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Abstrak 

Tujuan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pembelajaran berbasis 

masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dan motivasi belajar 

siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Wonogiri Tahun Ajaran 2014/2015 sebanyak 235 siswa. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan cluster random sampling dan diperoleh siswa VIII A sebanyak 30 siswa  sebagai 

kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan siswa kelas VIII 

D sebanyak 26 siswa sebagai kelas kontrol yang menggunakan model konvensional. 

Penelitian eksperimen semu ini menggunakan desain penelitian the randomized control 

group pretest-posttest design. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi untuk memperoleh data pretest, metode tes untuk mengukur data posttest, 

dan metode angket. Hasil penelitian dari data posttest menghasilkan signifikansi 

mendekati 0 yang kurang dari 0,05 dan dari data angket akhir menghasilkan signifikansi 

0,069 yang lebih dari 0,05 dengan skor rata-rata kelas eksperimen (8,658) lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol (7,779), artinya tidak terdapat pengaruh pembelajaran berbasis 

masalah terhadap motivasi belajar siswa, namun terdapat pengaruh pembelajaran berbasis 

masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Wonogiri Tahun Ajaran 2014/2015.  

 

Kata Kunci : pembelajaran berbasis masalah, kemampuan pemecahan masalah, motivasi 

belajar, matematika. 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk semua jenjang 

pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan matematika adalah salah satu ilmu dasar yang 

harus dikuasai setiap manusia terutama oleh siswa, sebab matematika tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia sehari-hari (Wahyudi & Budiono, 2011). Salah satu pentingnya 

matematika diajarkan di sekolah adalah untuk memecahkan masalah. Kenyataanya dalam 

pembelajaran matematika masih banyak siswa mengalami kesulitan khususnya dalam 

menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pemecahan masalah matematika sebagaimana 

diungkapkan Sumarmo dalam Suhendri (2006:3) bahwa kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika pada umumnya belum memuaskan.  

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika di Indonesia dapat dilihat dri 

hasil Program for International Student Assessment (PISA) yang diadakan 3 tahun sekali 

dibidang membaca, matematika dan sains. Hasil tes menunjukkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa Indonesia berada di bawah rata-rata skor internasional. Berdasarkan hasil PISA 

2009 kualitas pembelajaran matematika Indonesia berada pada peringkat 68 dari 74 negara 

(Setiawan, 2014:241). Demikian pula dalam tes Trends in International Mathematics and 
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Science Study (TIMSS) yang diadakan 4 tahun sekali dibidang matematika dan sains. Hasil 

tes juga menunjukkan kemampuan pemecahan masalah siswa Indonesia berada di bawah rata-

rata skor internasional. Berdasarkan hasil TIMSS 2011 kualitas pembelajaran matematika 

Indonesia berada pada peringkat 38 dari 42 negara (Setiawan, 2014:241). Berdasarkan hasil 

studi TIMSS dan PISA dibidang matematika, siswa Indonesia belum mampu menyelesaikan 

soal yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti kemampuan pemecahan 

masalah. 

Selain pentingnya kemampuan pemecahan masalah, untuk dapat belajar matematika 

dengan baik, siswa juga harus mempunyai motivasi belajar yang kuat. Motivasi belajar yang 

dimiliki siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu (Nashar, 2004:11). Siswa yang 

bermotivasi tinggi dalam belajar kemungkinan akan memperoleh hasil yang tinggi juga, 

artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, 

maka semakin tinggi hasil yang diperolehnya.  

Model pembelajaran yang diharapkan dalam proses pembelajaran adalah suatu model 

pembelajaran yang menekankan siswa untuk aktif dan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk melatih kemampuan berpikirnya (BNSP, 2007). Kenyataannya, pembelajaran 

cenderung dilakukan dengan model konvensional sehingga konsep-konsep dalam matematika 

kurang bisa dipahami. Dalam pembelajaran ini proses pembelajaran didominasi oleh guru. 

Interaksi yang terjadi cenderung satu arah. Guru berbicara atau menjelaskan sedangkan siswa 

hanya duduk mendengarkan, meniru pola-pola yang diberikan guru, mencontoh cara-cara 

guru menyelesaikan soal-soal. Siswa jarang dilibatkan dalam memecahkan suatu masalah 

yang pada akhirnya dapat membuat siswa menjadi pasif. Kondisi semacam ini mengakibatkan 

pembelajaran matematika kurang menarik sehingga motivasi belajar siswa lemah dan 

kemampuan memecahkan masalah siswa terhadap materi pelajaran kurang optimal. 

Sesuai tahap perkembangan mental dari Piaget, usia anak SMP berada pada tahap 

formal operasional. Pada tahap ini siswa memasuki gaya berpikir yang melibatkan 

penggunaan operasional logika dan menggunakannya secara abstrak (Tampiomas, 2008). 

Sejalan dengan itu, guru sebagai pelaksana pembelajaran hendaknya menghayati betul 

tahapan perkembangan siswanya. Jika sebagai guru tidak peka terhadap kondisi ini, bisa 

terjadi respon yang diberikan guru justru dapat menghambat perkembangan siswa (Syaodih, 

2009). Oleh karena itu guru dituntut mencari model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa dan mengasah kemampuan pemecahan masalah matematika. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat mengasah dan meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dan motivasi belajar siswa adalah model pembelajaran berbasis masalah. 

Model pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu model pembelajaran yang titik 

awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata dan dari masalah ini siswa 

dirangsang untuk mempelajari masalah ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru. 

Pada model ini siswa memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga 

siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan 

sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah (Kamdi, 2007: 77). 

Pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir 
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kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep 

yang esensial dari materi pelajaran. 

Terdapat beberapa penelitian terkait model pembelajaran berbasis masalah dalam 

pembelajaran matematika. Hasil penelitian Khoirun Nisa (2010) telah dapat menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran berbasis masalah (PBL) lebih efektif dari pada model 

pembelajaran CTL terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Selain itu, hasil 

penelitian Pradnyana, P.B., Marhaeni, A.A.I.N., Candiasa, I Made (2013) menyimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar yang signifikan antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran berbasis masalah dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru mata pelajaran matematika kelas VIII 

di SMP Negeri 1 Wonogiri memang SMP tersebut memiliki nilai yang bagus, akan tetapi 

pada beberapa materi ajar siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal yang berhubungan 

dengan pemecahan masalah. Salah satunya adalah materi Persamaan Kuadrat. Berdasarkan 

latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dan motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Wonogiri Tahun Ajaran 

2014/2015. 

 

KAJIAN TEORI 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Menurut Woolfolk (2009:74) kemampuan pemecahan masalah adalah suatu 

kemampuan seorang siswa dalam menggunakan proses berfikirnya untuk memecahkan 

masalah. Proses pemecahan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, 

menyusun berbagai alternative pemecahan, dan memilih pemecahan masalah yang paling 

efektif. 

Indikator kemampuan pemecahan masalah matematika menurut Masduki (2013:21) 

adalah sebagai berikut : (1) mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan 

dan kecukupan unsur yang diperlukan; (2) kemampuan siswa merumuskan permasalahan 

matematika yang diberikan; (3) kemampuan siswa menerapkan strategi untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika yang diberikan; (4) kemampuan siswa memeriksa ulang dan 

menjelaskan hasil dari permasalahan matematika yang diberikan. 

Menurut Siswono (2008:35), terdapat empat faktor yang mempengaruhi kemampuan 

siswa dalam pemecahan masalah. Keempat faktor tersebut adalah pengalaman awal, latar 

belakang matematika, struktur masalah, dan motivasi. Sebagai salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa, keberadaan motivasi sangatlah 

diperlukan dalam proses pemecahan masalah matematika. 

B. Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan 

perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan 

bertahan lama (Suprijono, 2009: 163). 

Makmun (2004) mendefinisikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi antara 

lain adalah usia, jenis kelamin, kondisi fisik, kemampuan, dan suasana lingkungan. Usia yang 
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berbeda akan menimbulkan motivasi yang berbeda, misalnya motivasi orang dewasa akan 

berbeda dengan motivasi anak-anak. 

Dedi Supriyadi (2005: 86), berpendapat bahwa motivasi belajar siswa dapat diamati 

dari beberapa aspek yaitu: memperhatikan materi, ketekunan dalam belajar, ketertarikan 

dalam belajar, keseringan belajar, komitmennya dalam memenuhi tugas-tugas sekolah, 

semangat dalam belajar dan kehadiran siswa di sekolah. 

Macam-macam motivasi menurut Singgih D. Gunarsa (2004:50-51) : (1) motivasi 

intrinsik merupakan dorongan atau kehendak yang kuat yang berasal dari dalam diri 

seseorang. Semakin kuat motivasi instrinsik yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar 

kemungkinan ia memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan, (2) motivasi 

Ekstrinsik adalah dorongan segala sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri, 

ataupun melalui saran, anjuran, atau dorongan dari orang lain. Faktor eksternal dapat 

mempengaruhi penampilan atau tingkah laku seseorang, yaitu menentukan apakah seseorang 

akan menampilkan sikap gigih dan tidak cepat putus asa dalam mencapai tujuannya. 

Menurut Hamzah B. Uno (2010) indikator motivasi belajar  dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya perhargaan dalam belajar, adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

C. Pembelajaran Berbasis Masalah 

Arends (2008:41) pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model 

pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir 

kritis, mengembangkan kemandirian, dan percaya diri. Menurut Departemen Pendidikan 

Nasional (2003) Pembelajaran berbasis masalah membuat siswa menjadi pembelajar yang 

mandiri, artinya ketika siswa belajar, maka siswa dapat memilih strategi belajar yang sesuai, 

terampil menggunakan strategi tersebut untuk belajar dan mampu mengontrol proses 

belajarnya, serta termotivasi untuk menyelesaikan belajarnya itu. Dari pengertian ini, 

dikatakan bahwa tujuan utama pembelajaran berbasis masalah adalah untuk menggali daya 

kreativitas siswa dalam berpikir dan memotivasi siswa untuk terus belajar. 

Sintaks atau tahapan model Pembelajaran Berbasis Masalah menurut Sugiyanto 

(2010:159) adalah: (1) Fase 1 : Memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa, 

(2) Fase 2 : Mengorganisasikan siswa untuk meneliti, (3) Fase 3 : Membantu investigasi 

mandiri dan kelompok, (4) Fase 4 : Mengembangkan dan mempresentasikan hasil, (5) Fase 5 

: Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. 

Menurut (Hamruni, 2012:157) pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa 

keunggulan, di antaranya : (a) merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi 

pelajaran, (b) menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan 

pengetahuan baru bagi siswa, (c) meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, (d) membantu 

siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam 

kehidupan nyata, (e) membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, (f) mendorong siswa untuk 

melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses belajarnya, (g) 
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memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran (matematika, IPA, sejarah, dan 

lain sebagainya), pada dasarnya merupakan cara beerpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti 

oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku saja, (h) lebih 

menyenangkan dan disukai siswa, (i) mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis 

dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru, (j) memberi 

kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia 

nyata, (k) mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar meskipun belajar 

pada pendidikan formal telah berakhir. 

Di samping keunggulan, menurut (Hamruni, 2012:158) pembelajaran berbasis 

masalah juga memiliki kelemahan, di antaranya : (a) manakala siswa tidak memiliki minat 

atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit bisa dipecahkan, 

maka mereka merasa enggan untuk mencoba, (b) keberhasilan pembelajaran melalui problem 

solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan, (c) tanpa pemahaman mengapa mereka 

berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar 

apa yang mereka ingin pelajari. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi experimental). Penelitian 

eksperimen semu (Quasi Eksperimental) adalah penelitian eksperimen yang mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2012:114). Penelitian 

ini menggunakan The Randomized Control Group Pretest Posttest Design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonogiri 

Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 235 siswa yang terbagi dalam 9 kelas. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Cluster Random Sampling dan diperoleh 

siswa kelas VIII A (30 siswa) sebagai kelas eksperimen yang dikenai perlakuan model 

pembelajaran berbasis masalah dan kelas VIII D (26 siswa) sebagai kelas kontrol yang 

dikenai perlakuan model konvensional. 

Terdapat 3 variabel dalam penelitian ini, yaitu model pembelajaran berbasis masalah, 

kemampuan pemecahan masalah matematika dan motivasi belajar. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis masalah, sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematika dan motivasi belajar. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pembelajaran berbasis masalah 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dan motivasi belajar siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Wonogiri tahun ajaran 2014/2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang berupa nilai ulangan materi sebelumnya 

yang dijadikan nilai pretest untuk menguji keseimbangan kondisi awal siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan. Metode tes untuk mengukur 

kemampuan pemecahan masalah matematika setelah diberi perlakuan (posttest) dan metode 

angket untuk mengukur motivasi belajar siswa terhadap matematika.  

Tes kemampuan pemecahan masalah matematika yang diberikan berbentuk soal 

uraian. Kisi-kisi instrumen posttes disajikan dalam tabel 1. 
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. 

Tabel 1 

Kisi-kisi Instrumen Posttest 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator 
No. 

Soal 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

 

3.3 Menentukan nilai 

persamaan kuadrat 

dengan satu 

variabel yang tidak 

diketahui. 

 

Membuat model 

matematika dari suatu 

masalah. 

 

1 

 

Menggunakan konsep 

persamaan  kuadrat 

untuk memecahkan 

masalah nyata. 

2, 3, 4 

 

Adapun jumlah item valid instrumen angket adalah 19 pernyataan dari 24 pernyataan yang 

ada. Item valid terdiri atas 9 pernyataan favorable dan 10 pernyataan unfavorable dengan 

skala Likert. Kisi-kisi angket motivasi disajikan dalam tabel 2. 

Tabel 2 

Kisi-kisi Angket Motivasi 

No. Indikator 
No Item Jumlah 

Soal Favourable Unfavourable 

1. 
Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan   

2,3 4 3 

2. 
Adanya hasrat dan keinginan 

untuk berhasil 

6 5,7 3 

3. 
Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 

12 10,11 3 

4. 
Adanya dorongan  dan 

kebutuhan dalam belajar 

13,16 14,15 4 

5. 
Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 

17,20 18,19 4 

6. 
Adanya penghargaan dalam 

belajar 

22 23 2 

 Total 9 10 19 

 

Analisis data terdiri dari 2 bagian yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. 

Analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan nilai dan penyebaran nilai 

kemampuan pemecahan masalah matematika dari kedua kelas sampel, dan untuk 

mendeskripsikan skor dan penyebaran skor motivasi belajar siswa dari kedua kelas sampel. 

Sebaran nilai kemampuan pemecahan masalah matematika dari data pretest dan posttest, dan 

skor motivasi belajar siswa pada kelompok sampel dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. Jarak interval pada setiap kategori menurut Widoyoko (2013:110) dapat 

dicari dengan rumus berikut. 
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Adapun analisis inferensial dilakukan untuk menguji keseimbangan kondisi awal 

kedua kelompok sampel dan uji hipotesis. Jumlah sampel kelas kontrol dan kelas eksperimen 

masing-masing kurang dari sama dengan 50 maka uji normalitas data menggunakan uji 

Shapiro Wilk (Sembiring, 2003) dengan program komputer SPSS 16 for windows. Uji beda 

rerata menggunakan Independent Sampel T-Test karena uji normalitas terpenuhi. Uji 

homogenitas dilakukan dengan uji levene. Karena data berasal dari populasi yang memiliki 

varians yang sama/homogen maka menggunakan equal variances assumed. Keseluruhan uji 

dilakukan pada taraf signifikansi 0,05 menggunakan alat bantu perhitungan berupa program 

SPSS 16.0 for windows. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Awal (sebelum diberi perlakuan) 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

a. Deskripsi Hasil Kemampuan Pemecahan Masalah 

Hasil analisis deskriptif pada kondisi awal nilai kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Deskriptif Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

 

 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa nilai minimum kelas eksperimen adalah 

60, dimana lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu 55. Nilai maksimum 

kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama yaitu 100. Rata-rata nilai 

kemampuan pemecahan masalah matematika kelas eksperimen adalah 79,17 

dimana lebih tinggi daripada kelas kontrol yaitu 78,12. Hal ini berarti jika 

dipandang dari sudut rata-rata, kemampuan pemecahan masalah matematika kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Standar deviasi nilai kemampuan 

pemecahan masalah matematika kelas kontrol adalah 11,043 lebih tinggi daripada 

kelas eksperimen yaitu 8,718. Hal ini berarti, nilai kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dikelas kontrol lebih beragam (bervariasi) 

dibandingkan dengan nilai kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

kelas eksperimen, sehingga jika dilihat dari aspek standar deviasi nilai kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 

siswa kelas kontrol. 

Guna melihat perbandingan penyebaran nilai kemampuan pemecahan 

masalah matematika dari kedua kelas sampel, maka berdasarkan data pretest, 

siswa dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Grafik 

penyebaran nilai kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

Kelas 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Eksperimen 30 60 100 79.17 8.718 

Kontrol 26 55 100 78.12 11.043 
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Gambar 1. Grafik Penyebaran Data Pretest 

 

b. Uji Prasyarat 

Hasil analisis inferensial pada kondisi awal nilai kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 

Uji Normalitas Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

 

Kelompok 

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Nilai Eksperimen .963 30 .374 

Kontrol .973 26 .708 

 

Hasil uji normalitas dengan Shapiro-wilk menghasilkan nilai signifikansi 

kelompok eksperimen dan kontrol berturut-turut 0, 374 dan 0,708. Kedua nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kedua kelompok sampel 

masing-masing berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu uji 

beda rerata menggunakan Independent Sample T-test. 

Guna mengetahui uji Independent Sample T-test mana yang akan dipilih 

maka dilakukan uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menghasilkan nilai 

signifikansi 0,298 (lebih dari 0,05), artinya kedua kelompok sampel berasal dari 

populasi yang memiliki varian sama (homogen), sehingga uji Independent Sample 

T-test yang digunakan adalah Equal Variance Assumed. Uji ini menghasilkan nilai 

signifikasi sebesar 0,692 (lebih dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikansi dari kemampuan pemecahan 

masalah matematika pada kelompok eksperimen dan kontrol sebelum diberi 

perlakuan. Hal ini berarti kondisi awal kedua kelompok sampel seimbang dalam 

hal kemampuan pemecahan masalah matematika yang dimiliki. Hasil uji 

homogenitas dan Independent Sampel T-test kondisi awal kemampuan pemecahan 

masalah matematika dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5 

Hasil Uji Beda Rerata Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
1.104 .298 .398 54 .692 1.051 2.643 -4.247 6.350 

Equal variances 

not assumed 

  
.391 47.384 .697 1.051 2.688 -4.355 6.457 

 

2. Motivasi Belajar Siswa 

a. Deskripsi Hasil Motivasi Belajar Siswa 

Hasil analisis skor angket motivasi belajar siswa terhadap matematika 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 

 Deskriptif Skor Angket Motivasi Belajar Siswa terhadap Matematika 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Eksperimen 30 46 69 59.97 5.062 

Kontrol 26 43 69 59.42 5.449 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa skor minimum angket motivasi belajar siswa 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Namun, skor maksimum 

angket motivasi belajar siswa dari kedua kelas sama yaitu 69. Rata-rata skor 

angket motivasi belajar siswa dari kedua kelas hampir sama, hal ini menujukkan 

bahwa tingkat motivasi belajar dari kedua kelas hampir sama. Namun, untuk 

motivasi belajar siswa pada kelas kontrol lebih beragam daripada motivasi belajar 

siswa kelas eksperimen. Hal tersebut terlihat dari standar deviasi yang diperoleh 

kelas kontrol lebih tinggi dari standar deviasi yang diperoleh kelas eksperimen. 

Guna melihat perbandingan skor angket motivasi belajar siswa terhadap 

matematika dari dua kelas sampel, maka berdasarkan data angket akhir, siswa 

dikelompokkan ke dalam  3 kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Grafik 

penyebaran skor motivasi belajar siswa terhadap matematika dapat dilihat pada 

gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik Penyebaran Skor Awal Motivasi Belajar 

Grafik pada Gambar 2 menunjukkan hasil perhitungan skor angket 

motivasi belajar siswa terhadap matematika pada kondisi awal siswa terlihat 

bahwa siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak ada yang masuk dalam 

kategori sedang. Adapun siswa pada kategori sedang lebih banyak berasal dari 

kelas kontrol. Namun pada kategori tinggi kelas eksperimen yaitu 39,28% lebih 

banyak dari kelas kontrol yaitu 30,36%. 

b. Uji Prasyarat 

Hasil analisis inferensial pada kondisi awal skor angket motivasi belajar 

siswa terhadap matematika dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 

Uji Normalitas Skor Awal Angket Motivasi Belajar 

 

kelompok 

Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. 

Nilai Eksperimen .972 30 .593 

Kontrol .938 26 .122 

Hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk menghasilkan nilai signifikansi 

eksperimen dengan kontrol berturut-turut 0,593 dan 0,122. Kedua nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data skor angket motivasi 

belajar siswa terthadap matematika pada kedua kelompok sampel masing-masing 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu uji beda rerata 

menggunakan Independent Sample T-test. 

Guna mengetahui uji Independent Sample T-test mana yang akan dipilih 

maka dilakukan uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menghasilkan nilai 

signifikansi 0,867 (lebih dari 0,05), artinya kedua kelompok sampel berasal 

berasal dari populasi yang memiliki varian sama (homogen), sehingga uji 

Independent Sample T-test yang digunakan adala Equal Variance Assumed. Uji ini 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,700 (lebih dari 0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikansi dari skor 
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angket motivasi belajar siswa terhadap matematika pada kelompok eksperimen 

dan kontrol sebelum diberi perlakuan. Hal ini berarti kondisi awal kedua kelompok 

sampel seimbang dalam hal motivasi belajar siswa terhadap matematika yang 

dimiliki. Hasil uji homogenivas dan Independent Sampel T-test kondisi awal 

motivasi belajar siswa terhadap matematika dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8 

Hasil Uji Beda Rerata Kondisi Awal Motivasi Belajar Siswa 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
.028 .867 .387 54 .700 .544 1.405 -2.274 3.361 

Equal variances 

not assumed 

  
.385 51.529 .702 .544 1.413 -2.292 3.379 

 

B. Kondisi Akhir (Sesudah siberi perlakuan) 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

a. Deskripsi Hasil Kemampuan Pemecahan Masalah 

Hasil analisis deskriptif pada kondisi akhir  nilai kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9 

Deskriptif Posttest Kemampuan Pemacahan Masalah Matematika Siswa 

 

 

 

 

Tabel 9 memperlihatkan bahwa nilai minimum kelas eksperimen adalah 7 

dimana lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu 6,2 hal ini berarti siswa yang 

hasil belajarnya paling rendah ada dikelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mempunyai nilai maksimum yang sama yaitu 10. Rata-rata nilai 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas eksperimen adalah 8,658 

dimana lebih tinggi daripada kelas kontrol yaitu 7,779. Hal ini berarti dipandang 

dari sudut rata-rata, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Standar deviasi kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas kontrol adalah 0,9255 lebih tinggi daripada kelas 

eksperimen yaitu 0,8. Hal ini berarti, nilai kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kontrol lebih beragam (bervariasi) dibandingkan dengan nilai 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di kelas eksperimen, sehingga 

jika dilihat dari aspek standar deviasi nilai kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan siswa kelas kontrol. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EKSPERIMEN 30 7.0 10.0 8.658 .8000 

KONTROL 26 6.2 10.0 7.779 .9255 
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Guna melihat perbandingan penyebaran nilai kemampuan pemecahan 

masalah matematika dari kedua kelas sampel, maka berdasarkan data hasil tes 

akhir (posttest) kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dikelompokkan 

ke dalam  kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Grafik penyebaran nilai 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dapat diliha pada Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Penyebaran Nilai Akhir Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematika 

Grafik pada Gambar 3 menunjukkan hasil penyebaran nilai kemampuan 

pemecahan masalah matematika pada kondisi akhir siswa terlihat bahwa siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak ada yang masuk dalam kategori 

rendah. Adapun siswa pada kategori sedang lebih banyak berasal dari kelas 

kontrol. Akan tetapi siswa pada kategori tinggi, kelas eksperimen lebih banyak 

daripada kelas kontrol. 

b. Uji Prasyarat 

Hasil analisis inferensial pada kondisi akhir nilai kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10 

Uji Normalitas Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

 

 

 

 

 

Hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk menghasilkan nilai signifikansi 

kelompok eksperimen dan kontrol berturut-turut 0,483 dan 0,412. Kedua nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai 

kemampuan pemecahan masalah matematika pada kedua kelompok sampel 

masing-masing berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu uji 

beda rerata menggunakan Independent Sample T-test. Hasil uji beda rerata kondisi 

akhir kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dapat dilihat pada Tabel 

11. 

 

KELAS 

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

NILAI EKSPERIMEN .968 30 .483 

KONTROL .961 26 .412 

0

10

20

30

Rendah Sedang Tinggi

0% 0% 

53,5% 

0% 
5,4% 

41,1% 

Eksperimen Kontrol



 

18 
 

Tabel 11 

Hasil Uji Beda Rerata Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah  

Matematika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guna mengetahui uji Independent Sample T-test mana yang akan dipilh 

maka dilakukan uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menghasilkan nilai 

signifikansi 0,705 (lebih dari 0,05), artinya kedua kelompok sampel berasal dari 

populasi yang memiliki varian sama (homogen), sehingga uji Independent Sample 

T-test yang digunakan adalah Equal Variance Assumed. Uji ini menghasilkan nilai 

signifikansi mendekati 0 yang kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan karena rata-rata 

kelompok eksperimen adalah 8,658 lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 

kontrol yaitu 7,779 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonogiri tahun ajaran 2014/2015. 

2. Kondisi Akhir Motivasi Belajar Siswa 

a. Deskripsi Hasil Motivasi Belajar Siswa 

Hasil analisis deskriptif skor angket motivasi belajar siswa terhadap 

matematika dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12 

Hasil Analisis Deskriptif Skor Angket Motivasi Belajar Siswa terhadap 

Matematika  

 

 

 

 

Tabel 12 menunjukkan bahwa skor angket minimum kelas eksperimen 

yaitu 46 lebih tinggi dari pada kelas kontrol yaitu 43. Skor angket maksimum juga 

menunjukkan bahwa kelas eksperimen yaitu 63 lebih tinggi daripada kelas kontrol 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

Lower Upper 

Equal 

variances 

assumed 

.145 .705 3.815 54 .000 .8795 .2305 .4173 1.3417 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3.775 49.842 .000 .8795 .2330 .4115 1.3475 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EKSPERIMEN 30 46 63 54.50 5.015 

KONTROL 26 43 62 51.96 5.196 
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yaitu 62. Rata-rata skor angket kelas eksperimen yaitu 54,50 dimana lebih tinggi 

daripada kelas kontrol yaitu 51,96. Hal ini berarti dipandang dari sudut rata-rata 

angket motivasi belajar siswa terhadap matematika kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol. Standar deviasi kelas kontrol adalah 5,196 lebih tinggi 

daripada kelas eksperimen. Hal ini berarti, skor angket motivasi belajar siswa 

terhadap matematika di kelas kontrol lebih beragam (bervariasi) dibandingkan 

dengan skor angket motivasi belajar siswa terhadap matematika di kelas 

eksperimen, sehingga jika dilihat dari aspek standar deviasi skor angket motivasi 

belajar siswa terhadap matematika kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas 

kontrol. 

Guna melihat perbandingan skor angket motivasi belajar siswa terhadap 

matematika dari dua kelas sampel, maka berdasarkan data angket akhir, siswa 

dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Grafik 

penyebaran skor motivasi belajar siswa terhadap matematika dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

  
Gambar 4. Grafik Kondisi Akhir Motivasi Belajar Siswa 

Grafik pada Gambar 4 Menunjukkan hasil perhitungan skor motivasi 

belajar siswa terhadap matematika pada kondisi akhir terlihat bahwa siswa dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak ada yang termasuk dalam kategori 

rendah. Adapun siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan presentase yang 

sama yaitu 17,86% termasuk dalam kategori sedang, namun pada kategori tinggi 

kelas eksperimen lebih banyak dibandingkan dengan kelas kontrol. 

b. Uji Prasyarat 

Hasil analisis inferensial pada kondisi akhir skor motivasi belajar siswa 

terhadap matematika dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13 

Uji Normalitas Kondisi Akhir Motivasi Belajar Siswa 

KELOMPOK 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

SKOR Eksperimen .945 30 .128 

Kontrol .960 26 .397 
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Hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk menghasilkan nilai signifikansi 

kelompok eksperimen dan kontrol berturut-turut 0,128 dan 0, 397. Kedua nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data skor 

motivasi belajar pada kedua kelompok sampel masing-masing berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu uji beda rerata menggunakan 

Independent Sample T-test. Hasil uji beda rerata kondisi akhir motivasi belajar 

siswa dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14 

Hasil Uji Beda Rerata Kondisi Akhir Motivasi Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guna mengetahui uji Independent Sample T-test mana yang akan dipilih 

maka dilakukan uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menghasilkan nilai 

signifikansi 0,849 (lebih dari 0,05), artinya kedua kelompok sampel berasal dari 

populasi yang memiliki varian sama (homogen), sehingga uji Independent Sample 

T-test yang digunakan adalah Equal Variances Assumed. Uji ini menghasilkan 

nilai signifikansi sebesar 0,069 (lebih dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap motivasi 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonogiri tahun ajaran 2014/2015. 

 

C. Pembahasan 

Hasil pengolahan data pretest kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

dari dua kelas menunjukkan bahwa kedua kelompok sampel dalam kondisi seimbang 

dalam hal kemampuan pemecahan masalah matematika. Hasil pengolahan data awal 

motivasi belajar siswa dari dua kelas juga menunjukkan bahwa kedua kelompok sampel 

dalam kondisi seimbang dalam hal motivasi belajar. Adapun hasil uji hipotesis dari data 

posttest menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematika antara kedua kelompok sampel tersebut, dan nilai rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran berbasis masalah 

terhadap kemampuan pemecahan masalah. Namun, hasil uji hipotesis dari data kondisi 

akhir motivasi siswa menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh pembelajaran berbasis 

masalah terhadap motivasi belajar siswa. 

Perbedaan penerapan pembelajaran berbassis masalah antara kelas eksperimen dan 

kontrol terlihat dari pembelajaran yang dilakukan dalam 4 kali pertemuan sebanyak 10 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

Lower Upper 

 Equal variances 

assumed 
.037 .849 1.858 54 .069 2.538 1.366 -.201 5.278 

Equal variances not 

assumed 

  
1.853 52.286 .070 2.538 1.370 -.210 5.287 
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jam pelajaran. Penerapan pembelajaran dan pemberian posttest ini dilaksanakan pada 

tanggal 31 Maret sampai 10 April 2015. Kegiatan pembelajaran di kelas kontrol (VIII D) 

menggunakan model konvensional, sedangkan di kelas eksperimen (VIII A) 

menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Materi yang diajarkan pada kelas 

eksperimen dan kontrol sama yaitu persamaan kuadrat. Pembelajaran berbasis masalah 

yang diterapkan selama 3 kali pertemuan pada kelas eksperimen memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam memecahkan 

masalah. 

Kegiatan awal yang dilakukan oleh guru pada pertemuan pertama di kelas 

eksperimen yaitu membentuk siswa menjadi beberapa kelompok kemudian memberikan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi tentang soal kemampuan pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan model metematika. Setelah itu guru meminta siswa untuk 

mengerjakan soal tersebut secara berkelompok. Kegiatan ini memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menggunakan kemampuan berpikirnya untuk memecahkan suatu 

permasalahan. Guru dalam hal ini mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi guna 

menemukan pemecahan masalahnya. Pada pertemuan ini siswa sudah bisa berdiskusi 

kelompok dengan baik. Setelah waktu yang ditetapkan guru untuk mengerjakan LKS 

tersebut sudah habis, kegiatan pembelajaran yang selanjutnya yaitu guru meminta siswa 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dalam hal ini guru memberi kebebasan 

kepada setiap kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. 

Untuk kelompok lain yang tidak presentasi guru meminta mereka memperhatikan 

kelompok yang sedang presentasi dan mengevaluasi hasil kerja kelompoknya. Pada 

pertemuan ini kondisi kelas tidak terlalu gaduh, antusias siswa dalam melakukan diskusi 

kelompok baik terlihat ketika mereka melakukan diskusi kelompok mereka tidak terlihat 

terlau individual, meskipun ada beberapa siswa yang ramai sendiri. Ketika guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk presentasi, beberapa kelompok berebutan untuk 

mempresentasikan hasil kerja mereka terlebih dahulu. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru pada pertemuan kedua dan ketiga 

tidak berbeda jauh dengan pertemuan pertama. Perbedaannya hanya terletak pada soal 

yang ada dalam LKS. Soal kemampuan pemecahan masalah dalam LKS pada pertemuan 

kedua berkaitan dengan penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata (topik 

bilangan). Pada pertemuan ketiga soal kemampuan pemecahan masalah dalam LKS 

berkaitan dengan penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata (topik geometri). 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan kedua dan ketiga sama 

seperti pada pertemuan pertama. Namun, kondisi kelas pada pertemuan kedua dan ketiga 

berbeda dengan pertemuan pertama. Terlihat ketika mereka melakukan diskusi kelompok 

mereka terlihat kurang antusias, akan tetapi mereka tetap mengerjakan tugas tersebut 

dengan baik. Ketika mereka diberi kesempatan untuk presentasi, mereka tidak lagi 

berebutan untuk presentasi. Mereka hanya mau presentasi ketika ditunjuk oleh guru. 

Meskipun demikian mereka dapat melakukan presentasi dengan baik dan benar. 

Berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas eksperimen 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah, hal ini sangat berbeda dengan kelas 

control yang menggunakan model konvensional. Dimana pada pertemuan pertama sampai 
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ketiga siswa langsung diberi materi tanpa ada penjelasan yang dapat memberi gambaran 

kepada siswa tentang manfaat dari materi tersebut. Soal yang diberikan di kelas kontrol 

juga terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Lain halnya dengan kelas eksperimen 

dengan diterapkannya pembelajaran berbasis masalah yang dimulai dengan memberikan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi suatu masalah nyata tentang persamaan kuadrat. 

Masalah yang ada dalam LKS tersebut sangat kompleks dan menantang siswa untuk 

memprediksi hasil yang akan diperoleh. Penyajian masalah tersebut juga dapat melatih 

kemampuan siswa untuk memecahkan masalah tersebut. 

Pembelajaran berbasis masalah juga menuntut siswa untuk berusaha mencari 

solusi sendiri tanpa adanya pemberian contoh dari guru seperti yang terjadi di model 

konvensional. Hal ini berarti siswa di kelas eksperimen bisa belajar secara bermakna 

karena siswa diberi kesempatan untuk menggunakan kemampuan yang telah dimilikinya 

untuk digunakan dalam mencari solusi dari masalah yang diberikan. Selain itu, dalam 

pembelajaran berbasis masalah guru tidak berdominan dalam proses pembelajaran. Peran 

guru hanya membantu siswa jika diperlukan saja, karena dalam pembelajaran berbasis 

masalah lebih menekankan siswa untuk aktif menyelesaikan masalah yang telah diberikan. 

Siswa juga dapat berdiskusi dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah-masalah 

yang ada pada LKS. Apabila dalam berdiskusi dengan kelompoknya siswa mengalami 

kesulitan di sana peran guru baru dibutuhkan untuk membantu mencari solusi dari 

masalah tersebut. Hal ini berbeda dengan model konvensional yang diterapkan di kelas 

kontrol, dimana peran guru sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan soal yang 

diberikan. Hal ini membuat siswa di kelas kontrol tidak mendapatkan kesempatan 

mengasah kemampuannya untuk menyelesaikan masalah karena siswa hanya bergantung 

pada guru. 

Pembelajaran berbasis masalah juga melatih keberanian siswa, karena dalam 

pembelajaran ini siswa mendapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Berbeda dengan model konvensional yang diterapkan di kelas kontrol 

dimana siswa hanya menerima apa yang dijelaskan oleh guru sehingga siswa menjadi 

pasif dalam proses pembelajaran. Siswa cenderung tidak berani dalam mempresentasikan 

hasil pekerjaannya. 

Pembelajaran berbasis masalah yang telah diterapkan dalam penelitian ini juga 

melatih setiap aspek pada indikator kemampuan pemecahan masalah matematika. Siswa 

yang telah mendapatkan permasalahan, mereka secara langsung membaca masalah itu 

kemudian mengidentifikasi unsur yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan kecukupan 

unsur yang diperlukan. Setelah itu siswa mencari/merumuskan strategi penyelesaiannya, 

lalu menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah. Tidak hanya itu, mereka juga 

mampu memeriksa ulang jawabannya dan menjelaskan hasil masalah matematika yang 

diberikan. 

Berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas eksperimen 

dengan melakukan tahapan pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan sintaks, dapat 

memberikan pengalaman baru bagi siswa untuk belajar matematika serta mengasah 

kemampuan berpikirnya untuk memecahkan suatu masalah. Akan tetapi hal tersebut 

berbeda dengan proses pembelajaran di kelas kontrol dimana siswa tidak mendapatkan 
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kesempatan untuk mengasah kemampuan berpikirnya. Oleh karena itu kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa di kelas eksperimen yang menggunakan 

pembelajaran berbasis masalah lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

menggunakan model konvensional. 

Lain halnya dengan motivasi belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol, yang 

mana hasil pengolahan data kondisi akhir motivasi belajar siswa terhadap matematika 

setelah diberi perlakuan menghasilkan nilai signifikansi 0,069 dimana nilai signifikansi 

tersebut lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

pembelajaran berbasis masalah terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini bisa dikarenakan 

masalah dalam soal yang diberikan dalam pembelajaran berbasis masalah kurang 

bervariasi sehingga siswa merasa bosan dalam memecahkannya.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonogiri. Hal ini berarti kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa yang diajar menggunakan pembelajaran berbasis masalah lebih 

baik daripada siswa yang diajar menggunakan model konvensional. Namun, tidak terdapat 

pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap motivasi belajar siswa, artinya 

motivasi belajar siswa antara siswa yang diajar menggunakan pembelajaran berbasis masalah 

dan model konvensional sama. Berdasarkan simpulan tersebut, maka disarankan kepada guru 

untuk menerapkan pembelajaran berbasis masalah pada materi lainnya guna menghasilkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang lebih baik. Terkait hasil penelitian 

tentang model pembelajaran berbasis masalah dan motivasi belajar siswa, maka disarankan 

bagi peneliti lain untuk meneliti model pembelajaran lain yang mungkin dapat berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa. 
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