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ABSTRAK 

 
Ria Anggriani :  Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Motivasi Belajar Siswa Pada Materi Lingkaran SMP kelas 

VIII, Skripsi, Matematika, FKIP UN PGRI Kediri, 2013.  

Latar Belakang penelitian adalah rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa di SMP Negeri 2 Kediri kelas VIII yang dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa yang rendah. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh  pembelajaran model PBL 

(Problem Based Learning) terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi lingkaran, (2) 

Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh  pembelajaran model PBL (Problem Based Learning) 

terhadap motivasi belajar siswa pada materi lingkaran. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, 

metode pengumpulan data dalam peneliti ini adalah (1) metode angket untuk mengetahui motivasi 

belajar siswa (2) tes sebelum dan sesudah pembelajaran (pree-test dan post-test) untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah matematika khususnya dalam materi lingkaran. Berdasarkan 

hipotesis maka digunakan uji anova dua jalan. Subjek penelitian ini menggunakan kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dengan subjek penelitian siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kediri yang berjumlahkan 

masing-masing 20 siswa. Penelitian menggunakan instrumen berupa RPP, Lembar angket motivasi, 

tes pree-test dan post-test. Hasil  penelitian menunjukkan terdapat  pengaruh  model  PBL terhadap 

kemampuan pemecahan masalah dan motivasi belajar siswa. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan 

rata-rata skor skala motivasi belajar kelompok eksperimen  yaitu  82,1,  sedangkan  rata-rata kelas  

kontrol  yaitu  73,6. Selain itu dilihat dari hasil tes pemecahan masalah matematika menggunakan uji 

anova dua jalan diperoleh Harga F hitung  lebih kecil dari F tabel (0,000118 < 1,472 < 3.996 ).  

Dengan demikian H₁ diterima dan H₀ ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh model 

pembelajaran PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dan motivasi belajar siswa 

siswa SMP kelas VIII pada materi lingkaran. Berdasarkan hasil peneliti ini, maka saran yang dapat 

peneliti diberikan adalah sebaiknya Sebaiknya guru menyampaikan pembelajaran materi lingkaran 

dengan menggunakan model PBL, karena model PBL terbukti dapat meningkatkan kemampuan dan 

motivasi belajar siswa. 

 

 

Kata kunci : Problem Based Learning, kemampuan pemecahan masalah, motivasi. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada proses pembelajaran 

matematika di kelas, banyak faktor yang 

perlu mendapatkan perhatian dalam 

keseluruhan pengelolaan pembelajaran. 

Faktor-faktor yang menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran 

matematika, yaitu: kurikulum yang 

menjadi acuan dasarnya, program 

pengajaran, kualitas guru, materi 

pembelajaran, strategi pembelajaran, 

sumber belajar dan teknik/bentuk 

penilaian, Supartapa dalam Rosadi 

(2014:1-2). 

 Rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah siswa disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu materi pelajaran yang 

dirasakan oleh siswa masih bersifat abstrak 

dan kurang menarik dikarenakan 

kurangnya contoh yang diaplikasikan 

dalam kehidupan dunia mereka, metode 

pengajaran matematika yang berpusat pada 

guru sementara siswa cenderung pasif 

sehingga tidak mempunyai kesempatan 

berfikir tentang matematika, serta 

pembelajaran matematika masih 

menggunakan pendekatan latihan dengan 

mengembangkan kemampuan pikiran 

melalui latihan berulang keterampilan 

berhitung dan meminta peserta didik 

menghafal langkah atau rumus-rumus 

(Zulkardi dalam Fitriana 2010:4). 

 Rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa juga terjadi di 

SMP Negeri 2 Kediri kelas VIII. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

bidang studi, hal ini dikarenakan konsep 

dasar matematika siswa sewaktu di SD 

masih rendah sehingga pada saat 

pembelajaran guru harus mengulang 

sedikit konsep dasarnya. Dengan demikian 

guru jarang memberikan soal konstektual 

dalam proses pembelajaran karena waktu 

yang digunakan hanya cukup untuk 

memberikan soal-soal sederhana yang 

berhubungan dengan pemahaman konsep 

dasar matematika. 

 Berdasarkan uraian di atas maka 

peneliti tertarik untuk mencoba 

menerapkan PBL dalam pembelajaran 

matematika khususnya pada materi 

Keliling dan Luas Lingkaran sebagai 

upaya untuk meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah, dengan 

melaksanakan penelitian yang berjudul " 

Pengaruh Model Pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Dan 

Motivasi Belajar Siswa Pada Materi 

Lingkaran SMP kelas VIII “ 

 

II. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 
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kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat pengaruh model pembelajaran 

PBL (Problem Based Learning) terhadap 

kemampuan pemecahan masalah serta 

motivasi belajar siswa pada materi keliling 

dan luas lingkaran SMPN 2 Kediri kelas 

VIII. Metode ini bercirikan penelitian 

berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik (Sugiyono, 

2008:13). Adapun uji penelitian ini 

menggunakan uji Anova dua jalan. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

a. HASIL 

1. Pengaruh pembelajaran PBL 

terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika pada materi 

lingkaran SMP kelas VIII  

Berdasarkan hasil penelitian 

membuktikan bahwa hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMPN 

2 Kediri dalam kemampuan 

pemecahan masalah matematika 

materi lingkaran dengan 

menggunakan model PBL yang 

meliputi indikator memahami 

masalah, menyusun rencana 

peneyelesaian masalah, 

melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah dan 

mengecek penyelesaian masalah 

memperoleh hasil yang memuaskan 

daripada hasil belajar matematika 

siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional.  

Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan penggunaan model 

pembelajaran sangat penting, 

penggunaan model pembelajaran 

memberikan hasil positif pada hasil 

belajar siswa. Hal ini terlihat dari  

hasil pengujian menggunakan uji 

anova dua jalur didapat F tabel 

3.966 dan F hitung 0,000118 untuk 

5%. Karena harga F hitung lebih 

besar dari F tabel maka H₁ dterima 

dan H₀ ditolak. Hal ini berarti ada 

pengaruh model pembelajaran PBL 

terhadap kemampuan pemecahan 

matematika pada materi lingkaran. 

2. Pengaruh pembelajaran PBL 

terhadap motivasi belajar siswa 

pada materi Lingkaran SMP kelas 

VIII 

Berdasarkan uraian hasil 

analisis statistik dari data angket 

motivasi siswa yang meliputi 

indikator minat belajar, orientasi 

terhadap materi hasrat ingin tau dan 

keterlibatan siswa dalam tugas pada 

kelas kontrol dan eksperimen dapat 

disimpulkan bahwa Motivasi 

belajar  pada kelas Eksperimen 

yang mendapat kelas perlakuan 

dengan model pembelajaran PBL 

rata-rata mencapai 4,10 dan rata-
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rata kelas kontrol mencapai 3,68 

dengan begitu dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada 

kelas kontrol yang tidak 

mendapatkan perlakuan model 

pembelajaran PBL.  

Hal ini ditunjukan dari hasil uji 

anova dua jalur didapat harga F 

tabel 3.996 ternyata lebih besar dari 

F hitung   1,472 baik untuk 5% 

maupun 1%. Maka H₀ ditolak dan 

H₁ diterima. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh model pembelajaran PBL 

terhadap motivasi belajar siswa. 

b. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil  penelitian  dan  

pembahasan  yang  telah  dilakukan 

maka  dapat  disimpulkan  bahwa  

model  pembelajaran PBL  

berpengaruh  terhadap  kemampuan 

pemecahan masalah dan motivasi 

belajar siswa pada materi lingkaran 

SMP Kelas VIII. Dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1) Kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas eksperimen 

yang mendapat perlakuan model 

pembelajaran Problem Based 

Learning lebih tinggi daripada 

siswa kelas kontrol yang tidak 

mendapatkan perlakuan model 

pembelajaran Problem Based 

Learning atau menggunakan 

metode pembelajaran 

konvensional. Berdasarkan hasil 

pengujian menggunakan uji 

anova dua jalur diperoleh harga 

F tabel 3.966 dan F hitung 

0,000118 untuk 5%. Karena 

harga F hitung lebih besar dari F 

tabel maka H1 dterima dan H0 

ditolak. Hal ini berarti ada 

pengaruh model pembelajaran 

PBL terhadap kemampuan 

pemecahan matematika pada 

materi lingkaran. 

2) Motivasi belajar siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi dari 

kelas kontrol. Hal ini ditunjukan 

dari hasil uji anova dua jalur 

diperoleh harga F tabel 3.996 

ternyata lebih besar dari F hitung   

1,472 baik untuk 5% maupun 

1%. Maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh model pembelajaran 

PBL terhadap motivasi belajar 

siswa. 
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