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ABSTRACT 

There are three aims of the research. (1) Examine the influence of Problem Based 

Learning and Project Based Learning srategy toward mathematics learning achievement. 

(2) Examine the influence of learning motivation toward mathematics learning 

achievemnet. (3) Examine the interaction between learning strategy and learning 

motivation toward mathematics learning achievement. The type of the research is quatitatif 

research with quasi experimental design. The population of the research is all of student 

seventh grade at SMP Negeri 3 Kartasura. The sample of the research is two class that 

determine using random sampling. The technique of collecting data with test method, 

quesioner and documentation. The tecnique of analyzing data by using the unbalanced 

two-way analysis of variance. The finding of the research with α = 5%. (1) there is 

influence of learning strategy Problem Based Learning and Project Based Learning toward 

mathematics learning achievement. (2) there is influence of learning motivation toward 

mathematics learning achievement. (3) there is no interaction between learning strategy 

and learning motivation toward mathematics learning achievement. 

 

Keywords : problem-based learning, project based learning, motivation of student 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ada tiga. (1) Menguji pengaruh strategi Problem Based Learning dan 

Project Based Learning tehadap prestasi belajar matematika. (2) Menguji pengaruh 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. (3) Menguji interaksi strategi 

pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Jenis 

penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen semu. Populasi penelitian seluruh siswa 

kelas VII SMP Negeri 3 Kartasura. Sampel penelitian dua kelas. Teknik pengambilan 

sampel random sampling dengan undian. Teknik pengumpulan data dengan metode tes, 

angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan sel 
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tak sama. Hasil penelitian dengan 𝛼 = 5% . (1) Terdapat pengaruh strategi pembelajaran 

Problem Based Learning dan Project Based Learning tehadap prestasi belajar matematika, 

(2) Terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) 

Tidak terdapat interaksi strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar matematika. 

 

Kata Kunci : motivasi belajar siswa, prestasi belajar , problem based learning, project 

based learning 

 

Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting 

dalam pendidikan, karena dapat dilihat dari waktu jam pelajaran di sekolah lebih banyak 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Pelajaran matematika dalam 

pembelajaran di sekolah diberikan di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi. Matematika di sekolah masih dianggap sebagai pelajaran yang 

menakutkan bagi siswa di sekolah. Mereka beranggapan bahwa pelajaran matematika 

adalah pelajaran yang sulit, sehingga banyak siswa yang kurang termotivasi untuk 

mempelajari materi matematika dan menyelesaikan soal – soal yang diberikan oleh guru.  

Hasil studi dari trends in international mathematics and science study (TIMSS), 

pembelajaran matematika di Indonesia berada di peringkat bawah. Rata – rata prestasi 

belajar matematika kelas 8 di Indonesia berdasarkan dari data TIMSS pada tahun 2011, 

Indonesia menduduki peringkat 38 dari 42 negara. Survei yang telah dilakukan oleh PISA ( 

Program for International Student Assesment ) kemampuan siswa siswi di Indonesia 

menduduki peringkat 64 dari 65 negara alias kedua dari bawah dengan skor 375. 

Rendahnya prestasi belajar matematika siswa di Indonesia bisa disebabkan dari dua hal, 

pertama strategi pembelajaran yang diterapkan masih monoton yang kedua kemampuan 

pemecahan masalah siswa masih rendah. Dari kedua hal tersebut yang menyebabkan 

prestasi belajar siswa di Indonesia masih rendah. Sama halnya dengan hasil UN tahun 

2014, nilai rata – rata untuk pelajaran matematika menjadi paling rendah dibandingkan 

dengan mata pelajaran yang lain yaitu 6,99 sementara nilai rata – rata mata pelajaran lain 

berkisar hingga 7,00 ke atas. 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai siswa selama proses pembelajaran. 

(Saefullah 2012: 171) prestasi belajar adalah penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk 
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mengetahui sejauh mana ia telah mencapai sasaran belajar. Berdasarkan hasil observasi, 

rendahnya prestasi belajar matematika siswa di SMP Negeri 3 Kartasura dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah strategi pembelajaran yang digunakan 

oleh guru. Strategi pembelajaran yang kurang bervariatif membuat siswa merasa jenuh 

selama proses pembelajaran berlangsung. Motivasi belajar juga menjadi faktor yang 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar matematika. Karena kebanyakan siswa tidak 

tertarik mengikuti pembelajaran matematika. Selain strategi pembelajaran dan motivasi 

belajar, kemampuan pemecahan masalah juga menjadi penyebab rendahnya prestasi belajar 

matematika.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu alternatif solusi yang dilakukan 

yaitu penerapan strategi pembelajaran yang inovatif dengan memperhatikan pada motivasi 

belajar sehingga diperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Strategi pembelajaran yang 

dapat diterapkan adalah strategi Problem Based Learning dan Project Based Learning  

Pembelajaran dengan Problem Based Learning diharapkan siswa untuk terlibat 

dalam proses penelitian yang mengharuskan untuk identifikasi masalah, pengumpulan data 

dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah (Panen dalam Rusmono, 

2012:75). Yang berarti Problem Based Learning merupakan strategi pembelajaran dimana 

siswa diberikan permasalah kemudian melakukan penelitian dengan mengidentifikasi 

permasalahan, mengumpulkan data dan menggunakan data tersebut untuk proses 

pemecahan masalah. Langkah – langkah strategi Problem Based Learning meliputi 

menemukan masalah, mendefinisikan masalah, mengumpulkan fakta, menyusun hipotesis, 

melakukan penyelidikan, menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan, 

menyimpulkan alternatif pemecahan masalah secara kolaboratif, melakukan pengujian 

hasil pemecahan masalah. 

Project Based Learning juga dapat dijadikan alternatif strategi pembelajaran. 

model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola 

pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek (Thomas dalam Wena, 2010: 7). 

Sedangkan menurut Richmond dan Striley (dalam Eko, 2014: 26) Project Based Learning 

merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memberikan penekanan kuat pada 

pemecahan masalah sebagai suatu usaha kolaboratif. Berarti Project Based Learning 

merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas dengan melibatkan 
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kerja proyek agar siswa dapat bekerja secara kolaboratif dalam memecahkan masalah. 

Langkah – langkah strategi Project Based Learning meliputi perencanaan, implementasi, 

pemrosesan. 

Selain strategi pembelajaran, motivasi belajar yang berbeda – beda juga dapat 

mempengaruhi prestasi belajar matematika. Menurut Uno Hamzah (2007: 23) 

mendifiniskan motivasi belajar sebagai dorongan internal dan eksternal pada siswa – siswi 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 

beberapa indikator atau unsur yang mendukung.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diajukan tiga hipotesis. (1) terdapat pengaruh 

strategi pembelajaran Problem Based Learning dan Project Based Learning terhadap 

prestasi belajar matematika siswa. (2) Terdapat pengaruh motivasi belajar  terhadap 

prestasi belajar matematika siswa. (3) Terdapat interaksi strategi pembelajaran Problem 

Based Learning dan Project Based Learning dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa. 

Tujuan penelitian ini ada tiga. (1) Menguji pengaruh strategi pembelajaran PBL 

dan PjBL terhadap prestasi belajar matematika siswa. (2) Menguji pengaruh motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. (3) Menguji interaksi strategi 

pembelajaran PBL dan PjBL dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika siswa. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya kuantitatif dengan desain eksperimen 

semu (Sutama 2012: 57). Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kartasura. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Kartasura tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 8 kelas. Sampel yang diambil sebanyak dua 

kelas, kelas H sebagai kelas eksperimen dan kelas G sebagai kelas kontrol. Sampling 

adalah pemilihan sejumlah individu tertentu dari populasi yang ditentukan, sebagai wakil 

(representatif) dari populasi tersebut (Sutama, 2012: 97). Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah cluster random sampling dengan cara undian. 
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Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes, dokumentasi dan angket. 

Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data prestasi belajar siswa. Metode 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan awal siswa. Metode 

angket digunakan untuk mengumpulkan data motivasi belajar siswa. 

Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 

Uji prasyarat meliputi uji normalitas menggunakan metode Liliefors dan uji homogenitas 

menggunakan metode Barlett dengan taraf signifikansi 5%(Budiyono 2009: 170). Jika 

pada uji anava Ho ditolak, dilakukan uji lanjut pasca anava meliputi uji komparasi ganda 

antar baris, antar kolom, antar sel pada baris yang sama, antar sel pada kolom yang sama. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Eksperimen semu yang dilakukan diawali dengan uji keseimbangan sampel. Uji 

keseimbangan digunakan untuk mengetahui kemampuan awal sampel. Data yang 

digunakan adalah nilai UAS semester gasal. Berdasarkan perhitungan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 

0,634 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,960 yang menyebabkan Ho diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan awal siswa kedua sampel seimbang sehingga kedua kelas tersebut siap untuk 

diberi perlakuan. 

Kelas pertama diberikan strategi pembelajaran Problem Based Learning dan kelas 

kedua diberikan strategi pembelajaran Project Based Learning. Kemudian masing – 

masing kelas sampel diberikan evaluasi pembelajaran berupa tes prestasi belajar. Tes 

tersebut digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data prestasi belajar siswa. 

Berikut grafik data prestasi belajar matematika 
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Gambar 1. Grafik Distribusi Frekuensi Data Prestasi Belajar  Kelas PBL 

Gambar 1 menunjukkan nilai terendah adalah 52, 94. Sedangkan nilai tertingginya 

adalah 88, 24. Berdasarkan perhitungan deskripsi data prestasi belajar diperoleh rata – rata 

nilai untuk kelas PBL adalah 68, 311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Distribusi Frekuensi Data Prestasi Belajar Kelas PjBL 
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Gambar 2 menunjukkan nilai terendah 41,18. Sedangkan nilai tertingginya adalah 

82,35. Berdasarkan perhitungan deskripsi data prestasi belajar diperoleh rata – rata nilai 

untuk kelas PjBL adalah 62, 240. 

Untuk menentukan motivasi belajar siswa, pada penelitian ini digunakan angket 

motivasi belajar. Angket motivasi belajar berisi 19 butir pertanyaan dengan empat 

alternatif jawaban. Berikut data hasil pengelompokkan motivasi belajar siswa. 

Tabel 1. Deskripsi Data Motivasi Belajar Siswa 

Strategi  

Pembelajaran 

Motivasi Belajar Siswa Total 

Tinggi Sedang  Rendah 

PBL 6 17 8 31 

PjBL 11 9 11 31 

Total  17 26 19  

 

Tabel 1. Menunjukkan pada kelas PBL didominasi oleh siswa dengan motivasi 

belajar yang sedang. Sedangkan untuk kelas PjBL didominasi oleh siswa dengan motivasi 

belajar yang tinggi dan rendah. Jadi, antara kelas PBL dan PjBl memiliki motivasi belajar 

yang berbeda – beda. 

Sebelum dilakukan uji analisis, terlebih dahulu data prestasi belajar diuji 

normalitas dan homogenitas sebagai uji prasyarat dengan taraf signifikansi 5%. Setelah 

perhitungan dilakukan diperoleh 𝐿ℎ < 𝐿0,05;𝑛 pada masing – masing sampel untuk 

keputusan uji Ho diterima. Hal tersebut menunjukkan masing – masing kelompok sampel 

dari strategi pembelajaran sampai motivasi belajar berdistribusi normal. 

Selanjutnya, dilakukan uji prasyarat homogenitas. Setelah perhitungan dilakukan 

diperoleh χ2
h < χ2

tabel untuk keputusan uji Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan untuk 

kedua kelompok sampel memiliki variansi yang sama atau homogen. 

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis variansi dua jalan dengan sel 

tak sama pada taraf signifikansi 5%. Berikut hasil perhitungan analisis varaiansi dua jalan 

dengan sel tak sama. 
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Tabel 2. Rangkuman Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber  JK dk RK Fobs Fα Keputusan  

(A) 581, 936 1 581, 936 8, 0804 4, 016 Ho ditolak 

(B) 3230, 021 2 1615, 011 22, 425 3, 166 Ho ditolak 

(AB) 138, 644 2 23, 107 0, 963 3, 166 Ho diterima 

(G) 4033, 022 56 72, 018 - -  

(T) 7983, 623 61 - - -  

 

Untuk hipotesis pertama Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama pada taraf 

signifikansi 5% diperoleh harga statistik Fhitung = 8, 0804 dan Ftabel = 4, 016. Karena Fhitung 

> Ftabel sehingga FA ∊ DK, diperoleh keputusan ujinya adalah Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan ada perbedaan efek yang signifikan antara kelas yang diberi strategi 

pembelajarn Problem Based Learning dan kelas yang diberi strategi pembelajaran Project 

Based Learning pada kompetensi segiempat terhadap prestasi belajar siswa. 

Untuk menentukan strategi pembelajaran yang lebih baik dilihat dari reratanya. 

Retata prestasi belajar siswa kelas Problem Based Learning sebesar 68, 311 lebih besar 

dibandingkan rerata siswa kelas Project Based Learning 62, 240. John. T Ajai (2013: 134) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa siswa yang diberi strategi Problem Based 

Learning memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diberi 

metode konvensional. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran Problem Based Learning memberikan prestasi belajar matematika yang lebih 

baik dibandingkan dengan strategi Project Based Learning.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarman (2007), 

menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu 

kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan intelektual, keuntungan dari 

PBL yaitu untuk mendorong siswa dalam menyelesaikan tugas serta melibatkan siswa 

dalam menginterpretasikan masalah dalam dunia nyata dan membangun pemahaman 

terhadap fenomena tersebut. 
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Hasil tersebut didukung dengan kondisi yang ada di lapangan, selama proses 

pembelajaran pada kompetensi segiempat dengan strategi pembelajaran Problem Based 

Learning siswa terlihat antusias dan berpartisipasi aktif dalam mengerjakan permasalahan 

– permasalahan yang diberikan oleh guru dalam setiap kelompok. Setiap anggota dalam 

kelompok berperan aktif dalam menganalisis masalah yang kaitannya dengan persoalan 

nyata, sehingga dalam motivasi belajar dari setiap siswa akan berkembang.  

Sedangkan strategi pembelajaran Project Based Learning kurang efektif jika 

diterapkan pada kompetensi segiempat. Strategi pembelajaran ini melibatkan seluruh siswa 

dalam setiap kelompok untuk berperan aktif dalam menyelesaikan proyek yang diberikan 

oleh guru sesuai dengan materi yang diberikan. Namun, tidak semua siswa dalam 

kelompok mengetahui maksud dari permasalahan dalam project tersebut, hanya beberapa 

siswa yang aktif dan memahami project tersebut, sehingga motivasi belajar  yang terdapat 

pada setiap siswa masih belum terlihat. Sehingga, berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Blumenfeld yang dikutip oleh Eko dan Venisa 

(2014: 26) model belajar Project Based Learning  berpusat pada proses relatif berjangka 

waktu, berfokus pada masalah, unit pembelajaran bermakna dengan mengintegrasikan 

konsep – konsep dari sejumlah komponen pengetahuan atau disiplin. Sehingga, bagi siswa 

yang tidak mempunyai kemauan dan motivasi untuk terlibat aktif dalam proses pengerjaan 

proyek. Maka mereka akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dengan 

strategi ini. 

Dengan demikian dalam penelitian ini, strategi pembelajarn Problem Based 

Learning jika diterapkan pada kompetensi segiempat lebih efektif karena siswa lebih 

mudah memahami permasalahan yang diberikan oleh guru. Dengan strategi pembelajaran 

Problem Based Learning kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa akan 

terlihat. Dalam kegiatan diskusi kelompok, siswa akan berdiskusi antar satu sama lain 

mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut.  

Hipotesis kedua dari hasil anava dua jalan sel tak sama pada taraf signifikansi 5% 

diperoleh harga statistik Fhitung = 22, 425 dan Ftabel = 3, 661, maka Fhitung > Ftabel sehingga FB 

∊ DK, diperoleh keputusan ujinya adalah Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa.  
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Setelah dilakukan uji komparasi rata – rata antar kolom dengan menggunakan 

metode Scheffe, diperoleh Fhitung = 18, 561 > Ftabel = 6, 332 yang berarti Ho ditolak. Hal 

tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara motivasi belajar tinggi dan sedang 

terhadap prestasi belajar matematika. Dengan melihat dari reratanya, siswa dengan 

motivasi belajar yang tinggi memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang memiliki motivasi belajar yang sedang. 

Untuk nilai Fhitung = 42, 459 > Ftabel = 6, 332 yang berarti Ho ditolak. Hal tersebut 

menunjukkan adanya perbedaan antara motivasi belajar tinggi dan rendah terhadap prestasi 

belajar matematika. Izuddin Syarif (2012: 247) dalam penelitiannya menjelaskan siswa 

yang bermotivasi tinggi memiliki prestasi belajar dengan siswa yang memiliki motivasi 

rendah. Dengan melihat reratanya, siswa dengan motivasi belajar yang tinggi memiliki 

prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi belajar 

yang rendah. 

Untuk nilai Fhitung = 8, 132 > Ftabel = 6,332 yang berarti Ho ditolak. Hal tersebut 

menunjukkan adanya perbedaan antara motivasi belajar sedang dan rendah terhadap 

prestasi belajar matematika. Dengan melihat reratanya, siswa dengan motivasi belajar yang 

sedang memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

memiliki motivasi belajar rendah. 

Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi cenderung memiliki ciri 

dominan tidak suka membuat keributan dan terlihat serius saat mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru, siswa yang memiliki motivasi belajar sedang terlihat serius dalam 

mengerjakan soal, namun terkadang masih kurang fokus selama mengerjakan soal. Siswa 

yang memiliki motivasi yang rendah cenderung kurang serius dalam mengerjakan soal. 

Mereka tergolong siswa yang suka mengobrol dan membuat gaduh di kelas. 

Menurut Hamzah B.Uno (2007: 23) motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

intrinsik berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan 

akan cita – cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya pengahargaan, lingkungan 

belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik. Sehingga seseorang berkeinginan 

untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat. Jika didalam aktivitas 

belajar siswa merasa membutuhkan berarti siswa tersebut memiliki motivasi yang tinggi, 

tentunya siswa tersebut akan belajar dengan sungguh – sungguh. 
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Sehingga diperoleh kesimpulan siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi 

tentunya memiliki kemauan untuk belajar dan memahami materi yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi belajar yang sedang dan rendah 

khususnya pada materi segiempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis ketiga Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama pada taraf 

signifikansi 5% diperoleh harga statistik uji Fhitung = 0,963 dan Ftabel = 3, 661, maka Fhitung <  

Ftabel sehingga FAB ∉ DK, diperoleh keputusan ujinya adalah Ho diterima. Dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dengan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar matematika.  

Gambar 4.5 menunjukkan tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan 

motivasi belajar siswa  terhadap prestasi belajar matematika. Dapat dilihat antara profil 

Problem Based Learning dan Project Based Learning tidak berpotongan satu sama lain. 

Budiyono (2009: 222) menjelaskan ada atau tidaknya interaksi dapat diduga dari grafik 

profil variabel bebasnya. Jika profil variabel bebas pertama dan kedua tidak berpotongan, 

maka cenderung tidak ada interkasi antara kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, tidak 

terjadi interaksi antara strategi pembelajaran Problem Based Learning dan Project Based 

Learning dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika.  

Berdasarkan gambar 4.4 juga diketahui antara strategi pembelajaran dan motivasi 

belajar memberikan prestasi belajar matematika yang konsisten satu sama lain. Terlihat 

dari profil variabel bebasnya yang relatif sejajar namun tidak berhimpit antara profil 

Problem Based Learning dan Project Based Learning. Hal senada juga dikemukakan oleh 

Syarif Izuddin (2012: 246), bahwa terjadinya interaksi antara variabel – variabel bebasnya 

terlihat pada grafik interaksinya. Kemiringan garis daigonal yang dibentuk oleh kedua 
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kelompok siswa terlihat relatif sejajar namun tidak berhimpit. Sehingga dapat disimpulkan 

ada atau tidaknya interaksi antar variabel bebas dapat diduga dari kemiringan garis pada 

grafik interaksinya. 

Hasil konsisten yang digambarkan pada gambar 4.5 yaitu baik untuk siswa dengan 

motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah , strategi pembelajaran Problem Based Learning 

memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan prestasi belajar 

pada strategi Project Based Learningi. 

Sama halnya pada strategi Problem Based Learning dan Project Based Learning 

dengan motivasi belajar tinggi menunjukkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 

dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang memiliki motivasi yang sedang dan 

rendah. Siswa dengan motivasi belajar sedang memiliki prestasi belajar yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah pada kedua 

strategi tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada hasil penelitian tidak 

terjadi interaksi antara strategi pembelajaran Problem Based Learning dan Poject Based 

Learning dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa.  

 

Simpulan  

Dengan 𝛼 = 5%. (1) Terdapat pengaruh strategi pembelajaran Problem Based 

Learning dan Project Based Learning terhadap prestasi belajar matematika siswa. Dengan 

melihat reratanya, rerata  siswa kelas Problem Based Learning lebih besar dibandingkan 

siswa kelas Project Based learning. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan strategi 

Problem Based Learning memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan 

strategi Problem Based learning. (2) Terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar matematika siswa. Berdasarkan hasil uji lanjut pasca anava, disimpulkan prestasi 

belajar yang ditunjukkan siswa dengan motivasi belajar yang tinggi memiliki prestasi 

belajar yang lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar sedang dan rendah. 

Sedangkan siswa yang memiliki motivasi belajar sedang memiliki prestasi belajar lebih 

baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah (3) tidak terdapat interaksi 

antara strategi  pembelajaran dengan  motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 
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