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Abstract 

This research aim is to increase mathematics motivation and  learning 
resultthrough using Problem Posing method  for class VIII F MTA Gemolong 
Junior High School. This research is classactionresearch which is done 
colaboratively betweenthemathematicsteacher and the researcher. Students of 
class VIII F are as action receiver subject that have 33 students  and the researcher 
is asan action giver subject. Data collecting techniques that were used are 
observation, field notes, documentation, and test. Data analysingtechniques that 
were used are qualitatif description  and was done in the quantitative and 
qualitative datas. The quantitative datas was analyzed by using 
statisticsdescription that is percentage (%). While qualitative datas was analyzed 
by qualitatif scoring (category). The research result isthat  there isan increase of 
mathematics motivation and learning result thatcan be seenin the indicators of 
motivation. They are : (1) Student’s Enthusiasm in cooperating with their team 
work  before action research is 14 students (42,42%), after action research became 
30 students (90,9%); (2) student enthusiasm in answering questions before action 
research is 17 students (51,51%),after action research became 28 students 
(84,84%); (3) student’s enthusiasm in doing tasks before action research is 23 
students (69,69%),after action research became 32 students (96,96%); and the 
indicator of learning result is student’s scoresthat are more than same KKM score 
(KKM≥70) before action research are 22 students (66,67%),after action research 
became  32 students (96,96%). 
Keywords :motivation,learning result, problem posing 

Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar matematika melalui metode problem posingpadasiswa kelas VIII F SMP 
MTA Gemolong Sragen.Penelitianiniadalahpenelitiantindakankelas yang 
dilaksanakansecarakolaboratifantara guru matematikadanpeneliti. Siswakelas VIII 
F sebagaisubyekpenerimatindakan yang berjumlah 33 siswadan peneliti 
sebagaisubyekpemberitindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan saat 
penelitian adalah metode observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. 
Teknik analisis data yang digunakan melaluideskriptifkualitatifdandilakukanpada 
data kuantitatifdankualitatif. Data 
kuantitatifdianalisismelaluistatistikdeskriptifyaknidenganprosentase (%). 
Sedangkan data kualitatifdianalisisdenganpenilaiankualitatif (kategori). Hasil 
penelitian ini adalah adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar matematika 
yang dapat dilihat dari indikator motivasi yaitu: (1) Antusiasme siswa 
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bekerjasama dalam tim sebelum tindakan sebanyak 14 siswa (42,42%), setelah 
tindakan menjadi 30 siswa (90,9%); (2) Antusiasme siswa menjawab pertanyaan 
sebelum tindakan ada 17 siswa (51,51%), setelah tindakan menjadi 28 siswa 
(84,84%); (3) Antusiasme  siswa mengerjakan tugas sebelum tindakan ada 23 
siswa (69,69%), setelah tindakan menjadi 32 siswa (96,96%); sedangkan indikator 
hasil belajar yaitu nilai siswa lebih dari sama dengan KKM sebelum tindakan 
sebanyak 22 siswa (66,67%), setelah tindakan menjadi 32 siswa (96,96%).  
Kata kunci:motivasi,hasil belajar, problem posing 

 

Pendahuluan 

Dalam pembelajaran matematika memerlukan motivasi belajar yang baik. 

Siswa dengan motivasi yang baik akan lebih mampu memahami dan memiliki 

daya serap yang tinggi terhadap materi. Motivasi akan semakin didukung jika 

materi yang diangkat lebih bermakna dan diminati oleh siswa serta didorong oleh 

kegiatan yang bermanfaat dan tepat terhadap siswa. Peran motivasi belajar siswa 

merupakan faktor utama yang menentukan kualitas hasil belajarnya.Suwardi 

(2012)motivasi yang dimiliki oleh siswa juga dapat mempengaruhi hasil belajar 

yang akan diperoleh. Pada hasil analisis motivasi memberikan kontribusi muatan 

faktor yang paling sedikit untuk psikologi siswa, yaitu sebesar 0,603. Motivasi se-

seorang akan sesuatu hal sangat mempengaruhi hasil yang dicapai. Siswa yang 

kurang motivasi terhadap pelajaran akan merasa cepat bosan dengan pelajaran. 

Sehingga siswa dituntut untuk aktif dalam proses belajar. 

Hasil observasi pendahuluan di kelas VIII semester genap SMP MTA 

Gemolong tahun 2013/2014 diperoleh motivasi dan hasil belajar matematika pada 

siswa belum sesuai dengan harapan. Motivasi belajar matematika pada siswa 

kelas VIII F semester genap SMP MTA Gemolong dengan jumlah 33 siswa 

sebelum dilakukan tindakan diperoleh siswa yang antusias bekerjasama dalam 

sebuah tim sebanyak  14 orang (42,42%), siswa yang antusias dalam menjawab 

pertanyaan sebanyak 17 orang  (51,51%), dan siswa yang antusias dalam 

mengerjakan tugas sebanyak 23 orang (69,69%). Sedangkan hasil belajar siswa 

yang memenuhi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥70) sebanyak 22 orang 

(66,67%). Dengan data tersebut dapat diamati bahwa motivasi dan hasil belajar 
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matematika siswa di SMP  MTA Gemolong khususnya kelas VIII F masih diluar 

harapan.  

Akar penyebab paling dominan dari rendahnya motivasi belajar siswa 

pada pembelajaran matematika adalah guru. Dalam pembelajaran guru masih 

menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat konvensional, sehingga siswa 

kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, dampak dari 

penggunaan strategi pembelajaran yang masih bersifat konvensional adalah masih 

banyak siswa memiliki hasil belajar matematika yang masih di bawah KKM. 

Berdasarkan akar penyebab masalah yang dominan dapat diajukan 

alternatif tindakan dengan strategi pembelajaran Problem Posing. Menurut Silver 

(Akay dan Boz, 2010) Problem Posing dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

yang terjadi ketika siswa dilibatkan dalam merumuskan masalah dan juga ketika 

memproduksi masalah dan pertanyaan baru. Strategi pembelajaran Problem 

Posingmemiliki keunggulan dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika yang baik didalam kelas. Strategi pembelajaran Problem Posing, 

dalam pembelajarannya semua siswa terpacu untuk terlibat secara aktif dalam 

merancang dan membuat soal. Sehingga tidak terpusat pada guru, tetapi dituntut 

keaktifan dan kreatifitas siswa.. Berkaitan dengan keunggulan strategi 

pembelajaran Problem Posing, Penerapan Strategi pembelajaran Problem Posing 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika pada siswa 

kelas VIIII SMP MTA Gemolong tahun 2013/2014. 

Berdasarkan uraian diatas, diajukan hipotesis yaitu melalui strategi 

pembelajaran Problem Posing dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas VIII F semester genap  SMP MTA tahun 2013/2014. 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII F semester genap SMP MTA 

Gemolong tahun 2013/2014. Secara khusus, bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar melalui Problem Posing pada siswa kelas VIII F 

semester genap SMP MTA Gemolong tahun 2013/2014. 
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Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut 

Hopkins (Sutama, 2010: 15) penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang 

mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, yaitu suatu 

tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang untuk 

memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses 

perbaikan dan perubahan. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

metode obsevasi, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan 

tes.Observasidiartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 2011: 158).Catatan 

lapangan digunakan untuk mencatat kejadian–kejadian yang penting dalam suatu 

proses pembelajaran yang muncul saat proses pembelajaran matematika 

berlangsung belum terdapat dalam pedoman observasi. Wawancara digunakan 

untuk mendapat informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, dan niat. 

Menurut Arikunto (2010: 274) metode dokumentasi adalah suatau metode untuk 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

agenda dan sebagainya.Tes merupakan sekumpulan pertanyaan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi maupun kemampuan yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 266-267). 

Teknik analisis data melalui deskriptif kualitatif dan dilakukan pada data 

kuantitatif dan kualitatif. Data yang berupa kuantitatif dianalisis melalui statistik 

deskriptif  yakni dengan prosentase (%). Sedangkan data kualitatif dianalisis 

dengan penilaian kualitatif (kategori) (Sutama, 2010: 35).Dalam analisis data ini 

peneliti mengamati aktivitas siswa dan melaksanakan tes setiap siklus 

pembelajaran. Sehingga apabila dalam satu siklus siswa mendapatkan suatu 

peningkatan hasil tes maka strategi tersebut bisa dikatakan berhasil, tapi apabila 

tidak ada peningkatan  maka peneliti akan melakukan siklus berikutnya. 

Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan observasi secara 

terus menerus dan triangulasi data. Menurut Sutama (2010: 101) Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 
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diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Dalam penelitian ini, keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber, 

yaitu membandingkan data hasil pengamatan tes dengan hasil observasi lain. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada awalnya strategi pembelajaran Problem Posing kurang efektif 

dikarenakan kurang terbiasanya guru memakai strategi tersebut. Namun seiring 

dengan berjalannya waktu, guru mulai terbiasa dan pembelajaran yang awalnya 

terlihat membosankan menjadi pembelajaran yang efektif dan menarik. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran yang diterapkan melalui metode diskusi yang 

mengaitkan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari yang sering dialami oleh 

siswa.  

Di dalam kelas guru bertindak sebagai fasilitator bagi para siswa dalam 

diskusi. Guru berkeliling untuk mengamati, memotivasi dan memfasilitasi serta 

membantu siswa yang memerlukan. Pada tahap pembelajaran siklus I, guru 

merasa bahwa proses diskusi belum berjalan dengan baik. Namun pada tahap 

siklus II, dengan meningkatnya motivasi dan hasil belajar siswa, menciptakan 

suasana belajar yang lebih efektif dan kondusif. Guru merasakan bahwa strategi 

pembelajaran yang diterapkan telah berhasil. Sehingga menumbuhkan percaya diri 

dan antusias guru untuk menerapkan strategi Problem Posing pada pembelajaran 

selanjutnya. 

Berdasarkan pembelajaran sejak silus I sampai berakhirnya tindakan siklus 

II, motivasi belajar siswa mengalami peningkatan yang baik. Hasil penelitian pada 

tindakan kelas siklus II diperoleh kesepakatan bahwa tindakan belajar yang 

diambil telah berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa 

pada materi bangun ruang sisi datar. 

Tujuan dari penelitian tindakan ini yaitu meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar matematika siswa. Indikator dari motivasi belajar yaitu, antusiasme siswa 

bekerjasama dalam tim, antusiasme siswa dalam menjawab pertanyaan , 

antusiasme siswa mengerjakan tugas. Dan indikator hasil belajar adalah nilai 

siswa lebih dari samadengan KKM (KKM ≥70).Berdasarkan hasil observasi awal, 



6 
 

motivasi dan hasil belajar matematika siswa di SMP MTA Gemolong masih 

relatif rendah. Hal itu ditunjukkan dari pengamatan yang dilakukan di kelas VIII F 

yang berjumlah 33 siswa.  

Motivasi belajar matematika dari 33 siswa yaitu antusiasme siswa 

bekerjasama dalam sebuah tim sebanyak 14 siswa (42,42%),  antusiasme siswa 

dalam menjawab pertanyaan sebanyak 17 siswa (51,51%),antusiasme siswa dalam 

mengerjakan tugas sebanyak 23 orang (69,69%). Dan siswa yang nilainya lebih 

dari sama dengan KKM (70) sebanyak 22 siswa (66,67%).  

Pada tindakan kelas siklus I motivasi dan hasil belajar matematika siswa 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi awal. Hal tersebut 

dapat dilihat dari data observasi belajar siswa pada tindakan kelas siklus I. Siswa 

yang antusias bekerjasama dalam sebuah tim sebanyak 21 orang (63,63 %), siswa 

yang antusias dalam menjawab pertanyaan sebanyak 22 orang (66,67 %), siswa 

yang antusias mengerjakan tugas sebanyak 27 orang (81,81 %), siswa yang hasil 

belajarnya memenuhi KKM sebanyak 29 siswa (87,88%). 

Pada tindakan kelas siklus II ini  kegiatan pembelajaran sudah berjalan 

sesuai harapan. Motivasi dan hasil belajar matematika siswa pada tindakan kelas 

siklus II ini sudah cukup bagus. Diperoleh rincian bahwa siswa yang antusias 

bekerjasama dalam sebuah tim sebanyak 30 orang (90,9 %), siswa yang antusias 

dalam menjawab pertanyaan sebanyak 28 orang (84,84 %), siswa yang antusias 

mengerjakan tugas sebanyak 32 orang (96,9 %), siswa yang hasil belajarnya 

memenuhi KKM sebanyak 32 siswa (96,9 %). 

Berdasarkan data pelaksanaan tindakan tersebut dapat dilihat dalam 

tabel 1.4 berikut. 
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No 

Indikator Motivasi 

Belajar Matematika 

Sebelum  

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Siklus I Siklus II 

1. Antusias bekerjasama 

dalam tim 

14 siswa 

(42,42%) 

21 siswa 

(63%) 

30 siswa 

(90,9%) 

2. Antusias menjawab 

pertanyaan 

17 siswa 

(51,51%) 

22 siswa 

(66,67%) 

28 siswa 

(84,84%) 

3. Antusias mengerjakan 

tugas 

23 siswa 

(69,69%) 

27 siswa 

(81,81%) 

32 siswa 

(96,9%) 

No 
Indikator Hasil 

Belajar Matematika 

Sebelum  

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Siklus I Siklus II 

1. Hasil belajar memenuhi 

KKM 

22 siswa 

(66,67%) 

29 siswa 

(87,88%) 

32 siswa 

(96,9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1Data Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Matematika 



8 
 

Data penelitian diatas berkaitan dengan motivasi dan hasil belajar 

matematika siswa dalam pembelajaran matematika, data diatas dapat dilihat 

secara grafis. Gambar dibawah ini menunjukkan grafik peningkatan motivasi dan 

hasil belajar matematika siswa dalam pembelajaran matematika. Profil kelas 

sebelum dan sesudah penelitian dalam pengamatan aktifitas siswa pada gambar 

4.1 berikut. 

 

 

 

 

 

Pada kondisi awal sebelum dilakukanya tindakan, antusiasme siswa 

bekerjasama dalam tim sebanyak 14 siswa (42,42%). Hanya terjadi sedikit 

interaksi antar siswa dalam pembelajaran ini karena pembentukan kelompok yang 

tidak heterogen berdasarkan prestasi. Interaksi hanya terjadi satu arah antara guru 

ke siswa. Masih banyak siswa yang belum bisa bekerjasama dengan kelompoknya 

dengan baik. Menurut Indiyani (2006) adanya pengelompokan heterogen akan 

memberi kesempatan bagi anggota kelompok untuk saling membantu teman yang 

mengalami kesulitan, terutama bagi siswa yang merasa kesulitan belajar dengan 

guru. Hal ini didukung oleh Suroto (2011) bahwa antusiasme bekerjasama dalam 

Gambar 4.1 Grafik Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar  pada Siswa melalui 

Penerapan Strategi Problem Posing
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kelompok sangat dibutuhkan dalam metode Problem Posing. Hal ini dapat 

dimaknai bahwakelompok belajar yang heterogen akan memunculkan interaksi 

antar siswa dalam kelompok sehingga terjadi kerjasama timyang 

akanmemudahkan siswa dalam belajar. 

Berdasarkan tindakan kelas siklus I dan II, motivasi belajar matematika 

siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I antusiasme siswa bekerjasama dalam 

tim sebanyak 21 siswa (63,63%) dan pada siklus II sebanyak 30 siswa (90,9%). 

Menurut Rahmat (2013) tujuan dari pembelajaran menggunakan pendekatan 

Problem Posing yaitu diharapkan siswa menjalin kerjasama antara siswa dalam 

satu kelompok maupun dengan siswa lainya dengan baik, siswa dapat 

mengembangkan pengetahuannya dengan berbagi pengetahuan dengan sesama 

teman satu kelompok, dengan begitu dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman matematis siswa. Dengan tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa.Teori belajar Vygotsky (Suparmi, dkk.: 2013) 

menyatakan bahwa dengan adanya kerjasama kelompok siswa akan menerima 

lebih banyak informasi dari orang lain yang dijadikan pengalaman belajar. Hasil 

penelitian ini dapat dimaknai bahwa dengan menerapkan pembelajaran Problem 

Posing siswa akan lebih banyak bekerjasama dalam kelompoknya sehingga 

pengetahuannya akan berkembang. Dengan berkembangnya pengetahuan, maka 

informasi dan pengalaman belajar akan semakin banyak. 

Pada kondisi awal sebelum dilakukannya tindakan, antusiasme siswa 

menjawab pertanyaan sebanyak 17 siswa (51,51%). Siswa belum terlalu antusias 

menjawab pertanyaan karena antusiasme bekerjasama dengan tim juga masih 

kurang. Hal ini sesuai penelitian terdahulu dari Sudarman dan Umi (Nisak, dkk.: 

2013) bahwa antusiasme menjawab pertanyaan erat kaitanya dengan aktifitas 

bekerjasama dalam kelompok. Hasil penelitian dapat dimaknai bahwa dalam 

belajar matematika siswa harus memilki antusiasme bekerjasama dengan 

kelompoknya agar antusiasme menjawab pertanyaan dapat meningkat. 

Berdasarkan tindakan kelas siklus I dan siklus II, motivasi belajar 

matematika mengalami peningkatan. Pada siklus I antusiasme siswa menjawab 

pertanyaan sebanyak 22 siswa (66,67%) dan pada siklus II sebanyak 28 siswa 
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(84,84%). Sesuai dengan penelitian Sri Astutik (2012) bahwa antusiasme 

menjawab pertanyaan juga erat kaitanya dengan aktifitas diskusi. Rasmianti, dkk. 

(2013) mengemukakan bahwa pemilihan dan penerapan metode pembelajaran 

Problem Posingini akan mempengaruhi cara belajar siswa yang semula cenderung 

untuk pasif kearah yang lebih aktif.Hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa 

aktifitas diskusi dalam kelompok dapat mempengaruhi antusiasme siswa dalam 

menjawab pertanyaan. Dan Problem Posing dapat melatih siswa untuk aktif 

dalam belajar sehingga mempengaruhi antusiasme dalam menjawab pertanyaan. 

Pada kondisi awal sebelum dilakukannya tindakan, antusiasme siswa 

mengerjakan tugas sebanyak 23 siswa (69,69%). Siswa kurang peduli akan 

pentingnya latihan soal. Menurut Astra (2012) dalam pembelajaran matematika, 

Problem Posing menempati posisi yang strategis. Siswa harus menguasai materi 

dan urutan penyelesaian soal secara mendetail. Hal tersebut akan dicapai jika 

siswa memperkaya khazanah pengetahuannya tak hanya dari guru melainkan 

perlu belajar secara mandiri. Hasil penelitian dapat dimaknai bahwa supaya siswa 

antusias mengerjakan tugas seharusnya siswa diberi kesadaran bahwa pentingnya 

latihan soal akan menambah penguasaan materi. 

Berdasarkan tindakan kelas siklus I dan siklus II, motivasi belajar 

matematika mengalami peningkatan. Pada siklus Iantusiasme siswa mengerjakan 

tugas sebanyak 27 siswa (81,81%) dan pada siklus II sebanyak 32 siswa 

(96,96%). Mustamin  (2010) mengungkapkan, selain metode yang diterapkan 

guru, siswa tidak hanya menerima pengetahuan tetapi mengkonstruk pengetahuan 

tersebut dengan berbagai aktivitas pembelajaran. Sehingga pelajaran menjadi 

bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan siswa.Hal ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aldila dan Mulyanratna (2013) bahwa 

pemberian tugas akan melatih peserta didik bertanggung jawab serta banyak 

membantu siswa dalam pemahaman materi pembelajaran. Hasil penelitian dapat 

dimaknai bahwa dengan mengkonstruk pengetahuan seperti yang diterapkan pada 

metode Problem Posing, hasil belajar siswa akan optimal. Selain itu, siswa yang 

rutin mengerjakan tugas maka tanggung jawabnya akan semakin besar serta 
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banyak membantu siswa dalam pemahaman sehingga antusiasme mereka dalam 

hal mengerjakan tugas akan semakin meningkat. 

Berikut ini adalah contoh hasil pekerjaan siswa, yang dikerjakan secara 

berkelompok.  

 

 

Masing masing siswa mengajukan masalah, kemudian mengkonstruksikan 

masalah beserta penyelesaianya seperti berikut. 

 

Gambar 1. Jawaban siswa secara berkelompok 

Gambar 2. Pengajuan masalah oleh siswa beserta penyelesaianya 
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Pada kondisi awal sebelum dilakukannya tindakan, nilai siswa lebih dari 

sama dengan KKM (KKM≥70) sebanyak 22 siswa (66,67%). Siswa masih kurang 

termotivasi dalam belajar karena metode belajar yang masih konvensional. 

Menurut Mustamin (2010) bahwa salah satu faktor penentu hasil belajar siswa 

adalah metode-metode yang dilakukan oleh guru selama pelaksanaan proses 

pembelajaran. Hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa guru hendaknya memilih 

dan menggunakan strategi pendekatan, metode, dan teknik yang banyak 

melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik maupun sosial agar 

hasil belajar siswa maksimal.  

Berdasarkan tindakan kelas siklus I dan siklus II, hasil belajar matematika 

siswa mengalami peningkatan.Pada siklus I nilai siswa lebih dari sama dengan 

KKM (KKM≥70) sebanyak 29 siswa (87,88%) dan pada siklus II sebanyak 32 

siswa (96,96%). Mustamin  (2010) mengungkapkan, selain metode yang 

diterapkan guru, siswa tidak hanya menerima pengetahuan tetapi mengkonstruk 

pengetahuan tersebut dengan berbagai aktivitas pembelajaran. Sehingga pelajaran 

menjadi bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan siswa. Berdasarkan 

penelitian Suwardi (2012) motivasi yang dimiliki oleh siswa juga dapat 

mempengaruhi hasil belajar yang akan diperoleh. Motivasi seseorang akan sesuatu 

hal sangat mempengaruhi hasil yang dicapai. Siswa yang kurang motivasi 

terhadap pelajaran akan merasa cepat bosan dengan pelajaran. Sehingga siswa 

dituntut untuk aktif dalam proses belajar.Hasil penelitian dapat dimaknai bahwa 

dengan mengkonstruk pengetahuan seperti yang diterapkan pada metode Problem 

Posing, maka pembelajaran akan lebih bermakna dan hasil belajar siswa akan 

optimal. Selain itu, ada keterkaitan antara motivasi dan hasil belajar. Semakin 

baik motivasi siswa maka hasil belajarnya akan semakin optimal. 

Simpulan 

Proses pembelajaran yang dilakukan guru dengan menerapkan 

pembelajaran Problem Posing. Dalam pembelajaran ini, siswa dituntut untuk bisa 

mengajukan sebuah masalah dan siswa yang bersangkutan harus mampu 

menyelesaikanya.Dalam implementasinya, pembelajaran Problem 
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Posingditerapkan melalui metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Kelompok 

belajar yang heterogen akan memunculkan interaksi antar siswa dalam kelompok 

sehingga terjadi kerjasama timyang akan memudahkan siswa dalam belajar. 

Dengan menerapkan pembelajaran Problem Posing siswa akan lebih banyak 

bekerjasama dalam kelompoknya sehingga pengetahuannya akan berkembang. 

Dengan berkembangnya pengetahuan, maka informasi dan pengalaman belajar 

akan semakin banyak. 

Penerapan metodeProblem Posingdapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar matematika siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari indikator yang 

diamati dalam penelitian ini yaitu: 

1. Siswa antusias bekerjasama dalam tim sebelum tindakan ada 14 siswa 

(42,42%), setelah tindakan menjadi  30 siswa (90,9%). 

2. Siswa antusias menjawab pertanyaan sebelum tindakan ada  17 siswa 

(51,51%), setelah tindakan menjadi 28 siswa (84,84%). 

3. Siswa antusias mengerjakan tugas sebelum tindakan ada 23 siswa (69,69%), 

setelah tindakan menjadi 32 siswa (96,9%). 

4. Nilai siswa lebih dari sama dengan KKM (KKM≥70) sebelum tindakan ada 22 

siswa (66,67%), setelah tindakan menjadi 32 siswa (96,9%). 
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