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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh pembelajaran 

metode problem solving  terhadap hasil belajar matematika dan ingin mengetahui 

seberapa jauh pemahaman dan penguasaan mata pelajaran matematika setelah 

diterapkannya pembelajaran metode problem solving. Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga putaran. Penelitian ini 

bertempat di SMK Negeri 3 Bontang. Waktu berlangsungnya penelitian ini pada 

bulan Agustus sampai Oktober 2017, semester ganjil tahun pelaajaran 2017/2018. 

Setiap putaran terdiri dari rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi serta 

refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas X. Data yang diperoleh berupa 

hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analisis 

dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar siswa mengalami  peningkatan 

dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I (72.2%,), siklus II (82.5%), siklus III 

(92.5%). Metode  Problem Solving  dapat berpengaruh positif terhadap 

pemahaman siswa kelas X  SMK Negeri 3 Bontang, serta model pembelajaran ini 

dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran Matematika . 

 

Kata Kunci: Problem Solving, Barisan Dan Deret Aritmetika, Hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Dalam  era  industrialisasi,  bangsa  Indonesia  membulatkan  tekadnya untuk  

mengembangkan  budaya  belajar  yang  menjadi  prasyarat berkembangnya  

budaya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (iptek).  Namun dalam  

mengembangkan  budaya  tersebut  perlu  belajar  yang  mana  dan bagaimana  itu  

diupayakan  untuk  diwujudkan.  Dengan  kata  lain,  persoalan sebagai  budaya  

yang  akan  dikembangkan,  tidak  bisa  dipisahkan  dengan pemakaian  hakikat 

manusia  baik yang belajar maupun  yang membelajarkan. 

Secara  tersirat  persoalan-persoalan    itu  semestinya  menjadi  rujukan  

dalam membahas masalah-masalah belajar. Dalam  keseluruhan  proses  

pendidikan  di  SMK Negeri 3  Bontang. Tidak  bisa  disangkal  bahwa  dalam  

belajar  seseorang  dipenuhi  oleh banyak faktor. Sehingga bagi pelajar sendiri 
adalah penting untuk mengetahui faktor-faktor yang dimaksud. Hal  ini menjadi  

lebih penting  lagi,  tidak hanya bagi  pelajar,  tetapi  juga  bagi  (calon-calon)  
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pendidik,  pembimbing  dan pengajar  di  dalam  mengatur  dan  mengendalikan  

faktor-faktor  yang mempengaruhi  belajar  sedemikian  hingga  dapat  terjadi  

proses  belajar  yang optimal. 

Tidak  bisa  disangkal  bahwa  dalam  belajar  seseorang  dipenuhi  oleh 

banyak faktor. Sehingga bagi pelajar sendiri adalah penting untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dimaksud. Hal  ini menjadi  lebih penting  lagi,  tidak hanya 

bagi  pelajar,  tetapi  juga  bagi  (calon-calon)  pendidik,  pembimbing  dan 

pengajar  di  dalam  mengatur  dan  mengendalikan  faktor-faktor  yang 

mempengaruhi  belajar  sedemikian  hingga  dapat  terjadi  proses  belajar  yang 

optimal. 

Namun  pada  perkembangannya,  sistem  pendidikan  Indonesia sepertinya  

mengalami  keruwetan. Maka  jadilah  persoalan  dalam  dunia  pendidikan  kita  

semakin  menyerupai jalinan benang-benang kusut. Menurut Nurhadi dan Agus 

Senduk ada  tiga mainstream   yang perlu disoroti,  yaitu  pembaharuan  

kurikulum,  peningkatan  kualitas  pembelajaran, dan  efektifitas  pembelajaran.  

Kurikulum  pendidikan  harus  komprehensif terhadap  dinamika  social,  relevan,  

tidak  overload,  dan  mampu mengakomodasikan keberagaman keperluan dan 

kemajuan teknologi. Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan untuk memperbaiki 

kualitas hasil pendidikan.  

Untuk berhasilnya sebuah pembelajaran, pendidik memiliki peran yang 

sangat  penting.  Pendidik  harus  memiliki  berbagai  macam  kemampuan  di 

antaranya,  membekali  diri  dengan  berbagai  macam  ilmu  pengetahuan, 

ketrampilan,  serta  mengelola  program  belajar  mengajar,  mengelola  kelas, 

penggunaan  media,  menguasai  landasan  pendidikan,  mengelola  interaksi 

belajar mengajar, menilai prestasi siswa, melayani bimbingan dan penyuluhan 

serta memilih metode belajar mengajar yang  tepat. Jadi metode pembelajaran 

merupakan  salah  satu  faktor  atau  komponen  pendidikan  yang  sangat 

menentukan berhasil tidaknya suatu pembelajaran. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa metode mengajar itu mempengaruhi 

kualitas  pembelajaran.  Metode  mengajar  guru  yang  kurang  baik  akan 

mempengaruhi  belajar  siswa  yang  baik  pula. Metode mengajar  yang  kurang 

baik  itu  dapat  terjadi  misalnya  karena  guru  kurang  persiapan  dan  kurang 

menguasai bahan pelajaran sehingga guru  tersebut menyajikannya  tidak  jelas 

atau  sikap  guru  terhadap  siswa  dan  atau  terhadap mata  pelajaran  itu  sendiri 

tidak  baik,  sehingga  siswa  kurang  senang  terhadap  pelajaran  atau  gurunya.  

Akibatnya siswa malas untuk belajar.  Pembelajaran aktif adalah  suatu 

pembelajaran yang mengajak peserta didik  untuk  belajar  secara  aktif.  Ketika  

peserta  didik  belajar  dengan  aktif, berarti meeka mereka mendominasi aktifitas 

pembelajaran. Dengan ini mereka secara  aktif  menggunakan  otak,  baik  untuk  

menemukan  ide  pokok, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang 

baru mereka pelajari ke  dalam  satu  persoalan  yang  ada  dalam  kehidupan  

nyata.  Dengan  belajar aktif  ini,  peserta  didik  diajak  untuk  turut  serta  dalam  

semua  proses pembelajaran,  tidak  hanya mental  akan  tetapi  juga melibatkan  
fisik. Dengan cara  ini  biasanya  peserta  didik  akan  merasakan  suasana  yang  

lebih menyenagkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. 
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Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti mengambil judul “Penerapan 

Metode Pembelajaran Problem Solving Guna Meningkatkan Pemahaman Barisan 

dan Deret Aritmetika dalam Pelajaran Matematika Pada Siswa Kelas X SMK 

Negeri 3 Bontang Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah pembelajaran metode problem solving berpengaruh terhadap hasil 

belajar  matematika ? 

2. Seberapa tinggi tingkat penguasaan materi pelajaran matematika dengan 

diterapkannya metode Problem Solving pada siswa SMK Negeri 3 Kelas X  

tahun pelajaran 2017/2018? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat dijelaskan tujuan dari 

penelitian pembelajaran ini adalah: 

1. Untuk mengungkap pengaruh  metode problem solving  terhadap kreatifitas 

siswa dalam pelajaran   matematika  pada materi Barisan dan Deret Aritmetika  

2. Ingin mengetahui seberapa jauh kreatifitas siswa dalam mata pelajaran 

matematika pada  materi Barisan dan Deret Aritmetika  setelah diterapkannya  

metode Problem Solving  pada siswa SMK Negeri 3 Bontang  Kelas X. 

 

Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan, Penelitian tindakan kelas (PTK) mempunyai manfaat 

yang sangat besar baik bagi guru, siswa dan sekolah. 

1. Hasil dan temuan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang  

konstruktifistik dalam pembelajaran matematika oleh guru Kelas X tahun 

pelajaran 2017/2018. 

2. SMK Negeri 3 Bontang sebagai penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Matematika.  

3. Guru, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran 

yang dapat memberikan manfaat bagi siswa. 

4. Siswa, dapat meningkatkan motiviasi belajar dan melatih sikap sosial untuk 

saling peduli terhadap keberhasilan siswa lain dalam mencapai tujuan belajar. 

5. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan guru     

Matematika  dalam meningkatkan pemahaman siswa belajar     Matematika . 

6. Sumbangan pemikiran bagi guru Matematika dalam mengajar dan 

meningkatkan pemahaman siswa belajar Matematika . 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Metode Pembelajaran 

Metode  pembelajaran  adalah  cara  yang  digunakan  oleh  guru untuk  
menyampaikan  pelajaran  kepada  peserta  didik.  Karena penyampaian  itu  

berlangsung  dalam  interaksi  edukatif,  metode pembelajaran dapat diartikan 

sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan 
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pelajar pada saat berlangsungnya pengajaran. Dengan demikian, metode  

pembelajaran  merupakan  alat untuk menciptakan proses belajar-mengajar. 

 

Metode Pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Metode pembelajaran pemecahan masalah (problem solving) adalah  suatu  

cara  menyajikan pelajaran  dengan  mendorong  peserta  didik  untuk  mencari  

dan memecahkan  suatu  masalah/persoalan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan. 

Tahap pertama yaitu persiapan, persiapan disini meliputi : a).Bahan-bahan  yang  

akan  dibahas  terlebih  dahulu  disiapkan  oleh guru. b).Guru  menyiapkan  alat-

alat  yang  dibutuhkan  sebagai  bahan pembantu dalam memecahkan 

persoalan.c).Guru  memberikan  gambaran  secara  umum  tentang  cara-cara 

pelaksanaannya. d).Problem yang disajikan hendaknya jelas dapat merangsang 

peserta didik untuk berpikir.e).Problem  harus  bersifat  praktis  dan  sesuai  

dengan  kemampuan peserta didik. 

Tahap kedua yaitu Pelaksanaan, pelaksanaannya meliputi : a).Guru 

menjelaskan secara umum tentang masalah yang dipecahkan.b).Guru meminta 

kepada peserta didik untukmengajukan pertanyaan tentang tugas yang akan 

dilaksanakan.c).Peserta didik dapat bekerja secara individual atau 

berkelompok.d).Mungkin  peserta  didik  dapat  menemukan  pemecahannya  dan 

mungkin pula tidak.e).Kalau pemecahannya tidak ditemukan oleh peserta didik 

kemudian didiskusikan mengapa pemecahannya tak ditemui.f).Pemecahan 

masalah dapat dilaksanakan dengan pikiran.g).Data  diusahakan  mengumpulkan  

sebanyak-banyaknya  untuk analisa sehingga dijadikan fakta.h).Membuat 

kesimpulan. 

1.  Keuntungan Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving)  

a. Melatih  peserta  didik  untuk menghadapi  problema-problema  atau situasi    

yang timbul secara spontan.  

b. Peserta didik menjadi aktif dan berinisiatif sendiri serta bertanggung jawa  

sendiri. 

c. Pendidikan diSMK Negeri 3 , Bontang relevan dengan kehidupan. 

2. Kelemahan Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving)  

a. Memerlukan waktu yang lama  

b. Murid yang pasif dan malas akan tertinggal  

c. Sukar sekali untuk mengorganisasikan bahan pelajaran.  

d. Sukar  sekali menentukan masalah  yang  benar-benar  cocok  dengan 

tingkatkemampuan peserta didik.   

 

Barisan dan Deret Aritmetika 

Niko Sentera memiliki sebuah penggaris ukuran 20 cm. Ia mengamati 

bilangan-bilangan pada penggarisnya ini. Bilangan-bilangan tersebut berurutan 0, 

1, 2, 3, …, 20. Setiap bilangan berurutan pada penggaris ini mempunyai jarak yang 

sama, yaitu 1 cm. Jarak antar bilangan berurutan ini menunjukkan selisih 

antarbilangan. Jadi, selisih antara bilangan pertama dan kedua adalah 1  0   1, 
selisih antara bilangan kedua dan ketiga adalah 2 1   1, dan seterusnya hingga 

selisih antara bilangan keduapuluh dan keduapuluh satunya juga 1. 
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Bilangan-bilangan berurutan seperti pada penggaris ini memiliki selisih yang 

sama untuk setiap dua suku berurutannya sehingga membentuk suabarisan 

bilangan. Barisan bilangan seperti ini disebut barisan  aritmetika dengan selisih 

setiap dua suku berurutannya disebut beda (b). Barisan aritmetika adalah suatu 

barisan dengan selisih (beda) antara dua suku yang berurutan selalu tetap. 

Bentuk umum: 

 

 

 

 

  



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan       Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 

Achmad Badrus   614 

Jika setiap suku barisan aritmetika dijumlahkan, maka diperoleh  deret 

aritmetika. 

Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. 

Bentuk umum: 

 

 

 

 

Prestasi Belajar 

Prestasi  adalah  hasil  dari  suatu  kegiatan  yang  telah  dikerjakan, 

diciptakan  baik  secara  individual maupun  kelompok.  Prestasi  tidak  akan 

pernah  dihasilkan  selama  seseorang  tidak  melakukan  suatu  kegiatan. 

Purwadarmana berpendapat bahwa prestasi adalah hasil yang telah dicapai 

(dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Sedangkan  menurut Qohar  dalam  
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Jamarah  mengatakan  prestasi  adalah  apa  yang  telah diciptakan, hasil pekerjaan, 

hasil yang menyenangkan hati yang diperolah dengan  jalan  keuletan.  Sedangkan 

Harahap memberikan  batasan,  bahwa prestasi adalah penilaian pendidikan 

tentang perkembangan dan kemajuan murid yang berkenan dengan penguasaan 

bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam 

kurikulum. 

Setelah menelusuri uraian  diatas, maka  dapat  dipahami mengenai makna  

kata  “prestasi”  dan  “belajar”. Prestasi pada  dasarnya  adalah  hasil yang  

diperoleh  dari  suatu  aktifitas.  Sedangkan  belajar  pada  dasarnya adalah  suatu  

proses  yang mengakibatkan  perubahan  dalam  diri  individu, yakni perubahan 

tingkah laku. Dengan demikian, dapat diambil pengertian yang cukup sederhana 

mengenai hal  ini.Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa  kesan-kesan  

yang mengakibatkan perubahan  dalam  diri individu sebagai hasil dari aktifitas 

dalam belajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai. 

 

Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SMK Negeri 3 Bontang. Waktu berlangsungnya 

penelitian ini pada bulan Agustus sampai Oktober 2017, semester ganjil Tahun 

pelajaran 2017/2018.  Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas X sejumlah 40 

orang siswa. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kuantitatif yang terdiri dari lembar observasi tentang keaktifan peserta didik; 

lembar observasi tentang aktivitas guru serta data evaluasi hasil belajar peserta 

didik. 

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara metode obsservasi dan 

metode tes. Metode observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. metode observasi diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati 

secara langsung aktivitas peserta didik dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

mata pembelajaran Matematika materi Pemahaman Barisan dan Deret Aritmetika 

pada  Siswa kelas X sejumlah 40 orang SMK Negeri 3 Bontang sebelum dan 

sesudah penerapan model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan 
lembar observasi siswa dan lembar aktivitas guru. 

Metode tes adalah  untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara 

individual maupun secara klasikal. Di samping itu untuk mengetahui letak 
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kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa sehingga dapat dilihat dimana 

kelemahannya, khususnya pada bagian mana TPK yang belum tercapai. Metode 

tes ini digunakan untuk mengetahhui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan model Problem Solving pada pembelajaran Matematika materi 

Pemahaman Barisan dan Deret Aritmatika sebagai bentuk evaluasi. 

 

Desain dan Prosedur Perbaikan Pembelajaran 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart 

(dalam Arikunto, Suharsimi, 2002:83), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu 

ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada 

siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. 

Gambar 1 : Alur PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arikunto (2002) 

 

Teknik Analisis Data 

Dalam rangka menyusun dan mengolah data yang terkumpul sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 

digunakan analisis data kuantitatif dan pada metode observasi digunakan data 

kualitatif. Cara penghitungan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam 

proses belajar mengajar meliputi 1. Merekapitulasi hasil tes, 2. Menghitung jumlah 
skor yang tercapai dan prosentasenya untuk masing-masing siswa dengan 

menggunakan rumus ketuntasan belajar seperti yang terdapat dalam buku petunjuk 
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teknis penilaian yaitu siswa dikatakan tuntas secara individual jika mendapatkan 

nilai minimal 65, sedangkan secara klasikal dikatakan tuntas belajar jika jumlah 

siswa yang tuntas secara individu mencapai 85% yang telah mencapai daya serap 

lebih dari sama dengan 65%, 3.Menganalisa hasil observasi yang dilakukan oleh 

guru sendiri selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, diperoleh 

nilai terkait tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan metode 

Problem Solving, dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

Tabel 1 : Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

71.6 

29 

72.5% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Dari  tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran 

dengan Metode Problem Solving   diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa 

adalah 71.6 dan ketuntasan belajar mencapai 72.5% atau ada 29 siswa dari 40 

siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama 

secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai  

65 hanya sebesar 72.5% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 

yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum 

mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan 

pembelajaran dengan Metode Problem Solving. 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh refleksi dari hasil 

pengamatan yaitu, Guru kurang maksimal dalam memotivasi siswa dan dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran, Guru kurang maksimal dalam pengelolaan 

waktu, Siswa kurang aktif selama pembelajaran berlangsung. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat 

kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya 

yaitu, Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat langsung 

dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, Guru perlu mendistribusikan waktu 

secara baik dengan menambahkan informasi-informasi yang dirasa perlu dan 

memberi catatan, Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi 

siswa sehingga siswa bisa lebih antusias 

 

Siklus II 

Pada tahap II ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. 
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Tabel 2 : Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

74.3 

32 

82.5% 

 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 74.3 

dan ketuntasan belajar mencapai 82.5 % atau ada 32 siswa dari 40 siswa sudah 

tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar 

secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. 

Adanya peningkatan kemampuan berbicara siswa ini karena setelah guru 

menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga 

pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar diperoleh refleksi dari hasil pengamatan 

yaitu memotivasi siswa dan Membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep serta Pengelolaan waktu yang tepat. 

Selain itu pelaksanaan kegiatan belajar pada siklus II ini masih terdapat 

kekurangan-kekurangan. Maka perlu adanya revisi untuk dilaksanakan pada siklus 

II diantaranya, Guru dalam memotivasi siswa hendaknya dapat membuat siswa 

lebih termotivasi selama proses belajar mengajar berlangsung, Guru harus lebih 

dekat dengan siswa sehingga tidak ada perasaan takut dalam diri siswa baik untuk 

mengemukakan pendapat atau bertanya, Guru harus lebih sabar dalam 

membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep, Guru harus 

mendistribusikan waktu secara baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan, Guru sebaiknya menambah lebih banyak contoh 

soal dan memberi soal-soal latihan pada siswa untuk dikerjakan pada setiap 

kegiatan belajar mengajar. 

 

Siklus III 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus I, II dan siklus III terhadap kegiatan 

pembelajaran, diperoleh nilai terkait aktivitas siswa Pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 3, soal 

tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang mendukung. 

Tabel 3 : Hasil Formatif Siswa Pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

76.1 

37 

92.5% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 76.1 

dan dari 40 siswa telah tuntas sebanyak 37 siswa dan 3 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 
sebesar 92.5% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami 

peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan kemampuan berbicara 

pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam 
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menerapkan pembelajaran dengan metode Problem Solving  sehingga siswa 

menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih 

mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. 

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun 

yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan 

pembelajaran dengan Metode Problem Solving. Dari data-data yang telah 

diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut yaitu, Selama proses belajar mengajar 

guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada 

beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk 

masing-masing aspek cukup besar, Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui 

bahwa siswa aktif selama proses belajar berlangsung, Kekurangan pada siklus-

siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi 

lebih baik, Kemampuan berbicara siswa pada siklus III mencapai ketuntasan. 

Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran dengan Metode Problem 

Solving   dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta kemampuan berbicara 

siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka tidak 

diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan 

selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada 

dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya 

penerapan model pengajaran Metode Problem Solving  dapat meningkatkan proses 

belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di SMK Negeri 3 

Bontang tahun pelajaran 2017/2018 dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran Problem Solving melalui siklus I,II,III dan dengan adanya lembar 

aktivitas siswa dan lembar aktivitas guru maka ditunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan Metode Problem Solving memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari semakin mantapnya 

pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar 

meningkat dari siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 72.2%, 82.5%, dan 

92.5%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dari segi berbicara mendengarkan dan keaktifan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan 

penggunaan Model pengajaran Metode Problem Solving dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran   Matematika  materi Barisan dan Deret Aritmetika serta 

pembelajaran dengan Metode Problem Solving memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan 

belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I siklus II siklus III.  

Selain itu Model pengajaran Metode Problem Solving dapat menjadikan 
siswa merasa dirinya mendapat perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan 

pendapat, gagasan, ide dan pertanyaan. Siswa dapat bekerja secara mandiri 

maupun kelompok, serta mampu mempertanggungjawabkan segala tugas individu 
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maupun kelompok. Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan pembelajaran 

dengan Metode Problem Solving mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat 

meningkatkan kreatifitas belajar siswa. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, demi meningkatkan dan kesempurnaan 

siswa dan keberhasilan pembelajaran disekolah SMK Negeri 3 Bontang tahun 

pelajaran 2017/2018, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan model pengajaran Metode Problem Solving memerlukan 

persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau 

memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran dengan 

Metode Problem Solving   dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh 

hasil yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, walau dalam taraf 

yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, 

memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di SMK Negeri 3 Bontang tahun pelajaran 2017/2018. 

4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar 

diperoleh hasil yang lebih baik. 
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