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Abstrak
Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui perencanaan pembelajaran tentang persamaan linier dua
variabel dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah , langkah-langkah pembelajaran, dan
hasil perubahan kemampuan siswa persamaan linier dua variabel. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penggunaan
PTK dilandasi oleh tujuan penelitian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses dan hasil
pembelajaran. Sumber data dalam penelitian ini ialah 32 orang siswa Kelas VIII A SMP Negeri 1
Tanjungsiang Subang yang perlu diteliti dan ditingkatkan kemampuannya. Penelitian melalui
pembelajaran dilakukan dalam tiga siklus dengan menyusun tiga rencana pembelajaran, tiga kali
pembelajaran, dan tiga kali tes. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui kualitas
kedalaman makna dari setiap data. Data rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan dinilai untuk
mengetahui efektivitas perencanaan pembelajaran. Data pelaksanaan pembelajaran dibahas dan
dinilai untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Data hasil belajar siswa dinilai
untuk mengatahui rata-rata hasil belajar siswa. Kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut.
Pertama, hasil penilaian RPP meningkat dari siklus ke siklus. Pada siklus I berkategori baik dengan
jumlah skor 33 dengan nilai rata-rata 3,3 (rentang skor 2,6 – 3,5 = baik); pada siklus II berkategori
baik sekali dengan jumlah skor 36 dengan nilai rata-rata 3,6 (rentang skor 3,6 – 4,0 = amat baik);
pada siklus III berkategori baik sekali dengan, jumlah skor 37 dengan nilai rata-rata 37 (rentang
skor 3,6 – 4,0 = amat baik).Kedua, kemampuan melaksanakan pembelajaran meningkat. Pada siklus
I berkategori baik dengan jumlah skor 19 dan nilai rata-rata 3,0 (rentang skor 2,6 – 3,5 = baik);
pada siklus II berkategori baik sekali dengan jumlah skor 21 dan nilai rata-rata 3,5 (rentang skor
3,6 – 4,0 = baik); pada siklus III berkategori baik sekali dengan jumlah skor 23 dan nilai rata-rata
3,8 (rentang skor 3,6 – 4,0 = baik).Ketiga, hasil belaja mengalami peningkatan. Pada siklus I,
terdapat 26 orang (65%) yang tuntas dan sisanya 14 orang (35%) belum tuntas. Nilai keseluruhan
siklus I ialah 292,4 dengan nilai rata-rata 7,3. Pada siklus II, terdapat 28 orang ( 70% ) yang tuntas
dan sisanya 12 orang (30%) belum tuntas. Nilai keseluruhan siklus II ialah 295,6 dengan nilai ratarata 7,39. Pada siklus III, terdapat 34 orang (85%) yang tuntas dan sisanya 6 orang ( 25%) yang
belum tuntas. Nilai keseluruhan siklus III ialah 301 dengan nilai rata-rata 7,52. Pendekatan
pembelajaran berbasis masalah terbukti efektif dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa
tentang persamaan linier dua variabel.
Kata kunci : Hakikat Matematika; Pembelajaran Matematika tentang Persaman Linier Dua
Variabel; Model Pembelajaran Berbasis Masalah; Peningkatan Hasil Belajar.
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