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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar matematika siswa melalui strategi pembelajaran Poblem 

Based Instruction (PBI) pada siswa kelas VIIID SMP Negeri 2 Banyudono Tahun 

Ajaran 2016/2017. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri 

dari dua siklus. Siklus pertama terdiri dari dua pertemuan dan siklus kedua terdiri 

dari satu pertemuan. Sumber data guru dan siswa. Teknik pengumpulan data 

observasi, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Subjek penelitian yang dikenai 

tindakan adalah siswa kelas VIIID SMP Negeri 2 Banyudono berjumlah 32 siswa. 

Data dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif komparatif yaitu 

membandingkan nilai tes kondisi awal, siklus I, dan siklus II. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa 

yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator-indikatornya, meliputi: (a) siswa 

tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama) dari 

kondisi awal 53,13% dan kondisi akhir 75,00%; (b) ulet menghadapi kesulitan (tidak 

lekas putus asa) kondisi awal 46,88% dan kondisi akhir 71,88%; (c) lebih senang 

bekerja mandiri (tidak bertanya-tanya pada kelompok lain) kondisi awal 40,63% dan 

kondisi akhir 65,36%. Hal ini terlihat dari persentase prestasi belajar matematika 

siswa kondisi awal 43,75% dan kondisi akhir 84,38%. Kesimpulan penelitian ini 

adalah penerapan strategi pembelajaran Problem Based Instruction dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa. 

 

Kata Kunci: Motivasi belajar, prestasi belajar, problem based instruction. 

  

Abstract 

 

The purpose of this study is to describe the improvement of students' 

mathematics motivation and achievement through learning strategy of Poblem Based 

Instruction (PBI) on the students of class VIIID State Junior Secondary School 2 

Banyudono Academic Year 2016/2017. The type of research is a classroom action 

research (CAR) consisting of two cycles. The first cycle consists of two meetings and 

the second cycle consists of one meeting. Teacher and student data sources. 

Techniques of collecting observation data, tests, documentation, and field notes. 

Research subjects that were subjected to the action were students of class VIIID 

State Junior Secondary School 2 Banyudono totaling 32 students. Data analyzed by 

using comparative descriptive analysis that is comparing test value of initial 
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condition, cycle I, and cycle II. The result of the research shows that there is an 

increase of students' mathematics motivation and achievement which can be seen 

from the improvement of the indicators, covering: (a) students facing the task (can 

work continuously for long time) from the initial condition 53.13% and the final 

condition 75.00%; (b) toughness facing difficulties (no immediate despair) initial 

condition 46.88% and final condition 71.88%; (c) prefer to work independently (do 

not ask other group) initial condition 40.63% and final conditions 65.36%. This can 

be seen from the percentage of students' mathematics learning achievement in the 

initial condition of 43.75% and the final condition of 84.38%. The conclusion of this 

research is the implementation of Problem Based Instruction strategy can improve 

the motivation and achievement of student's mathematics learning. 

 

Keywords: Learning motivation, learning achievement, problem based instruction. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita ini, 

berarti setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang 

dalam pendidikan. Pendidikan juga merupakan sumber daya insan yang 

sepatutnya mendapat perhatian terus menerus dalam upaya peningkatan 

mutunya. Peningkatan mutu pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas 

sumber daya manusia. Maka dari itu perlu dilakukan pembaruan dalam bidang 

pendidikan dari waktu kewaktu secara terus menerus. Menurut Soekidjo 

Notoatmodjo (2003: 16) pendidikan secara umum adalah segala upaya yang 

direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau 

masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku 

pendidikan, sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. 

Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Dalam dunia pendidikan, terutama dalam kegiatan belajar, bahwa 

kelangsungan dan keberhasilan proses belajar mengajar bukan hanya 

dipengaruhi oleh faktor intelektual saja, melainkan juga oleh faktor-faktor non 

intelektual lain yang tidak kalah penting dalam menentukan hasil belajar 

seseorang, salah satunya adalah kemampuan seseorang siswa untuk memotivasi 

dirinya. Motivasi sangat penting artinya dalam kegiatan belajar, sebab adanya 

motivasi akan mendorong semangat belajar dan sebaliknya kurang adanya 
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motivasi akan melemahkan semangat belajar. Motivasi merupakan syarat mutlak 

dalam belajar, seorang siswa yang belajar tanpa motivasi (atau kurang motivasi) 

tidak akan berhasil dengan maksimal. Ramli Bakar (2014: 723) “Motivation is a 

complex part of human psychology and behavior that influences how individuals 

choose to invest their time, how much energy they exert in any given task, how 

they think and feel bout the task, and how long they persist at the task” 

menyatakan bahwa motivasi adalah bagian kompleks dari psikologi manusia dan 

perilaku yang mempengaruhi bagaimana individu memilih untuk 

menginvestasikan waktu mereka, berapa banyak energi yang mereka berikan 

dalam tugas tertentu, bagaimana mereka memikirkan dan merasakan tugas, dan 

berapa lama mereka bertahan dalam tugas tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di SMP 

Negeri 2 Banyudono pada kelas VIIID berjumlah 32 siswa, terdapat motivasi 

belajar siswa yang masih rendah. Peneliti mengamati motivasi belajar siswa dari 

tiga indikator yaitu: (1) Tekun menghadapi tugas sebesar 53,13%; (2) Ulet 

menghadapi kesulitan sebesar 46,88%; (3) Lebih senang bekerja mandiri sebesar 

40,63%. Ketiga indikator tersebut mengacu pada Sardiman (2001: 81) yang 

menyatakan bahwa motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memilik ciri-ciri 

sebagai berikut: (a) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus 

dalam waktu yang lama); (b) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa); 

(c) Lebih senang bekerja mandiri. 

Selain rendahnya motivasi siswa didalam belajar, didapati pula 

prestasi belajar siswa yang rendah. Hal ini diketahui dari persentase prestasi 

belajar matematika siswa sebesar 43,75%. Artinya hanya 14 dari 32 siswa yang 

memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥70. Adapun faktor 

internal dan eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajar. Dari faktor internal antara lain kemampuan awal 

siswa, motivasi siswa dalam mencapai prestasi, dan bakat yang dimiliki siswa. 

Sedangkan dari faktor eksternal antara lain perhatian orang tua, fasilitas belajar 

di sekolah, dan kemampuan guru dalam mengajar. “Achievement is 

accomplishment or proficiency in given skills or body of knowledge; it is the 
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progress in school theoretically different from intelligence but overlaps with its 

to a greater extent” menyimpulkan bahwa kematangan siswa ditinjau dari 

kemampuan awal siswa, ketrampilan, dan pengetahuan yang diberikan siswa 

dapat mempengaruhi prestasi siswa (Shafeeq & Thaqib, 2015: 1438). Prestasi 

belajar siswa ditentukan oleh gabungan antara kecerdasan intelektual dan 

motivasi belajarnya. Jadi motivasi merupakan hal yang penting untuk meraih 

prestasi, karena motivasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau 

meningkatkan dorongan yang menumbuhkan perilaku tertentu untuk mencapai 

suatu tujuan. Artinya bahwa meskipun siswa memiliki kecerdasan intelektual 

yang tinggi, jika tidak diikuti dengan motivasi yang tinggi untuk mencapai 

prestasi belajar yang optimal sesuai dengan kecerdasan intelektualnya, maka 

prestasi belajarnya akan kurang memuaskan. 

Beberapa masalah dalam pembelajaran yang mempengaruhi 

rendahnya motivasi dan prestasi belajar siswa khususnya mata pelajaran 

matematika di kelas VIIID SMP Negeri 2 Banyudono diantaranya adalah siswa 

kurang memperhatikan saat guru menjelaskan materi pelajaran, siswa kurang 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, sebagian siswa hanya 

diam saat menemukan kesulitan saat berdiskusi, siswa masih bertanya-tanya 

pada temannya saat mengerjakan soal tes individu, selain itu proses 

pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran konvensional yakni 

ceramah, tanya jawab, pemberian tugas dan pembelajarannya didominasi oleh 

guru dan sedikit sekali melibatkan siswa. Rendahnya motivasi dan prestasi 

belajar siswa ini tidak bisa dianggap remeh. Hal ini perlu penanganan yang 

serius dari pihak guru. Oleh karena itu agar siswa termotivasi dan prestasi 

belajar terpenuhi secara maksimal, perlu diterapkan strategi pembelajaran yang 

sesuai untuk meningkatkan keduanya. Strategi pembelajaran merupakan salah 

satu cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada 

saat berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Strategi pembelajaran yang baik adalah strategi yang dapat 

menumbuhkan kegiatan belajar siswa. Hardini dan Puspitasari (2012: 1-2) 

menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah daya upaya guru dalam 
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menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses 

mengajar agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dan 

berhasil guna. Oleh karena itu, seorang guru dituntut memiliki kemampuan 

mengatur secara umum komponen-komponen pembelajaran sehingga terjalin 

keterkaitan fungsi antar komponen pembelajaran. 

Untuk mengatasi masalah siswa yang kurang termotivasi dan 

berprestasi dalam belajar matematika khususnya, maka peneliti melakukan 

diskusi dengan guru matematika guna meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar matematika siswa. Kemudian dari hasil diskusi didapati penggunaan 

strategi pembelajaran konvensional akan diganti menggunakan strategi 

pembelajaran berbasis masalah. Dan salah satu strategi pembelajaran berbasis 

masalah yang dianggap tepat untuk meningkatkan keduanya adalah Problem 

Based Instruction (PBI). Menurut Trianto (2011: 96-97), kelebihan PBI sebagai 

suatu model pembelajaran adalah: (1) Realistic dengan kehidupan siswa; (2) 

Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa; (3) Memupuk sifat inquiry siswa; (4) 

Retensi konsep jadi kuat; dan (5) Memupuk kemampuan Problem Solving. 

Problem Based Instruction digunakan untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam situasi-situasi 

berorientasi masalah, mencakup belajar bagaimana belajar (learning how to 

learn). Peran seorang guru dalam pembelajaran berdasarkan masalah adalah 

menyodorkan masalah-masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan 

memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Tujuan dari strategi pembelajaran 

Problem Based Intruction tidak dirancang untuk membantu guru memberikan 

informasi sebanyak banyaknya kepada siswa, tetapi strategi ini dimaksudkan 

untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan 

masalah, dan keterampilan intelektual (Muhammad Nur, 2011: 2). Kesimpulan, 

Problem Based Instruction adalah suatu strategi pembelajaran yang dimulai 

dengan adanya masalah, kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang 

apa yang mereka ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. 

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui siswa yang tekun 

menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama), (2) 
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untuk mengetahui siswa yang ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa), 

(3) untuk mengetahui siswa yang lebih senang bekerja mandiri (tidak bertanya-

tanya pada kelompok lain), (4) untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar 

matematika siswa yang sudah memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu ≥ 70. 

Berdasarkan uraian di atas diharapkan penerapan strategi 

pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dapat meningkatkan motivasi 

dan prestasi belajar matematika siswa kelas VIIID SMP Negeri 2 Banyudono. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Banyudono.Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK).Penelitian ini dilakukan 

melalui kolaborasi antara peneliti dan guru matematika. Menurut Sutama (2015: 

134) PTK merupakan penelitian yang bersifat reflektif. Kegiatan penelitian 

berakar dari permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar 

mengajar, kemudian direfleksikan alternatif pemecahan masalahnya dan ditindak 

lanjuti dengan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terukur. Menurut 

Sanjaya (2011: 35) PTK dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah 

pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk 

memecahkan masalah tersebut dengan cara malakukan berbagai tindakan yang 

terencana dalam situasi nyata serta menganalisa setiap pengaruh dari perlakuan 

tersebut. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitian siswa kelas 

VIIID SMP Negeri 2 Banyudono yang berjumlah 32 siswa. Guru matematika 

dan peneliti dilibatkan secara langsung sejak dialog awal, perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. Instrumen pengumpulan 

data menggunakan pedoman observasi untuk mengetahui gambaran langsung 

mengenai motivasi dan prestasi belajar matematika siswa saat berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran, catatan lapangan untuk mencatat semua hal yang terjadi 

selama proses penelitian, metode tes untuk memperoleh data hasil belajar 
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matematika siswa, dan metode dokumentasi untuk mengambil gambar 

berlangsungnya proses pembelajaran matematika dan hasil penelitian. 

Validitas data penelitian diperiksa melalui triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

metode.Triangulasi metode adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data. Keabsahan data ini dilakukan oleh peneliti 

bersama guru matematika SMP Negeri 2 Banyudono. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang 

dianalisis dengan teknik deskriptif komparatif yang meliputi tiga komponen 

yaitu: 1) pengumpulan data; 2)  penyajian data; dan 3) penarikan simpulan 

(verifikasi data). Indikator motivasi siswa pada penelitian ini diantaranya: (1) 

Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama) 

adalah ≥60% dari jumlah siswa; (2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas 

putus asa) adalah ≥60% dari jumlah siswa; (3) Lebih senang bekerja mandiri 

(tidak bertanya-tanya pada kelompok lain) adalah ≥60% dari jumlah siswa. Dan 

indikator prestasi belajar matematika siswa adalah nilai siswa yang memenuhi 

standar Kriteria Ketuntasan  Minimal (≥70) sebesar ≥80% dari jumlah siswa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pembelajaran yang dilaksanakan secara menyeluruh 

pada siklus I dan siklus II dengan penerapan strategi pembelajaran Problem 

Based Instruction (PBI), terjadi peningkatan motivasi dan prestasi belajar 

matematika siswa materi bangun datar sisi ruang berupa kubus dan balok kelas 

VIIID SMP Negeri 2 Banyudono. 

Data yang diperoleh peneliti mengenai peningkatan motivasi belajar 

siswa materi bangun datar sisi ruang berupa kubus dan balok kelas VIIID SMP 

Negeri 2 Banyudono dari sebelum tindakan, tindakan siklus I, dan tindakan 

siklus II disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.1 Data Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 

Indikator 

Motivasi 

Sebelum 

Tindakan 

Tindakan 

Siklus I 

Tindakan 

Siklus II 

Tekun 

menghadapi tugas 

17 siswa 

(53,13%) 

19 siswa 

(59,38%) 

24 siswa 

(75,00%) 

Ulet 

menghadapi kesulitan 

15 siswa 

(46,88%) 

18 siswa 

(56,25%) 

23 siswa 

(71,88%) 

Lebih senang 

bekerja mandiri 

13 siswa 

(40,63%) 

17 siswa 

(53,13%). 

21 siswa 

(65,36%) 

 
Adapun grafik peningkatan motivasi belajar siswa dari sebelum 

tindakan, tindakan siklus I, dan tindakan siklus II dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 1.1 Grafik peningkatan motivasi belajar siswa 
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Data yang diperoleh peneliti mengenai peningkatan prestasi belajar 

matematika siswa materi bangun datar sisi ruang berupa kubus dan balok kelas 

VIIID SMP Negeri 2 Banyudono dari sebelum tindakan, tindakan siklus I, dan 

tindakan siklus II disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.2 Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Indikator 

Prestasi Belajar 

Sebelum 

Tindakan 

Tindakan 

Siklus I 

Tindakan 

Siklus II 

Hasil tes mandiri yang 

memenuhi KKM   70 

14 siswa 

(43,75%) 

19 siswa 

(59,38%) 

27 siswa 

(84,38%) 

 
Adapun grafik peningkatan prestasi belajar matematika siswa dari 

sebelum tindakan, tindakan siklus I, dan tindakan siklus II dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 1.2 Grafik peningkatan prestasi belajar matematika siswa 
 

Pembahasan hasil penelitian ini berisi tentang penjelasan atau uraian 

hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan ataupun hipotesis tindakan 

berdasarkan analisis data, hasil penelitian dari kerja kolaborasi antara peneliti 

dengan guru matematika kelas VIIID SMP Negeri 2 Banyudono. Hasil dialog 

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sebelum
Tindakan

Tindakan Siklus
I

Tindakan Siklus
II

P
er

se
n

ta
se

 S
is

w
a 

Peningkatan Prestasi Belajar 

Hasil tes mandiri yang 
memenuhi KKM ≥ 70 



 

10 
 

awal dan diskusi antara peneliti dengan guru matematika pada kerja kolaborasi 

memberikan dampak positif terhadap berlangsungnya pembelajaran kepada 

siswa dikelas yang diteliti. Selain itu juga memberikan motivasi terhadap guru 

matematika melakukan perbaikan dalam upaya peningkatan motivasi dan 

prestasi belajar matematika siswa. 

Dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 

matematika siswa, guru seharusnya selalu mengadakan perbaikan dalam 

pelaksanaan tindakan pembelajaran tersebut. Perbaikan pelaksanaan tindakan 

tersebut dengan menerapkan strategi pembelajaran Problem Based Instruction 

(PBI). Meningkatnya motivasi dan prestasi belajar matematika siswa dapat 

dilihat dari indikator-indikator yang telah perubahan dimulai dari sebelum 

tindakan hingga siklus yang telah ditentukan. Pada penelitian ini akan dibahas 

hasil pada setiap dan antar siklusnya. 

a. Siswa tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu 

yang lama) 

Pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan motivasisiswa 

yang tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu 

yang lama)sebanyak 17 siswa (53,13%), pada tindakan siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 19 siswa (59,38%), dan pada siklus II menjadi 24 

siswa (75,00%). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup 

baik.Belia A. Rakhmawati (2015) menyimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan strategi pembelajaran Aktif Tipe Learning Tournament 

dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. 

b. Siswa ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

Pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan motivasi siswa 

yang ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) sebanyak 15 siswa 

(46,88%), pada tindakan siklus I mengalami peningkatan menjadi 18 siswa 

(56,25%), dan pada siklus II menjadi23 siswa (71,88%). Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik.Sudirman & Rosmini 

Maru (2014) menyatakan bahwa penerapan model Problem Based Instruction 
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dapat meningkatkan perhatian, minat serta motivasi siswa dengan metode 

penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus. 

c. Siswa lebih senang bekerja mandiri (tidak bertanya-tanya pada kelompok 

lain) 

Pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan motivasi siswa 

yang lebih senang bekerja mandiri (tidak bertanya-tanya pada kelompok lain) 

sebanyak 13 siswa (40,63%), pada tindakan siklus I mengalami peningkatan 

menjadi 17 siswa (53,13%) dan pada siklus II menjadi 21 siswa (65,36%). 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik.Ratna Rahmadani 

(2012) yang menyatakan bahwa melalui strategi pembelajaran discovery 

inquiry type pictorial riddle dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 

matematika dengan metode penelitian tindakan kelas sebanyak dua siklus 

bermaterikan geometri. 

d. Prestasi belajar matematika siswa 

Pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan, siswa yang 

mendapat nilai tes individu mencapai standar nilai KKM (≥70) sebanyak 14 

siswa (43,75%), pada tindakan siklus I mengalami peningkatan menjadi 19 

siswa (59,38%) dan pada siklus II menjadi27 siswa (84,38%). Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik. Ersam Mahendrawan, 

dkk. (2015) menyatakan bahwa pada siswa dengan gaya belajar visual, model 

pembelajaran Problem Based Instruction menghasilkan prestasi belajar yang 

lebih baik daripada model pembelajaran  konvensional pada materi bangun 

ruang. Jenis penelitian eksperimental semu dengan metode  pengumpulan 

data yaitu dokumentasi dan angket. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian dari sebelum dilakukan tindakan sampai tindakan siklus II terdapat 

motivasi dan prestasi belajar matematika siswa telah mengalami 

peningkatan.Artinya siswa sudah dapat beradaptasi dengan baik dengan 

strategi yang digunakan sehingga mengalami peningkatan yang sesuai 

harapan. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: (1) motivasi siswa 

yang tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang 

lama)dari kondisi awal 17 siswa (53,13%) meningkat menjadi 24 siswa 

(75,00%), (2) motivasi siswa yang ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus 

asa) dari kondisi awal 15 siswa (46,88%) meningkat menjadi 23 siswa (71,88%), 

(3) motivasi siswa yang lebih senang bekerja mandiri (tidak bertanya-tanya pada 

kelompok lain) dari kondisi awal  13 siswa (40,63%) meningkat menjadi 21 

siswa (65,36%), dan siswa yang mendapat nilai tes individu mencapai standar 

nilai KKM (≥70) dari kondisi awal sebanyak 14 siswa (43,75%) meningkat 

menjadi 27 siswa (84,38%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika dengan menerapkan strategi pembelajaran Problem 

Based Instruction (PBI) dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 

matematika siswa. 
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