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Salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan belajar adalah dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dan menarik sehingga siswa 

akan lebih semangat belajar. Salah satu pendekatan yang menarik adalah problem 

solving. Pendekatan yang berfokus pada penyelesaian masalah ini memberikan 

kesempatan siswa untuk bisa lebih aktif dan mampu mengemukakan pendapatnya 

sehingga menumbuhkan rasa percaya diri siswa serta semangat dalam belajar yang 

berdampak pada hasil belajarnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaruh pendekatan problem 

solving terhadap self confidence siswa kelas VII MTsN 2 Kota Blitar. 2) 

Mengetahui pengaruh pendekatan problem solving terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII MTsN 2 Kota Blitar. 3) Mengetahui pengaruh 

pendekatan problem solving terhadap self confidence dan hasil belajar matematika 

siswa kelas VII MTsN 2 Kota Blitar. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experimen 

dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes, angket, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan uji Independent sample t-test dan anova 2 arah atau MANOVA 

(Multivariate Analysis of Variance). Independent sample t-test digunakan untuk 

mengetahui pengaruh pendekatan problem solving terhadap self confidence siswa 

dan pengaruh pendekatan problem solving terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VII MTsN 2 Kota Blitar. Adapun MANOVA digunakan untuk mengetahui 

pengaruh pendekatan problem solving terhadap self confidence dan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII MTsN 2 Kota Blitar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tidak ada pengaruh pendekatan 

problem solving terhadap self confidence siswa kelas VII MTsN 2 Kota Blitar yang 

ditunjukkan dengan nilai sig. 0,283. 2) Ada pengaruh pendekatan problem solving 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII MTsN 2 Kota Blitar yang 

ditunjukkan dengan nilai sig. 0,016. 3) Ada pengaruh pendekatan problem solving 

terhadap self confidence dan hasil belajar matematika siswa kelas VII MTsN 2 Kota 

Blitar yang ditunjukkan dengan nilai sig. 0,048. 
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An effort to achieve successful learning is to use an interesting learning 

approach, so that students will be more enthusiastic about learning. One of 

interesting education approaches is problem solving. An approach that focuses on 

solving this problem provides opportunities for students to be more active and able 

to express their opinions so as to foster students' confidence and enthusiasm in 

learning that has an impact on their learning outcomes. 

The objectives of the research are: 1) To find out the effect of the problem 

solving approach towards self confidence of seventh grade students at MTsN 2 

Blitar City. 2) To find out the effect of the problem solving approach towards the 

Mathematics learning outcomes of seventh grade students at MTsN 2 Blitar City. 

3) To find out the effect of the problem solving approach towards self confidence 

and Mathematics learning outcomes of seventh grade students at MTsN 2 Blitar 

City. 

The type of research used in this study is quasi-experimental with a 

quantitative approach. Data collection methods used in this study were tests, 

questionnaires, and documentation. The data obtained were analyzed using the 

Independent sample t-test and 2-way ANOVA (Multivariate Analysis of Variance) 

tests. Independent sample t-test was used to determine the effect of the problem 

solving approach on students' self confidence and the effect of the problem solving 

approach towards the Mathematics  learning outcomes of seventh grade students at 

MTsN 2 Blitar City. The MANOVA is used to determine the effect of the problem 

solving approach towards self confidence and Mathematics  learning outcomes of 

seventh grade students at MTsN 2 Blitar City. 

The results of this study indicate that: 1) There is no effect of the problem 

solving approach towards self confidence of seventh grade students at MTsN 2 

Blitar City as indicated by the sig value. 0.283. 2) There is the effect of the problem 

solving approach towards the Mathematics learning outcomes of seventh grade 

students at MTsN 2 Blitar City which is indicated by the sig value. 0.016. 3) There 

is the effect of problem solving approach towards self confidence and Mathematics 

learning outcomes of seventh grade students at MTsN 2 Blitar City which is 

indicated by the value of sig. 0.048. 
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 امللخص

ليم فرب)حل املشكالت مدخل التعليم "أتثري  ،7212، 12725140271 ،عزيزة اللطيفة
اإلسالمية دسسة ابمل طالب الصف السابع دى على الثقة ابلنفس ونتائج تعليم الرايضيات ل (سولفينج

ة والعلوم كلية الرتبيالرايضيات،   تعليم ، قسمالبحث العلميمدينة بليتاس".  7املتوسطة احلكومية 
 .اوستريامل منريي، الدكتوس ت اساشرافحت،  امعة اساسالمية احلكومية تولونج جوونجاجل، التعليمية

 .ميتعل، الثقة ابلنفس، نتائج ال(فربليم سولفينج) حل املشكالت :الرئيسية الكلمات  

ثري لالهتمام ملاناس  و امل مدخل التعليمم الناوح هو استخدام يلتحقيق التعل احملاوسات ىجحد
هو حل  الطالبهتمام سا املثريةوجحد مداخل التعليم حبيث يكون الطالب جكثر محاسة للتعلم. 

ا للطالب فرص   املدخل الذي يركز على حل هذه املشكالتيوفر و . (فربليم سولفينج) املشكالت
م الذي له يليكونوا جكثر نشاط ا وقدسة على التعبري عن آسائهم لتعزيز ثقة الطالب ومحاسهم يف التعل

 .م اخلاصة هبميأتثري على نتائج التعل

 (لفينجفربليم سو )حل املشكالت مدخل التعليم عرفة أتثري مل( 1: البحث هيوجهداف هذا 
 مدينة بليتاس 7اإلسالمية املتوسطة احلكومية دسسة ابملعلى الثقة ابلنفس لدى طالب الفصل السابع 

م الرايضيات لطالب يعلى نتائج تعل (فربليم سولفينج)حل املشكالت مدخل التعليم عرفة أتثري مل (7
مدخل التعليم عرفة أتثري مل (0 .مدينة بليتاس 7اإلسالمية املتوسطة احلكومية دسسة ابملسابع الصف ال

الب الصف السابع م الرايضيات لطيعلى الثقة ابلنفس ونتائج تعل (فربليم سولفينج)حل املشكالت 
 . مدينة بليتاس 7اإلسالمية املتوسطة احلكومية دسسة ابمل

مجع  طريقةت كانو هو شبه جترييب مع النهج الكمي.  بحثهذا النوع البحث املستخدم يف 
ليل املعطيات اليت مت حتو اساختباسات واساستبياانت والواثئق.  هذا البحث هيالبياانت املستخدمة يف 

ثنائية اساجتاه )حتليل املتغريات  جنوفا املستقل للعينة واختباسات t مت احلصول عليها ابستخدام اختباس
ليم فرب)حل املشكالت مدخل التعليم أتثري  ملعرفة  t استخدام اختباس مستقل لعينةمت و املتعددة(. 
على  (م سولفينجفربلي)حل املشكالت مدخل التعليم وأتثري  ( على ثقة الطالب أبنفسهمسولفينج
. مدينة بليتاس 7اإلسالمية املتوسطة احلكومية دسسة ابملم الرايضيات لطالب الصف السابع ينتائج تعل
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لى الثقة ابلنفس ع (فربليم سولفينج)حل املشكالت مدخل التعليم أتثري  ملعرفة  مانوفا تم استخداميو 
 . مدينة بليتاس 7اإلسالمية املتوسطة احلكومية دسسة ابملم الرايضيات لطالب الصف السابع يونتائج تعل

ربليم ف)الت حل املشكدخل التعليم ( سا يوود أتثري مل1إىل ما يلي:  البحثنتائج جظهرت و 
 7احلكومية  اإلسالمية املتوسطةدسسة ابملعلى الثقة ابلنفس لدى طالب الفصل السابع  (سولفينج

حل املشكالت دخل التعليم هناك أتثري مل (7 .. 287,0سيج  كما هو مبني يف قيمة مدينة بليتاس
اإلسالمية املتوسطة  دسسةابملم الرايضيات لطالب الصف السابع يعلى نتائج تعل (فربليم سولفينج)

حل دخل التعليم هناك أتثري مل( 0. 28210 سيج والذي يشاس إليه بقيمة .مدينة بليتاس 7احلكومية 
لصف السابع م الرايضيات لطالب ايعلى الثقة ابلنفس ونتائج تعل (فربليم سولفينج)املشكالت 

 .,2825سيج  ليه بقيمةوالذي يشاس إ مدينة بليتاس 7اإلسالمية املتوسطة احلكومية دسسة ابمل

 

 


