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Abstract: Mathematics is a universal knowledge that becomes the foundation of modern tech-

nology development. It has an important role in various disciplines and in improving human’s 

thinking ability. This writing is a Classroom Action Research held in class VIII.D of SMPN 14, 

in semester 1 of Year Academic 2007/2008, with 42 students as the subjects. The result of this 

research showed that the use of linear equation with two variables can improve the students’ 

ability in solving the problem. It is because the students were used to the activity assessment 

carried out in this research. 
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Matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern. Selain 

itu, matematika juga berperan penting dalam me-

ngembangkan berbagai disiplin ilmu dan memajukan 

daya pikir manusia. Hal ini terlihat jelas dengan dite-

rapkannya beragam ilmu matematika seperti teori bi-

langan, aljabar, analisis, teori peluang dan matemati-

ka diskrit sebagai penunjang utama dalam mengem-

bangkan bidang teknologi informasi dan komunikasi 

dewasa ini. Untuk menguasai dan mencipta teknologi 

ini tentu saja diperlukan penguasaan matematika 

yang kuat sejak dini. 

Mata pelajaran matematika memang perlu di-

sampaikan kepada peserta didik sejak dini karena ma-

tematika memberikan peranan yang cukup penting 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, kreatif, serta kerjasama. 

Kompetensi tersebut sangat diperlukan peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk berta-

han hidup pada keadaan yang kompetitif dan tidak 

pasti. Di samping itu, diharapkan pula siswa dapat 

memanfaatkan matematika dalam memecahkan ma-

salah dan mengkomunikasikan gagasan dengan ban-

tuan simbol, tabel, diagram, dan media komunikasi

lainnya. Dengan asumsi bahwa aktivitas serta pola pi-

kir dapat menunjang pencapaian tujuan, maka di sini-

lah pentingnya seseorang memahami matematika.  

Berdasarkan pengalaman yang dialami penulis, 

hasil yang diperoleh dari serangkaian proses pembe-

lajaran matematika yang telah dilakukan ternyata ma-

sih jauh dari harapan. Sebagai contoh, hanya sebesar 

40% siswa yang mampu menyelesaikan soal cerita 

matematika dengan baik. Ini berarti masih ada 60% 

siswa yang kurang terampil dalam menyelesaikan so-

al cerita tersebut. Hal ini disebabkan oleh: (1) metode 

yang dipilih dinilai kurang tepat karena masih meng-

gunakan metode konvensional yang masih belum da-

pat mengakomodasi peningkatan kemampuan siswa 

dalam memahami soal cerita, (2) kurangnya interaksi 

antar siswa dalam kelompok, dan (3) rendahnya mo-

tivasi siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 

Berdasar pada beberapa penyebab permasala-

han yang tersebut di atas, maka dapat diketahui bah-

wa sebenarnya daya analisis siswalah yang menjadi 

letak permasalahan tersebut. Siswa masih mengalami 

kesulitan dalam memahami masalah, membuat model 

matematika, menyelesaikan masalah, serta menafsir-

kan masalah untuk menentukan solusinya. Untuk me-

ngatasi permasalahan tersebut, maka penulis berinisi-
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atif melaksanakan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan strategi problem solving.  

Menurut Darwis (2001), problem solving atau 

pembelajaran pemecahan masalah merupakan strategi 

pemecahan masalah yang dapat menolong siswa da-

lam meningkatkan daya analisisnya. Masalah mate-

matika yang dimaksud dapat berupa masalah tertutup 

dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi 

tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara pe-

nyelesaian. Selanjutnya Suryobroto (1986) mengata-

kan problem solving sebagai suatu cara penyajian ba-

han pelajaran. Dalam hal ini guru memberi kesempa-

tan pada para siswa (kelompok siswa) untuk menga-

dakan perbincangan ilmiah untuk mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan, dan menyusun ber-

bagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Da-

lam memecahkan masalah, setidaknya ada empat 

langkah yang dapat ditempuh (Polya dalam Baharu-

llah, 2001) yaitu memahami masalah, menyusun ren-

cana pemecahan, melaksanakan rencana pemecahan, 

dan memeriksa kembali hasil pemecahan. Salah satu 

konsep matematika yang memerlukan penguasaan 

yang baik dalam pemecahan masalah adalah sistem 

persamaan linear dua variabel (SPLDV).  

 

METODE 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 ta-

hun pelajaran 2007/2008 di SMP Negeri 14 Balikpa-

pan. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII D se-

banyak 42 siswa dengan rincian 23 siswa laki-laki 

dan 19 siswa perempuan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

rancangan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Peneli-

tian ini terdiri dari tiga siklus yang pada masing-ma-

sing siklus terdiri atas aktivitas perencanaan, pelaksa-

naan tindakan, pengamatan, serta refleksi. Untuk le-

bih jelas, lihat gambar 1. Aspek-aspek yang akan di-

teliti pada penelitian ini meliputi aktivitas, motivasi 

siswa, dan aktivitas guru dalam pembelajaran. Ada-

pun rincian prosedur PTK ini dapat di jabarkan seba-

gai berikut. 

 Pertama, tahap perencanaan. Langkah-langkah 

yang ditempuh meliputi: (1) menyusun silabus, (2) 

menyusun rencara pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

serta (3) menyiapkan instrumen penelitian meliputi 

instrumen tes seperti tes tulis dan instrumen non tes 

seperti instrumen pengamatan aktivitas siswa, penga-

matan aktivitas guru, dan lembar pengamatan penga-

matan kolaborator yaitu teman sejawat yang menga-

jar mata pelajaran yang sama yang bertindak sebagai 

pengamat. 

Kedua, pelaksanaan tindakan. Tindakan yang 

dilakukan adalah pembelajaran berbasis soal cerita 

melalui strategi problem solving. Pembelajaran dilak-

sanakan dalam bentuk diskusi kelompok dengan lem-

bar kerja siswa. Dalam pelaksanaannya, siswa diha-

rapkan dapat memahami masalah, menyusun rencana 

pemecahan, melaksanakan rencana pemecahan, dan 

memeriksa kembali hasil pemecahan. Kegiatan ini 

akan diamati dengan menggunakan instrumen penga-

matan oleh kolaborator pada saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 

Ketiga, tahap pengamatan. Observasi atau pe-

ngamatan selama kegiatan pembelajaran dilakukan o-

leh kolaborator. Observasi ini dilakukan dengan tuju-

an untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Keempat, tahap 

refleksi. 
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Ada dua jenis analisa data yang digunakan pa-

da penelitian ini. Pertama, analisi data kuantitatif. A-

nalisis ini menitikberatkan pada ketuntasan belajar 

baik itu secara perorangan yaitu nilai lebih atau sama 

dengan 65 serta secara klasikal yaitu minimal 85% 

siswa tuntas belajar secara perorangan. Kedua, anali-

sis kualitatif. Sumber data analisis ini adalah hasil ob-

servasi dan angket. Dalam menganalisis data, penulis 

menentukan persentase aktivitas guru dan siswa serta 

angket minat siswa. Rumus penentuan persentase se-

bagai berikut. Sedangkan kategori penilaian dapat di-

lihat pada tabel 1 dan tabel 2. 

 

 

K = 
y 

× 100% 
N 

J = 
n 

× 100% 
N 

 

dengan  K  =  prosentase keaktifan 

 y  =  jumlah skor yang diperoleh 

 J  =  respon siswa 

 n  =  jumlah skor jawaban angket siswa 

 N =  jumlah skor maksimal 

 

 

Tabel 1 Kriteria Keaktifan Siswa dan Guru 

 

Persentase Kriteria 

K ≥ 80 Sangat efektif 

70 ≤ K < 80 Efektif 

60 ≤ K < 70 Cukup efektif 

K < 60 Tidak efektif 

 

Tabel 2 Kriteria Respon Siswa 

 

Persentase Kriteria 

J ≥ 80 Sangat baik 

70 ≤ J < 80 Baik 

60 ≤ J < 70 Cukup baik 

J < 60 Tidak baik 

 

 

HASIL 

 

Penilaian aktivitas belajar siswa yang dilaku-

kan pada siklus I adalah menyelesaikan persamaan li-

nier dua variabel dengan metode eliminasi. Hasil pe-

nilaian aktivitas siswa, nilai tes, dan hasil angket sis-

wa dapat dilihat pada tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. 

 

Tabel 3 Hasil Siklus I Pertemuan Pertama 

 

No Kelas 
Nilai 

Siswa 

Aktivitas  

Siswa 

Angket 

Siswa 

1. Nilai Maksimum 70,00 70,00% 87,50% 

2. Nilai Minimum 50,00 50,00%  0,00% 

 3. Nilai rata-rata 59,13  60,00% 70,00% 

 

Tabel 4 Hasil Siklus I Pertemuan Kedua 

 

No Kelas 
Nilai 

Siswa 

Aktivitas  

Siswa 

Angket 

Siswa 

1. Nilai Maksimum 80,00 80% 87,50% 

2. Nilai Minimum 50,00 60%  2,50% 

 3. Nilai rata-rata 63,75  70% 78,44% 

 

Tabel 5 Lembar Aktivitas Siswa pada Siklus I 

 

No Kelas 
Pertemuan 

Pertama Kedua 

1. Siswa siap duduk di mejanya 

waktu pelajaran akan dimulai 

85,00% 87,50% 

2. Siswa siap dengan buku dan 

perlengkapan 

80,00% 90,00% 

 3. Siswa memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh pada saat 

guru menjelaskan 

90,00% 95,00% 

4. Siswa mencatat materi-materi 

tertentu yang disampaikan 

guru 

80,00% 90,00% 

5. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan guru 

12,50% 25,00% 

6. Siswa aktif mengajukan 

pertanyaan 

27,50% 37,50% 

7. Pada saat diskusi, siswa aktif 

pada kelompoknya 

85,00% 95,00% 

8. Pada saat diskusi, siswa 

mempunyai bobot nilai yang 

tertinggi 

10,00% 20,00% 

9. Jika diberi pekerjaan atau 

masalah oleh guru, siswa 

mengerjakan sungguh-

sungguh 

80,00% 90,00% 

10. Siswa aktif dalam mengaitkan 

materi SPLDV dengan 

kehidupan sehari-hari 

 50,00%  70,00% 

 Rata-rata  60,00%  70,00% 

 

 
Dari tabel 3 diperoleh informasi bahwa pada 

pertemuan pertama nilai rata-rata yang diperoleh sis-

wa tidak menunjukkan ketuntasan belajar, aktivitas 

siswa tidak efektif, dan minat siswa pada pembelaja-

ran baik. Sedangkan dari tabel 4 didapatkan informa-

si bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa tidak 

menunjukkan ketuntasan belajar, aktivitas siswa su-
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dah efektif, dan minat siswa pada pembelajaran baik. 

Dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa pe-

nilaian aktivitas siswa belum cukup berpengaruh da-

lam meningkatkan kemampuan siswa dalam pemeca-

han masalah SPLDV, nilai tes belum sesuai dengan 

yang diharapkan, dan motivasi siswa dari hasil ang-

ket sudah baik. 

Selain itu, hasil pengamatan aktivitas siswa ju-

ga menggambarkan kondisi yang sama. Motivasi sis-

wa dinilai masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat 

melalui lembar observasi aktivitas siswa pada tabel 5 

yang menunjukkan peningkatan motivasi siswa sebe-

sar 10%. Tentu saja hal ini belum menggambarkan 

kondisi yang diinginkan penulis. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 3, 

tabel 4, dan tabel 5, maka dapat disimpulkan bahwa 

secara keseluruhan pembelajaran di kelas cukup baik 

meskipun ada beberapa hal yang belum memuaskan. 

Untuk itu penulis berinisiatif melaksanakan siklus II. 

Siklus II ini menitikberatkan pada peningkatan pema-

haman siswa dalam mencari penyelesaian SPLDV 

dengan menggunakan metode substitusi. 

Hasil yang diperoleh dalam siklus II ditampil-

kan pada tabel 6, tabel 7, dan tabel 8. 

 

 

Tabel 6 Hasil Siklus II Pertemuan Pertama 

 

No Kelas 
Nilai 

Siswa 

Aktivitas  

Siswa 

Angket 

Siswa 

1. Nilai Maksimum 90,00 80,00% 100,00% 

2. Nilai Minimum 50,00 60,00% 62,50% 

 3. Nilai rata-rata 64,63 70,25% 81,25% 

 

Tabel 7 Hasil Siklus II Pertemuan Kedua 

 

No Kelas 
Nilai 

Siswa 

Aktivitas  

Siswa 

Angket 

Siswa 

1. Nilai Maksimum 90,00 90,00% 100,00% 

2. Nilai Minimum 50,00 60,00% 62,50% 

 3. Nilai rata-rata 65,75 75,75% 82,19% 

 

 

Dari tabel 6 diperoleh informasi bahwa pada 

pertemuan pertama nilai rata-rata yang diperoleh sis-

wa tidak menunjukkan ketuntasan belajar, aktivitas 

siswa sudah efektif, dan minat siswa pada pembelaja-

ran baik. Sedangkan dari tabel 7 didapatkan informa-

si bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa sudah 

menunjukkan ketuntasan belajar, aktivitas siswa su-

dah efektif, dan minat siswa pada pembelajaran sa-

ngat baik. Dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan 

bahwa penilaian aktivitas siswa sudah cukup berpe-

ngaruh dalam meningkatkan kemampuan siswa da-

lam pemecahan masalah SPLDV, nilai tes sudah me-

ningkat, dan motivasi siswa dari hasil angket sudah 

sangat baik. 

Selain itu, hasil pengamatan aktivitas siswa 

menggambarkan kondisi yang menggembirakan. Mo-

tivasi siswa dinilai cukup baik. Hal ini dapat dilihat 

melalui lembar observasi aktivitas siswa pada tabel 8 

yang menunjukkan peningkatan motivasi siswa sebe-

sar 5,50%. Namun, kondisi seperti ini masih belum 

menggambarkan kondisi yang diinginkan penulis se-

hingga siklus III perlu dilaksanakan. 

 

 

Tabel 8 Lembar Aktivitas Siswa pada Siklus II 

 

No Kelas 
Pertemuan 

Pertama Pertama 

1. Siswa siap duduk di mejanya 

waktu pelajaran akan dimulai 

87,50% 92,50% 

2. Siswa siap dengan buku dan 

perlengkapan 

90,00% 90,00% 

 3. Siswa memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh pada saat 

guru menjelaskan 

95,00% 95,00% 

4. Siswa mencatat materi-materi 

tertentu yang disampaikan 

guru 

90,00% 90,00% 

5. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan guru 

25,00% 40,00% 

6. Siswa aktif mengajukan 

pertanyaan 

37,50% 47,50% 

7. Pada saat diskusi, siswa aktif 

pada kelompoknya 

95,00% 95,00% 

8. Pada saat diskusi, siswa 

mempunyai bobot nilai yang 

tertinggi 

22,50% 35,00% 

9. Jika diberi pekerjaan atau 

masalah oleh guru, siswa 

mengerjakan sungguh-

sungguh 

90,00% 92,50% 

10. Siswa aktif dalam mengaitkan 

materi SPLDV dengan 

kehidupan sehari-hari 

 70,00%  80,00% 

 Rata-rata  70,25%  75,75% 

 
 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 6, 

tabel 7, dan tabel 8, maka dapat disimpulkan bahwa 

secara keseluruhan pembelajaran di kelas baik meski-

pun ada beberapa hal yang belum memuaskan. Untuk 

itu penulis berinisiatif melaksanakan siklus III. Siklus 

III ini menitikberatkan pada peningkatan pemahaman 

siswa dalam mencari penyelesaian SPLDV dengan 

menggunakan metode substitusi dan eliminasi. 
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Hasil yang diperoleh dalam siklus III ditampil-

kan pada tabel 9, tabel 10, dan tabel 11. 

 

 

Tabel 9 Hasil Siklus III Pertemuan Pertama 

 

No Kelas 
Nilai 

Siswa 

Aktivitas  

Siswa 

Angket 

Siswa 

1. Nilai Maksimum 90,00  90,00% 100,00% 

2. Nilai Minimum 50,00  70,00% 75,00% 

 3. Nilai rata-rata 66,00  77,50%  84,69% 

 

 

Tabel 10 Hasil Siklus III Pertemuan Kedua 

 

No Kelas 
Nilai 

Siswa 

Aktivitas  

Siswa 

Angket 

Siswa 

1. Nilai Maksimum 90,00 90,00% 100,00% 

2. Nilai Minimum 50,00 60,00% 75,00% 

 3. Nilai rata-rata 66,88  80,25% 85,94% 

 

 

Tabel 11 Lembar Aktivitas Siswa pada Siklus III 

 

No Kelas 
Pertemuan 

Pertama Pertama 

1. Siswa siap duduk di mejanya 

waktu pelajaran akan dimulai 

95,00% 95,00% 

2. Siswa siap dengan buku dan 

perlengkapan 

90,00% 90,00% 

 3. Siswa memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh pada saat 

guru menjelaskan 

95,00% 95,00% 

4. Siswa mencatat materi-materi 

tertentu yang disampaikan 

guru 

90,00% 90,00% 

5. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan guru 

47,50% 55,00% 

6. Siswa aktif mengajukan 

pertanyaan 

47,50% 60,00% 

7. Pada saat diskusi, siswa aktif 

pada kelompoknya 

95,00% 95,00% 

8. Pada saat diskusi, siswa 

mempunyai bobot nilai yang 

tertinggi 

35,00% 97,50% 

9. Jika diberi pekerjaan atau 

masalah oleh guru, siswa 

mengerjakan sungguh-

sungguh 

92,50% 92,50% 

10. Siswa aktif dalam mengaitkan 

materi SPLDV dengan 

kehidupan sehari-hari 

 87,50%  92,50% 

 Rata-rata  77,50%  80,25% 

 

Dari tabel 9 diperoleh informasi bahwa pada 

pertemuan pertama nilai rata-rata yang diperoleh sis-

wa menunjukkan ketuntasan belajar, aktivitas siswa 

sudah efektif, dan minat siswa pada pembelajaran sa-

ngat baik. Sedangkan, dari tabel 10 didapatkan infor-

masi bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa su-

dah menunjukkan ketuntasan belajar, aktivitas siswa 

sangat efektif, dan minat siswa pada pembelajaran sa-

ngat baik. Dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan 

bahwa penilaian aktivitas siswa sudah sangat berpe-

ngaruh dalam meningkatkan kemampuan siswa da-

lam pemecahan masalah SPLDV, nilai tes sudah me-

ningkat, dan motivasi siswa dari hasil angket sangat 

baik. 

Selain itu, hasil pengamatan aktivitas siswa 

menggambarkan kondisi yang menggembirakan. Mo-

tivasi siswa dinilai sangat baik. Hal ini dapat dilihat 

melalui lembar observasi aktivitas siswa pada tabel 

11 yang menunjukkan meningkatnya motivasi siswa 

sebesar 2,75%.  

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 9, 

tabel 10, dan tabel 11, maka dapat disimpulkan bah-

wa secara keseluruhan pembelajaran di kelas sangat 

baik. Aktivitas siswa meningkat 20,25%, nilai rata-

rata tes meningkat sebesar 7,75, dan nilai angket sis-

wa meningkat 15,94% sehingga dapat dikatakan bah-

wa motivasi siswa sangat baik. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari paparan hasil penelitian dapat disimpul-

kan bahwa aktivitas siswa yang terbentuk melalui 

pembelajaran problem solving mampu meningkatkan 

pemahaman siswa dalam memecahkan permasalahan 

SPLDV dengan metode eliminasi, substitusi, dan me-

tode gabungan. 

 

SARAN 

 

Pembelajaran dengan jenis penilaian aktivitas 

siswa perlu terus dikembangkan oleh guru karena pe-

nilaian ini dapat meningkatkan pemahaman siswa da-

lam memecahkan permasalahan SPLDV dengan me-

tode eliminasi, substitusi, dan perpaduan antara eli-

minasi dan substitusi. Selain itu penilaian aktivitas 

siswa harus tetap dilaksanakan karena memberi bukti 

keberhasilan siswa dalam mengumpulkan informasi.  
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