. 

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun 

refleksi. 

b. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II 

Pada tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 17 

November 2014 pada jam 10. 30 – 12. 00 WIB di kelas VII  B dengan 

jumlah 32 siswa. Guru sebagai pelaku tindakan, sedangkan peneliti 

bertindak sebagai observer atau pengamat terhadap proses 

pembelajaran yang berlangsung. Kegiatan pembelajaran mengacu 

pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah 

dirancang. Materi yang disampaikan pada siklus II adalah sub materi 

skala, terdiri dari pengertian skala, dan terakhir evaluasi tes individu. 

c. Hasil Observasi Tindakan Kelas siklus II 

1) Tindak Mengajar 

Pada pertemuan siklus II kegiatan dimulai dengan guru 

mengucap salam dan dilanjutkan berdoa serta melakukan absensi 

siswa. Kegiatan selanjutnya guru menyampaikan tujuan dan materi 
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yang akan dipelajari. Kegiatan pembelajaran dilakukan 

menggunakan pendekatan scientific dengan strategi NHT. 

Guru memberikan apresiasi materi tentang skala yang 

terdiri dari pengertian skala, dan contoh-contoh skala dalam 

kehidupan sehari-hari. Guru membagi kelompok menjadi 8 

kelompok secara terpimpin sesuai nilai tes individu dan kemudian 

membagikan nomor secara acak. Guru memberikan masalah 

berupa gambar dan memberikan kesempatan siswa untuk 

menyelesaikannya dengan pendekatan scientific dengan strategi 

NHT, siswa berdiskusi kelompok persoalan yang berhubungan 

dengan skala dan sifat-sifat skala kemudian menyimpulkan hasil 

yang ada kedalam sebuah konsep atau rumus. Setiap kelompok 

harus mengamati, menanya, menalar, dan mencoba untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan.  

Dengan strstegi NHT guru memberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dengan memanggil nomor secara 

acak sesuai kelompoknya. Siswa yang ditunjuk menyampaikan 

hasilnya didepan kelas dengan penjelasan yang sesuai alur 

pemikiran saat penyelesaian masalah. Kelompok lain menanggapi 

dan mengemukakan pendapat mengenai penyelesaian masalah, 

sehingga terjadi diskusi atau tanya jawab. 

Terakhir guru dan siswa menyimpulkan hasil dari diskusi 

bersama-sama. Setelah diskusi selesai guru memberikan lembar 
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soal evaluasi individu untuk mengukur pemahaman siswa tentang 

materi yang telah dipelajari. Sebagai penutup guru mengadakan 

refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami siswa, apa sebab belum paham, dan alternative 

tindakan berikutnya. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam dan motivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar 

2) Tindak Belajar 

Tindak belajar yang dilaksanakan pada pertemuan siklus II 

sudah terlaksana dengan baik dibandingkan pada siklus I, siswa 

sudah terbiasa menggunakan pendekatan scientific dengan strategi 

NHT dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa lebih 

antusias dan tidak bingung dengan proses pembelajaran yang 

mereka tempuh, siswa bisa lebih berkonsentrasi pada materi yang 

diberikan oleh guru. Hal ini  terbukti dengan adanya peningkatan 

pemecahan masalah  matematika siswa dalam pembelajaran. 

Setelah menerapkan pendekatan scientific dengan strategi 

NHT dalam pembelajaran, terdapat 25 siswa yang mampu 

memahami masalah, 24 siswa yang mampu merencanakan 

pemecahan masalah, 28 siswa yang mampu menyelesaikan 

masalah, 26 siswa yang mampu memeriksa kembali hasil dari suatu 

masalah matematika. 
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d. Refleksi siklus II 

Refleksi terhadap hasil puataran II dilaksanakan pada hari Senin, 

17 November 2014 usai kegiatan pembelajaran pada siklus II. Dalam 

kegiatan refleksi ini mendiskusikan hasil observasi siklus II. 

Berdasarkan hasil diskusi antara guru matematika dengan peneliti, 

diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat pada siklus II sebagai 

berikut: 

1) Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan menerapkan pendekatan 

scientific dengan strategi NHT, pelaksanaan pendekatan scientific 

dengan strategi NHT cukup maksimal karena guru sudah mapan 

dalam penerapan strategi ini, sehingga kelas mampu dikondisikan 

dengan baik. 

2) Pengkondisian kelas yang cukup baik, maka pengaturan waktu 

pembelajaran hanya sedikit saja yang kurang sesuai. Hal ini terlihat 

pada waktu presentasi di depan kelas siswa tidak lagi gaduh, 

sehingga presentasi dapat selesai sesuai harapan. 

3) Peran guru dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk 

memecahkan masalah matematika. Hal ini dapat dilihat dari minat 

siswa dalam menyampaikan dan mempresentasikan hasil 

penyelesaian soal didepan kelas yang lebih antusias. 

4) Siswa tidak banyak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, 

hal ini terlihat sudah banyak siswa yang mengerjakan sendiri dan 
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tidak mencontoh pekerjaan siswa lain, sehingga suasana kelas lebih 

tenang dari sebelumnya. 

e. Evaluasi siklus II 

Pada siklus II ini kegiatan pembelajaran sudah mengalami 

peningkatan dalam hal pemecahan masalah matematika siswa. Hal ini 

ditunjukan dengan peningkatan jumlah siswa yang bertanya mengenai 

soal yang diberikan maupun menyatakan pendapat mereka mengenai 

soal yang diberikan bahkan dengan inisiatif sendiri siswa berebut 

untuk menjawab soal dan menjelaskan apa yang diketahui kepada 

siswa lain. Kegiatan pembelajan pun sudah tidak didominasi oleh guru 

dan siswa yang pandai saja, sudah banyak juga siswa yang 

sebelumnya merasa minder menunjukan keaktifannya. Pada siklus ini 

siswa terlihat lebih komunikatif dan kreatif dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Pada siklus II ini diperoleh data mengenai pemecahan masalah 

matematika siswa yaitu kemampuan siswa memahami masalah 

sebanyak 25 siswa (78,13%), kemampuan siswa merencanakan 

pemecahan masalah sebanyak 24 siswa (75,00%), kemampuan siswa 

menyelesaikan masalah sebanyak 28 siswa (87,50%), kemampuan 

siswa memeriksa kembali hasil dari suatu masalah matematika 

sebanyak 26 siswa (81,25%).  

Berdasarkan tindakan awal sampai pada tindakan siklus II, dapat 

diketahui bahwa pendekatan scientific dengan strategi NHT yang 
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diterapkan pada pembelajaran matematika di kelas VII B SMP N 1 

Ngemplak berhasil meningkatkan pemecahan masalah matematika 

siswa dalam pembelajaran matematika. Dengan demikian telah 

disepakati antara peneliti dan guru matematika menyimpulkan bahwa 

pemecahan masalah matematika siswa meningkat setelah diterapkan 

pendekatan scientific dengan strategi NHT. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Berdasarkan pembelajaran yang dilakukan secara menyeluruh pada 

tindakan siklus I dan siklus II dengan menerapkan pendekatan scientific 

dengan strategi NHT, terjadi peningkatan pemecahan masalah matematika 

siswa dalam pembelajaran matematika. Data sebelum dilakukan tindakan 

kelas mengenai pemecahan masalah matematika dapat dilihat dari beberapa 

indikator yaitu siswa yang mampu memehami masalah sebanyak 5 siswa 

(15,63%), siswa yang mampu merencanakan pemecahan masalah sebanyak 7 

siswa (21,88%), siswa yang mampu menyelesaikan masalah sebanyak 4 siswa 

(12,50%), serta siswa yang mampu memeriksa kembali hasil dari suatu 

masalah matematika sebanyak 8 siswa (25,00%). 

Data peningkatan pemecahan masalah matematika dalam pembelajaran 

matematika pada siklus I dapat dilihat dari indikator yaitu siswa yang mampu 

memehami masalah sebanyak 15 siswa (46,88%), siswa yang mampu 

merencanakan pemecahan masalah sebanyak 17 siswa (53,13%), siswa yang 

mampu menyelesaikan masalah sebanyak 20 siswa (62,50%), serta siswa 
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yang mampu memeriksa kembali hasil dari suatu masalah matematika 

sebanyak 16 siswa (50,00%). 

 Data peningkatan pemecahan masalah matematika dalam pembelajaran 

matematika pada siklus II dapat dilihat dari indikator yaitu siswa yang 

mampu memahami masalah sebanyak 25 siswa (78,13%), siswa yang mampu 

merencanakan pemecahan masalah sebanyak 24 siswa (75,00%), siswa yang 

mampu menyelesaikan masalah sebanyak 28 siswa (87,50%), serta siswa 

yang mampu memeriksa kembali hasil dari suatu masalah matematika 

sebanyak 26 siswa (81,13%). 

Data hasil tindakan tentang pemecahan masalah matematika pada kelas 

VII B SMP N 1 Ngemplak keseluruhan dapat disajikan dalam table berikut: 

Tabel 4.1 

Data Peningkatan pemecahan masalah Matematika Siswa 

Indikator Kemampuan 

kreativitas siswa 

Sebelum 

Tindakan 

Pencapaian 

Indikator 

Setelah Tindakan 

siklus I siklus II 

a. Siswa mampu 

memahami 

masalah 

5 siswa 

(16,63%) 

75% 15 siswa 

(46,88%) 

25 siswa 

(78,13%) 

b. Siswa mampu 

merencanakan 

masalah 

7 siswa 

(21,88%) 

65% 17 siswa 

(53,13%) 

24 siswa 

(75,00%) 

c. Siswa mampu 

menyelesaikan 

masalah 

4 siswa 

(12,50%) 

60% 20 siswa 

(62,50%) 

28 siswa 

(87,50%) 

d. Siswa mampu 

memeriksa kembali 

dari suatu masalah 

matematika 

8 siswa 

(25,00%) 

60% 16 siswa 

(50,00%) 

26 siswa 

(81,12%) 

Indikator keberhasilan tindakan dalam penelitian adalah acuan untuk 

mempertimbangkan hasil yang dicapai setelah melakukan tindakan. Indikator 
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yang dicapai untuk meningkatkan pemecahan masalah matematika dari 32 

siswa, sebagai berikut: 

1. Siswa dapat memehami masalah matematika sebanyak 25 siswa (78,13%). 

Indikator ini tercapai siswa dapat memhamai masalah dengan baik dan 

benar. 

2. Siswa dapat merencanakan pemecahan masalah matematika sebanyak 24 

siswa (75,00%). Indikator ini tercapai siswa dapat merencanakan 

pemecahan masalah dengan benar. 

3. Siswa dapat melaksanakan pemecahan masalah matematika sebanyak 28 

siswa (87,50%). Indikator ini tercapai siswa dapat melaksanakan masalah 

dengan baik atau benar. 

4. Siswa dapat melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan 

benar sebanyak 26 siswa (81,13%). Indikator ini tercapai siswa dapat 

melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar.   

Adapun grafik yang menggambarkan peningkatan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VII B SMP N 1 Ngemplak dari awal sebelum 

tindakan kelas sampai dengan akhir tindakan kelas siklus II dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 



66 
 

Gambar 4.1 

Grafik Peningkatan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

 

C. Pembahasan Tiap dan Antar Siklus 

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis 

tindakan berdasarkan pada analisis data dari hasil penelitian pembelajaran 

matematika kelas VII B semester genap SMP Negeri 1 Ngemplak Tahun 

Ajaran 2014/2015 yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Tujuan 

penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa 

melalui strategi NHT dengan pendekatan scientific.  

Penerapan strategi NHT dengan pendekatan scientific. telah 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa siswa kelas VII B SMP 

N 1 Ngemplak. Hal ini dapat dapat terlihat dari meningkatnya indikator 

kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu mampu memahami masalah, 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Kondisi
Awal

Siklus 1 Siklus 2

P
er

se
n

ta
se

 (
%

) 
 

Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

Siswa mampu
memahami masalah

Siswa mampu
merencanakan
pemecahan masalah

Siswa mampu
menyelesaikan
masalah

Siswa mampu
memeriksa kembali
dari suatu masalah
matematika



67 
 

mampu merencakan pemecahan masalah, mampu menyelesaikan masalah, 

serta mampu memeriksa kembali hasil dari suatu masalah matematika 

Uraian pelaksanaan tindakan kelas selama dua siklus yang dilakukan 

berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pertama yang 

dilakukan guru yaitu pengkondisian siswa diantaranya dengan salam,  

memeriksa kehadiran siswa, memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mempersiapkan diri dengan segala kebutuhannya. 

NHT  adalah suatu metode belajar dimana setiap siswa diberi nomor 

kemudian dibuat suatu kelompok kemudian secara acak guru memanggil 

nomor dari siswa. (Iif Khoiru Ahmadi, 2011:59). Pembelajaran dengan 

menggunakan NHT  diawali dengan Numbering. Guru membagi kelas 

menjadi kelompok-kelompok kecil. 

 Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan 

yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok . berikan kesempatan tiap-tiap 

kelompok menemukan jawaban. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok 

menyatukan kepalanya “Heads Together” berdiskusi memikirkan jawaban 

atas pertanyaan dari guru. 

Langkah berikutnya adalah guru memanggil peserta didik yang 

memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. Mereka diberi 

kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah diterimanya dari 

guru. Hal itu dilakukan terus hingga semua peserta didik dengan nomor yang 

sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan jawaban 

atas pertanyaan guru. Berdasarkan jawaban-jawaban itu guru dapat 
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mengembangkan diskusi lebih mendalam, sehingga peserta didik dapat 

menemukan jawaban pertanyaan itu sebagai pengetahuan yang utuh ( Agus 

Suprijono, 2013:92). 

a. Siklus I 

Pada siklus I, kebanyakan siswa belum bisa menuliskan notasi 

matematika tapi secara keseluruhan kemampuan menidentifikasi soal 

siswa sudah cukup baik. Siswa secara individu telah mampu untuk 

memahami soal. Ketika merencanakan suatu penyelesaian, beberapa 

siswa ada yang menanyakan kepada guru, rumus yang harus 

digunakan. Kebanyakan siswa masih bingung dalam menentukan 

rumus, sehingga guru harus menjelaskan untuk semua siswa di depan 

kelas. Setelah diberikan penjelasan siswa menuliskan rencana 

penyelesaiannya dalam LKS masing-masing.  

Siswa menyelesaikan soal sesuai dengan rencananya. 

Kemampuan siswa dalam menyubstitusi dalam rumus yang akan 

digunakan sudah baik, walaupun masih ada beberapa siswa yang 

kurang teliti. Kebanyakan siswa menghitung penyelesaian bersama 

baik dengan pasangan maupun semua anggota kelompok.  

Siswa menafsirkan solusi yang diperoleh dengan menyimpulkan 

jawaban soal. Beberapa siswa masih enggan dalam menyimpulkan 

jawaban. Guru selalu mengingatkan siswa untuk menyimpulkan 

jawabannya. Setelah selesai, guru menyuruh siswa untuk mengoreksi 

jawaban mereka.  
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Contoh hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan tes siklus I  

 

Gambar 4.3 Hasil pekerjaan siswa 

Pada gambar 4.3 hasil pekerjaan siswa diatas siswa belum mampu 

menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan sehingga mereka 

belum mampu memahami masalah. Siswa juga belum membuat rencana 

permasalahan jawaban tersebut.  

b. Siklus II 

Pada siklus II, kemampuan memahami soal siswa sudah bagus. 

Kemampuan mengidentifikasi apa yang diketahui dari soal sudah 

meningkat dibandingan dengan siklus I. Hanya beberapa siswa yang 

masih kurang dalam menuliskan informasi dari soal.  

Dalam merencanakan penyelsaian masalah, siswa sudah mampu 

untuk menentukan langkah penyelesaiannya dengan diskusi. Setelah 

merencanakan penyelesaian, siswa menghitung penyelesaian sesuai 

dengan rencana. Pada pembelajaran siklus II ini, siswa mulai terbiasa 

untuk menafsirkan solusi yang diperoleh dengan cara menyimpulkan 

jawaban.  
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Hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan tes siklus II  

1. Mampu memahami masalah  

Soal: Harga 3 liter bensin Rp.13.500,00. Jika seseorang 

membeli dengan uang Rp 27.000,00. Berapa liter bensin 

yang diperolehnya? 

 

Gambar 4.4 hasil pekerjaan siswa  

Pada gambar 4.4 hasil pekerjaan siswa, siswa sudah 

mampu memahami masalah karena siswa sudah mampu 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa indikator pemecahan 

masalah terpenuhi.  

2. Mampu merencanakan pemecahan masalah 

 

    Gambar 4.5 Hasil pekerjaan siswa  

Pada gambar 4.5 hasil pekerja siswa, siswa sudah 

mampu merencanakan pemecahan masalah. Maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator pemecahan masalah 

terpenuhi.  
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3. Mampu melaksanakan pemecahan masalah  

 

 Gambar 4.6 Hasil pekerjaan siswa 

Pada gambar 4.6 hasil pekerjaan siswa, siswa sudah 

mampu melaksanakan pemecahan masalah. Maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator pemecahan masalah 

terpenuhi.  

4. Mampu memeriksa kembali hasil dari suatu masalah 

 

    Gambar 4.7 Hasil pekerjaan siswa  

Pada gambar 4.7 hasil pekerjaan siswa, siswa sudah 

mampu memeriksa kembali hasil dari suatu masalah. Maka 

dapat disimpulkan bahwa indikator pemecahan masalah 

terpenuhi. 
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  Pembahasan Tiap Siklus 

Pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan, siswa yang 

mampu memahami masalah sebanyak 5 siswa (15,63%). Masih banyak 

siswa yang belum mampu memahami permasalahan yang diberikan.  

Berdasarkan tindakan siklus I, siswa yang mampu memahami 

masalah sebanyak 15 siswa (46,88%). Peningkatan tersebut dikarenakan 

guru lebih melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Pada 

tindakan siklus II, siswa yang mampu memahami masalah sebanyak 25 

siswa (78,13%). Menurut Suhermi (2004:43), NHT merupakan strategi 

pembelajaran yang dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Hasil 

penelitian ini dapat dimaknai, siswa dilibatkan secara langsung dalam 

mengikuti pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman terhadap 

materi pembelajaran. 

Kondisi awal sebelum dilakukan tindakan, siswa mampu 

merencanakan pemecahan masalah sebanyak 7 siswa (21,88%). Siswa 

belum mampu merencanakan pemecahan masalah serta langkah-langkah 

apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang diberikan. 

Md. Ririn Praditha Yanti dkk (2013), belajar bermakna tidak akan 

terwujud hanya dengan mendengarkan ceramah melainkan melalui 

kegiatan pembelajaran dimana fokus pembelajaran tergantung masalah 

yang dipilih sehingga siswa tidak saja mempelajari konsep-konsep yang 
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berhubungan dengan masalah tetapi juga dimaksudkan agar tujuan akhir 

dari proses pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik dan tepat 

sasaran. 

Pada siklus I siswa siswa mampu merencanakan pemecahan 

masalah sebanyak 17 siswa (53,13%). Pada siklus II siswa yang mampu 

merencanakan pemecahan masalah sebanyak 24 siswa (75,00%).Siswa 

lebih banyak yang bertanya saat pembelajaran berlangsung. Atsnan, 

Rahmita Yuliana Gazali (2013) bahwa pendekatan scientific  akan 

memunculkan unsur kreativitas siswa pada pembelajaran. Hasil penelitian 

ini aspek merencanakan pemecahan masalah merupakan hal penting 

dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa 

Kondisi awal siswa yang mampu menyelesaikan masalah 

sebanyak 4 siswa (12,50%). Pada siklus I, siswa yang mampu 

menyelesaikan masalah sebanyak 20 siswa (62,50%). Jake (2013) 

menyatakan pola pikir siswa harus dikontrol atau diarahkan oleh guru 

karena sebagai orang tua kedua. Hasil penelitian ini dimaknai, siswa harus 

dikontrol dan diarahkan dalam menyelesaiakan masalah yang diperlukan. 

Pada siklus II siswa yang mampu menyelesaikan masalah 

sebanyak 28 siswa (87,50%). Menurut  Anita Lie (2008:59) menyatakan 

strategi NHT mengembangkan siswa untuk meningkatkan semangat kerja 

sama dan saling berbagi ide-ide Hasil penelitian ini dapat dimaknai, 

bahwa pemberian tugas kepada siswa dapat melatih keterampilan 
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menemukan hal yang baru, dan mengeksplorasi dalam memecahkan 

permasalahan. 

Kondisi awal siswa yang mampu memeriksa kembali hasil dari 

suatu masalah sebanyak 8 siswa (25,00%). Pada siklus I, siswa yang 

mampu memeriksa kembali hasil dari suatu masalah sebanyak 16 siswa 

(50,00%). Sedangkan pada siklus II, siswa yang mampu memeriksa 

kembali hasil dari suatu masalah sebanyak 26 siswa (81,12%). Hal ini 

dikarenakan siswa sudah terbiasa mengikuti pembelajaran dengan srategi 

NHT melalui pendekatan scientific. Sejalan dengan pendapat Akhmad 

Sudrajat (2013) menunjukkan bahwa dalam pembelajaran scientific, siswa 

dibelajarkan dan dibiasakan untuk menemukan kebenaran ilmiah, bukan 

diajak untuk beropini apalagi fitnah dalam melihat suatu fenomena. 

1. Pembahasan antar siklus 

Pembahasan berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil 

penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dari kolaborasi antara 

peneliti dan guru matematika kelas VII B serta kepala sekolah SMP N1 

Ngemplak. Beberapa hal yang diuraikan dalam pembahasan adalah hal-hal 

yang berkaitan dengan masalah penelitian dan hipotesis tindakan. Selama 

proses penelitian, tindakan yang dilakukan oleh peneliti adalah berupa 

upaya meningkatkan pemecahan masalah matematika dengan menerapkan 

pendekatan scientific dengan strategi NHT dalam pembelajaran 

matematika. 
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Hasil penelitian yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti 

dan guru matematika serta kepala sekolah dengan menerapkan pendekatan 

scientific dengan strategi NHT dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan pemecahan masalah matematika siswa.  

Dalam upaya meningkatkan pemecahan masalah matematika 

dalam pembelajaran matematika, guru selalu melakukan pembenahan 

dalam setiap tindakan pada kegiatan pembelajaran di kelas VII B. Dengan 

cara mengaktifkan belajar siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Kemampuan pemecahan masalah matematika yang dilihat 

dari indikator-indikatornya dapat meningkat apabila melibatkan siswa 

dalam proses pembelajaran matematika di kelas. 

Guru dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung 

menerapkan strategi pembelajaran NHT melalui pendekatan Scientific  

untuk meningkatkan pemecahan masalah matematika dalam pembelajaran 

matematika. Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur agar tercapainya 

peningkaatan kemampuan pemecahan masalah matematika dalam proses 

pembelajaran yaitu : siswa yang mampu memahami masalah, siswa yang 

mampu merencanakan pemecahan masalah, siswa yang mampu 

melaksanakan pemecahan masalah, siswa yang mapu melakukan penilain 

terhadap hasil yang didapat dengan benar. 

Peningkatan pemecahan masalah matematika dalam pembelajaran 

matematika dapat memperlancar jalannya pembelajaran. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu: 
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a. Siswa mampu memahami masalah  

Kemampuan siswa dalam memahami masalah soal matematika 

yang diberikan dari guru pada saat proses pembelajaran merupakan 

salah satu indikator dalam meningkatkan pemecahan masalah 

matematika. Hal ini dapat mempengaruhi berjalannya proses 

pembelajaran. Siswa dikatakan mampu memahami masalah dari guru 

jika siswa mampu memahami masalah soal matematika dengan baik, 

dan dengan kemampuannya sendiri. Adanya peningkatan siswa yang 

memahami masalah soal matematika pada indikator ini dapat dilihat 

dari banyaknya siswa yang dapat memahami dan menjawab 

pertanyaan dari guru tanpa bantuan temannya.  

Dalam penelitian ini siswa yang mampu memahami masalah 

soal matematika yang diberikan guru meningkat. Hal ini dapat dilihat 

dari sebelum tindakan (15,63%), pada siklus I meningkat menjadi 

(46,88%), dan pada siklus II ada (78,13%). Pada penelitian ini dapat 

dilihat bahwa setelah adanya tindakan kamampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dalam indikator siswa mampu memahami 

masalah matematika dapat dikatakan meningkat secara signifikan 

setelah diterapkannya model pembelajaran NHT melalui pendekatan 

Scientific. Sesuai peraturan Dirjen Dekdasmen tanggal 11 November 

2004 ( dalam wardhani, 2010: 22) bahwa siswa yang mampu 

memhami masalah dengan baik yaitu jika siswa dapat 

mengidentifikasi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari 
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permasalahan, melakukan simbolisasi sampai dengan penyelesaian 

masalah. Hal ini berarti siswa memiliki pemahaman masalah yang 

baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tersebut mendukung penelitian yang dilaksanakan peneliti dimana 

dalam penelitian tersebut pendekatan scientific dengan strategi NHT 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami masalah. 

b. Siswa mampu merencanakan pemecahan masalah 

Kemampuan siswa dalam merencanakan pemecahan masalah 

pada saat proses pembelajaran juga merupakan salah satu indikator 

dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa. Siswa yang mampu merencanakan pemecahan masalah dapat 

dilihat dari kemampuan siswa untuk mengatasi soal cerita dengan 

pemecahan yang sulit saat diberikan soal matematika kesulitan. 

Adanya peningkatan siswa yang merencanakan pemecahan masalah 

pada indikator ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang antusias 

untuk mengerjakan soal didepan,sehingga terlihat siswa sangat 

antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Dalam penelitian ini siswa yang mampu merencanakan 

pemecahan masalah meningkat. Hal ini dapat dilihat dari sebelum 

tindakan sebanyak (21,88%), pada siklus I meningkat menjadi 

(53,13%), dan pada siklus II (75,00%). Pada penelitian ini dapat 

dilihat bahwa setelah adanya tindakan kamampuan pemecahan 

masalah dalam indikator siswa merencanakan pemecahan masalah 
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dapat dikatakan meningkat secara signifikan setelah diterapkannya 

model pembelajaran NHT melalui pendekatan Scientific. Menurut 

Herman Hudojo (2003:163) kemampuan merencanakan masalah 

tergantung pada pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. 

Semakin bervariasi pengalaman siswa, pada kemungkinan siswa 

semakin kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian masalah. Hal 

ini berarti siswa dapat merencakan pemecahan masalah dengan baik. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut 

mendukung penelitian yang dilaksanakan peneliti dimana dalam 

penelitian tersebut pendekatan scientific dengan strategi NHT dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam merencanakan masalah. 

c. Siswa mampu melaksanakan pemecahan masalah 

Pemecahan masalah juga didukung dengan adanya indikator 

siswa mampu melaksanakan pemecahan masalah. Peningkatan 

keaktifan siswa dalam indikator ini dapat memotivasi siswa untuk 

berani menjawab soal yang didapat dan menerangkan jawaban ke 

teman- teman sekelasnya. Penambahan nilai juga diberikan kepada 

siswa supaya siswa lebih termotivasi untuk presentasi di depan kelas. 

Siswa yang mampu melaksanakan pemecahan masalah dapat 

dilihat dari antusias  siswa untuk memberi tanggapan materi dan 

menjawab pertanyaan dari guru pada saat pembelajaran. Adanya 

peningkatan siswa yang mengajukan pertanyaan pada indikator ini 

dapat dilihat dari banyaknya siswa yang antusias untuk 
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bertanya,sehingga terlihat siswa sangat antusias dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran.  

Dalam penelitian ini siswa yang mampu melaksanakan 

pemecahan masalah meningkat. Hal ini dapat dilihat dari sebelum 

tindakan sebanyak (12,50%), pada siklus I meningkat menjadi 

(62,50%), dan pada siklus II  (87,50%). Pada penelitian ini dapat 

dilihat bahwa setelah adanya tindakan melaksanakan pemecahan 

masalah dalam indikator siswa melaksanakan pemecahan masalah 

dapat dikatakan meningkat secara signifikan setelah diterapkannya 

model pembelajaran NHT melalui pendekatan Scientific.  

Menurut Polya (Suherman, 2003:91) melaksanakan 

pemecahan masalah ini penting dilakukan karena pada langkah ini 

pemahaman siswa terhadap permasalahan dapat terlihat. Pada tahap 

ini siswa telah siap melakukan perhitungan segala macam yang 

diperlukan termasuk konsep dan rumus yang sesuai. Hal ini berarti 

siswa dapat melaksanakan pemecahan masalah  masalah ydengan 

baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tersebut mendukung penelitian yang dilaksanakan peneliti dimana 

dalam penelitian tersebut pendekatan scientific dengan strategi NHT 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melaksanakan 

pemecahan masalah. 
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d. Melakukan penilain terhadap hasil yang didapat dengan benar 

Dalam penelitian ini siswa yang mampu melakukan penilaian 

terhadap hasil yang didapat dengan benar meningkat. Hal ini dapat 

dilihat dari sebelum tindakan sebanyak (25,00%), pada siklus I 

meningkat menjadi (87,50%), dan pada siklus II  (81,13%). Menurut 

Polya (Suherman, 2003: 91) melakukan penilain terhadap hasil yang 

didapat dengan benar penting untuk dilakukan. Pada tahap ini siswa 

diharapkan berusaha untuk mengecek kembali dengan teliti setiap 

tahap yang telah ia lakukan. Dengan demikian, kesalahan dan 

kekeliruan dalam penyelesaian soal dapat ditemukan. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut mendukung 

penelitian yang dilaksanakan peneliti dimana dalam penelitian 

tersebut pendekatan scientific dengan strategi NHT dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan penilain terhadap 

hasil yang didapat dengan benar. 

D. Proposisi Hasil Penelitian 

Dalam kondisi awal dimana guru masih menerapkan pembelajaran yang 

monoton yakni metode ceramah sehingga pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran masih rendah disebabkan guru masih dominan dalam 

pembelajaran. Setelah menerapkan pendekatan scientific dengan strategi NHT 

pada siklus I, pemecahan masalah matematika siswa telah mengalami 

peningkatan dan setelah dilakukan kembali pada siklus II, pemecahan 

masalah matematika siswa kembali meningkat dari siklus I. Dari pembahasan 
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kondisi awal maupun antar siklus dapat diambil beberapa proposisi hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Memahami masalah dapat meningkatkan pemecahan masalah matematika 

siswa. 

2. Merencanakan pemecahan masalah dapat meningkatkan pemecahan 

masalah matematika siswa. 

3. Menyelesaikan masalah dapat meningkatkan pemecahan masalah 

matematika siswa. 

4. Memeriksa kembali hasil dari suatu masalah matematika dapat 

meningkatkan pemecahan masalah matematika siswa. 

5. Penerapan pendekatan scientific dengan strategi NHT dalam pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan pemecahan masalah matematika siswa. 

 


