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Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peran penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak siswa di sekolah yang 

memandang matematika sebagai bidang studi yang paling sulit. Berdasarkan hasil 

observasi, didapat kondisi awal bahwa minat belajar matematika siswa kelas XI 

Kimia Analis masih rendah. Hal ini perlu dilakukan perbaikan proses pembelajaran 

pada kelas XI kimia Analis agar siswa dapat ikut berperan aktif dalam selama proses 

pembelajaran berlangsung. Salah satu model pembelajaran yang menekankan pada 

pembelajaran yang menarik dan bermakna problem based learning. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas XI Kimia 

Analis SMKN 2 Depok Sleman melalui model problem based learning dalam 

meningkatkan minat belajar matematika, dan untuk meningkatkan minat belajar 

matematika siswa kelas XI Kimia Analis SMKN 2 Depok Sleman melalui model 

problem based learning.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas secara 

kolaboratif antara guru matematika Kelas XI Kimia Analis SMK Negeri 2 Depok 

Sleman dan peneliti. Model penelitian tindakan kelas yang digunakan adalah model 

Kurt Lewin. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI Kimia Analis SMK Negeri 2 

Depok Sleman yang berjumlah 32 siswa dengan kemampuan yang heterogen. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi dan angket.Keterlaksanaan model problem 

based learning dalam pembelajaran matematikasiswa kelas XI Kimia Analis SMK 

Negeri 2 Depok Sleman mengalami peningkatan dari siklus ke siklus dan telah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebesar 85%. Model problem 

based learning dalam pembelajaran matematikasiswa kelas XI Kimia Analis SMK 

Negeri 2 Depok Sleman dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata hasil angket minat belajar matematika siswa meningkat 

dari kondisi awal 113 dengan kriteria tinggi menjadi 114,38 pada akhir siklus I. 

Kemudian pada akhir siklus II kembali meningkat menjadi menjadi 117,31.  

 

Kata kunci:problem based learning, minat belajar matematika siswa 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Banyak siswa di sekolah yang memandang matematika sebagai bidang studi 

yang paling sulit. Padahal matematika merupakan mata pelajaran yang banyak berguna dalam kehidupan 

dan merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan dalan Ujian Nasional (UN). Ini berarti 

matematika merupakan sarana berfikir logis untuk memecahkkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu, matematika perlu diajarkan pada setiap jenjang pendidikan di sekolah
. 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok mempunyai 45 kelas yaitu X lima belas kelas, XI lima 

belas kelas, dan XII lima belas kelas yang masing-masing kelas terdiri dari 32 siswa. Berdasarkan hasil 

observasi, didapat kondisi awal bahwa minat belajar matematika siswa kelas XI Kimia Analis masih 

rendah hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata minat siswa yaitu 113. 

Berdasarkan hasil pengamatan, proses pembelajaran yang digunakan pada SMKN 2 Depok Sleman 

adalah pembelajaran yang sudah berdasarkan kurikulum 2013. Namun siswa masih belum aktif dalam 

proses pembelajaran di kelas. Diskusi antar kelompok jarang dilakukan sehingga interaksi dan 

komunikasi antara siswa dengan siswa lainnya maupun dengan guru masih belum terjalin selama proses 

pembelajaran. Menurut keterangan guru matematika kelas XI Kimia Analis SMK Negeri 2 Depok, 

sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus dan Barisan 

dan deret tak hingga. Sehingga hasil belajar pada materi ini belum maksimal.  
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Berdasarkan masalah tersebut peneliti berpendapat bahwa perlu dilakukan perbaikan proses 

pembelajaran pada kelas XI kimia Analis. Hal ini dilakukan agar siswa dapat ikut berperan aktif dalam 

selama proses pembelajaran berlangsung. Salah satu model pembelajaran yang menekankan pada 

pembelajaran yang menarik dan bermakna problem based learning. 

Problem based learning adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak 

terstuktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi para peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan menyelesaikan masalah dan berfikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan yang baru 

[1].Proses pembelajaran di kelas dengan model problem based learning lebih dari sekedar membaca, 

mendengar fakta-fakta dan konsep-konsep yang mendefinisikan bidang studi tertentu, tetapi siswa 

menyelesaikan masalah-masalah realistik yang dialami dalam kehidupan setiap hari [2].Praktek 

pengajaran dengan model problem based learning mengubah arah interaksi pebelajaran yang berpusat 

pada guru kepada pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas [3]. Pembelajaran dengan model problem based learning dapat terjadi jika guru merancang dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan memberikan masalah kepada siswa. Guru 

berfungsi sebagai fasilitator, mediator yang menyediakan masalah dan scaffolding yang diperlukan siswa 

untuk mengkonstruksi pengetahuan yang dibutuhkan.  

Masalah-masalah yang digunakan di kelas diharapkan dapat membantu siswa untuk melakukan 

investigasi. Proses investigasi dapat memotivasi siswa untuk terlibat aktif mengkonstuksi pengetahuan 

yang dibutuhkan dan menumbuhkan sikap positif terhadap matematika dan belajar matematika. Siswa-

siswa yang diajarkan dengan model problem based learning memiliki tujuan instrinsik tingkat tinggi, 

dapat memaknai tugas-tugas, menggunakan elaborasi sebagai strategi belajar, dapat berfikir kritis, 

memeiliki keyakinan terhadap metakognisinya dan menjadi pelajar yang mandiri [4]. 

Hasil penelitian tentang penerapan problem-based learning menunjukkan hasil yang positif. Akinoglu 

& Tandogan [5] menyatakan bahwa penerapan problem-based learning mempunyai efek yang positif 

terhadap prestasi akademik dan sikap belajar peserta didik. Selain itu, Cheong [6] menyatakan bahwa 

problem-based learning dapat mengubah peserta didik dari pasif menjadi lebih aktif dan dari yang 

berkompetisi menjadi lebih kooperatif, meminimalkan beberapa aspek yang berpotensi merugikan dan 

memaksimalkan kesempatan dalam pembelajaran. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh peneliti di Kelas XI Kimia Analis SMK Negeri 2 Depok 

Sleman yaitu minat belajar matematika siswa yang masih rendah, pembelajaran matematika yang masih 

didominasi oleh aktifitas guru, dan pembelajaran matematika di kelas tersebut yang belum terlaksana 

sesuai dengan Kurikulum 2013 perlu diatasi secara tepat dengan suatu model pembelajaran yang efektif 

dan menarik, salah satunya adalah model problem-based learning. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan 

Minat Belajar Matematika Siswa Melalui Model Problem Based Learning di Kelas XI Kimia Analis 

SMK Negeri 2 Depok Sleman”. 

Penelitian ini difokuskan membahas masalah meningkatkan minat belajar matematika siswa melalui 

model problem based learning pada materi persamaan garis lurus dan materi barisan dan deret tak hingga. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika 

di kelas XI Kimia Analis SMKN 2 Depok Sleman melalui model problem based learning dalam 

meningkatkan minat belajar matematika dan bagaimana meningkatkan minat belajar matematika siswa 

kelas XI Kimia Analis SMKN 2 Depok Sleman melalui model problem based learning. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas XI Kimia 

Analis SMKN 2 Depok Sleman melalui model problem based learning dalam meningkatkan minat 

belajar matematika dan meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas XI Kimia Analis SMKN 2 

Depok Sleman melalui model problem based learning. 

Selain bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga 

memiliki beberapa manfaat yaitu bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model 

pembelajaran yang sesuai agar dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa.Bagi siswa, sebagai 
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wahana baru dalam meningkatkan minat belajar matematika dalam proses pembelajaran. Dan bagi 

peneliti, sebagai pengembangan pengetahuan tentang penelitian dalam pembelajaran matematika. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas secara kolaboratif antara guru matematika Kelas 

XI Kimia Analis SMK Negeri 2 Depok Sleman dan peneliti. Model penelitian tindakan kelas yang 

digunakan pada penelitian ini adalah model Kurt Lewin. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI 

Kimia Analis SMK Negeri 2 Depok Sleman yang berjumlah 32 siswa dengan kemampuan yang 

heterogen. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembar Pedoman Observasi yang 

digunakan sebagai panduan peneliti dalam mengamati segala aktivitas siswa dan guru selama proses 

belajar mengajar berlangsung. Lembar observasi disusun berdasarkan indikator keterlaksanaanya 

pembelajaran dengan menerapkan model problem based learning. Dan angket minat belajar yang terdiri 

dari 30 butir pernyataan dengan jumlah butir pernyataan yang seimbang antara pernyataan positif dan 

pernyataan negatif.   

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Data Hasil Observasi  

Data hasil observasi merupakan data yang didapat dari lembar observasi tentang keterlaksanaan model 

problem based learning. Analisis data hasil observasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

a. Aspek-aspek yang dianalisis adalah aspek aktivitas guru dan siswa dalam pelaksanaan model 

problem based learning. 

b. Berdasarkan pedoman penskoran, dihitung skor setiap butir pernyataan sesuai dengan indikator 

yang diamati. Lembar observasi terdiri dari butir pernyataan dengan dua alternatif jawaban,yaitu 

ya atau tidak. Pedoman penskorannya adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1.Pedoman Penskoran Hasil Observasi Pembelajaran 

Pernyataan Ya Tidak 

 1 0 

c. Jumlah skor total yang diperoleh dari semua observer pada setiap aspek yang diamati, kemudian 

dipersentasekan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk membuat simpulan mengenai 

keterlaksanaan model problem based learning. Perhitungan persentasenya adalah sebagai berikut: 

P = 
  

     
       

Keterangan: 

P   : persentase pada pertemuan ke-i 

   : jumlah skor total dari semua observer pada pertemuan ke-i 

    : banyaknya aspek / langkah yang diamati  

   : banyaknya observer pada pertemuan ke-i  

Setelah dihitung persentase keterlaksanaan pembelajaran, persentase tersebut dikualifikasikan sebagai 

berikut. 

Tabel 2.Kualifikasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Persentase keterlaksanaan Kualifikasi 

       Sangat tinggi 

          Tinggi 

          Sedang 

          Rendah 

      Sangat rendah 

(Sumber: [7]) 

2. Angket Minat Belajar Matematika 
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Data tentang minat belajar dianalisis dengan cara digolongkan dalam tabel kategorisasi. Penyekoran 

angket minat belajar peserta didik dalam penelitian ini memiliki rentang antara 30 sampai 150. Untuk 

menentukan kriteria hasil pengukurannya diklasifikasikan berdasarkan rata-rata (M) dan Standar Deviasi 

(s). M = (30+150)/2=90 dan s = (150-30)/6 = 20. Kategorisasi hasil pengukuran menggunakan kriteria 

yang dikembangkan oleh Saifuddin Azwar [8] yang dapat dilihat dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3. Kualifikasi Minat Belajar 

Interval Skor Skor (X) Kategori  

X >  i+ 1,5 Sbi X >120 Sangat tinggi 

  i +  Sbi< X ≤   i + 1,5 Sbi  100< X ≤120  Tinggi 

  i -  0,5 Sbi< X ≤   i + Sbi  80 < X ≤100 Cukup 

  i -  1,5 Sbi< X ≤   i– 0,5Sbi  60 < X ≤ 80 Rendah 

X ≤ Xi - 1,5 Sbi X ≤ 60 Sangat Rendah 

    

 

 

Setelah memperoleh data pengukuran minat, total skor masing-masing unit dikategorikan berdasarkan 

pada kriteria pada tabel di atas.Penelitian dikatakan berhasil jika lebih dari 22% peserta didik mempunyai 

minat dalam kategori sangat tinggi, dan lebih dari 78% peserta didik mempunyai minat dalam kategori 

tinggi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, masing-masing siklus dilaksanakan sebanyak 3 kali 

pertemuan sesuai dengan jadwal kegiatan pembelajaran di kelas XI Kimia Analis. Sesuai dengan model 

PTK model Kurt Lewin, langkah-langkah yang dilakukan terdiri atas perencanaan (planning), tindakan 

(act), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting) pada setiap siklus.  

Gambaran umum mengenai pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas XI Kimia Analis adalah 

masih didominasi oleh peran guru. Pembelajaran matematika masih menggunakan pembelajaran langsung 

yang berfokus pada pengembangan ranah kognitif dimana siswa mendengarkan, mencatat, kemudian 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ada kalanya sesekali guru meminta siswa untuk belajar 

secara berkelompok, melakukan kegiatan diskusi. Pembelajaran matematika inovatif dengan menerapkan 

strategi maupun model problem based learning yang diamanatkan oleh kurikulum 2013 belum 

dilaksanakan oleh guru matematika di SMK Negeri 2 Depok.  

Sementara gambaran umum mengenai subjek penelitian yaitu siswa kelas XI Kimia Analis terkait 

minat belajar matematika masih belum optimal, dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Kondisi Awal Minat Belajar Matematika Siswa 

Variabel Kriteria Kondisi Awal 

Afektif 

Sangat Tinggi 12,5% 

Tinggi 81,25% 

Sedang 6,25% 

Rendah 0% 

Sangat Rendah 0% 

Tinggi 113 

Kognitif/keterampilan 
Yang tuntas 43,75% 

Rata-rata 70,97 
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Berdasarkan data tersebut, masih terdapat siswa kelas XI Kimia Analis berada pada kriteria sedang 

dengan persentase sebesar 6,25%, kriteria tinggi dengan persentase 81,25%, dan kriteria sangat tinggi 

hanya 12,5%. Terkait kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan pun ternyata rata-rata nilai 

matematika siswa masih rendah yaitu 70,79 dan belum mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh 

sekolah yaitu 75. Demikian pula dengan pesentase siswa yang  tuntas yaitu 43,75% atau 14 siswa dari 32 

siswa yang mengikuti pretest materi persamaan garis lurus. 

Hasil pada siklus I adalah sebagai berikut. Pada awal pembelajaran matematika (pertemuan pertama) 

dengan model problem based learning, keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan siswa hanya 76% saja. 

Namun, bila dibandingkan dengan pertemuan pertama, pada pertemuan kedua pelaksanaan problem based 

learning oleh guru dan siswa mengalami peningkatan, menjadi 88%. Guru dan siswa mulai terbiasa dan 

dapat beradaptasi dengan kegiatan problem based learning. Berlanjut pada pertemuan ketiga, pelaksanaan 

problem based learning oleh guru dan siswa mengalami peningkatan  menjadi 94%. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan problem based learning di kelas XI Kimia Analis berjalan lancar dan 

baik. Pada akhir pembelajaran siklus I (pertemuan 3), target penelitian yang menetapkan ketercapaian 

pelaksanaan pembelajaran 85% sudah tercapai. Informasi lebih lengkap mengenai pelaksanaan problem 

based learning selama siklus I disajikan pada Tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5. Keterlaksanaan Problem Based Learning Selama Siklus I 

 

N

o 

Pertemuan Keterlaksanaan 

Aktivitas Guru (%) 

Keterlaksanaan 

Aktivitas Siswa (%) 

1 Pertama  76% 76% 

2 Kedua 88% 88% 

3 Ketiga 94% 94% 

Setelah pertemuan ketiga pada siklus I, dibagikan kembali angket minat belajar matematika siswa. 

Angket minat yang digunakan terdiri atas 30 butir pernyataan. Hasil angket minat belajar matematika 

siswa pada siklus I disajikan pada Tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6. Hasil Angket Minat Belajar Matematika Siswa Siklus I 

Variabel Interval Kriteria Akhir Siklus 1 

Afektif (Minat Belajar) 

120 < X Sangat Tinggi 25.00% 

100 < X ≤ 120 Tinggi 65,63% 

80 < X ≤ 100 Sedang  9,38% 

60 < X ≤ 80 Rendah 0.00 

         X ≤  60 Sangat Rendah 0,00 

Rata-rata Tinggi 114,38 

 

Berdasarkan data tersebut, pembelajaran matematika dengan model problem based learning telah 

mencapai target yang ditetapkan untuk kriteria sangat tinggi, namun belum mampu mencapai target pada 

kriteria sedang. Perlu adanya suatu refleksi, tindakan lanjut, dan upaya perbaikan agar apa yang menjadi 

target dapat tercapai.  

Setelah pertemuan ketiga siklus I, maka pada hari Senin, 3 November 2014 dilakukan posttest yang 

dikerjakan secara individu oleh siswa untuk mengukur ketercapaian kompetensi inti pengetahuan 

matematis. Posttest yang digunakan pada siklus I terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Analisis hasil posttest 

terhadap siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-rata dari keseluruhan siswa adalah 83,75dan persentase 

ketuntasan klasikal 78,13% atau sebanyak 25 siswa dari 32 siswa kelas XI Kimia Analis  tuntas secara 

individual (memperoleh nilai lebih dari sama dengan KKM, yaitu 75). 

Hal ini berarti pembelajaran matematika dengan model problem based learning sudah mencapai target 

yang ditetapkan yaitu nilai rata-rata kelas mencapai 75 dan persentase ketuntasan secara klasikal minimal 
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75%.  Walaupun demikian, masih dirasa perlu adanya suatu refleksi, tindakan lanjut, dan upaya perbaikan 

agar apa yang menjadi target di awal dapat tercapai.   

Pada pertemuan pertama siklus II dengan model problem based learning, keterlaksanaan 

pembelajaran oleh guru dan siswa lebih baik dibandingkan dengan 3 pertemuan pada siklus I, hingga 

82%. Guru sebagai pelaksana pembelajaran telah terbiasa dengan urutan-urutan model problem based 

learning sebagaimana tertuang dalam RPP dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Demikian 

pula dengan para siswa. Mereka mulai terbiasa dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai aktivitas 

yang menuntut mereka untuk lebih aktif dalam mengkonstruksi suatu pengetahuan dan pengalaman.   

Bila dibandingkan dengan pertemuan pertama, pertemuan kedua pelaksanaan model problem based 

learning oleh guru dan siswa mengalami peningkatan, menjadi 94%. Berlanjut pada pertemuan ketiga, 

pelaksanaan model problem based learning oleh guru dan siswa konstan dengan persentase 94%.  

Secara keseluruhan, pelaksanaan model problem based learning di kelas XI Kimia Analis berjalan 

lancar dan baik. Pada akhir pembelajaran siklus II (pertemuan 3), target penelitian yang menetapkan 

ketercapaian pelaksanaan pembelajaran 85% mampu tercapai. Informasi lebih lengkap mengenai 

pelaksanaan model problem based learning selama siklus II  disajikan pada Tabel 7 berikut. 

 

 

Tabel 7. Keterlaksanaan Model Problem Based Learning Selama Siklus II 

 

N

o 

Pertemuan Keterlaksanaan 

Aktivitas Guru (%) 

Keterlaksanaan 

Aktivitas Siswa (%) 

1 Pertama  82% 82% 

2 Kedua 94% 94% 

3 Ketiga 94% 94% 

 

 

Setelah pertemuan ketiga pada siklus II, dibagikan kembali angket minat belajar matematika siswa. 

Angket minat yang digunakan terdiri atas 30 butir pernyataan. Hasil angket minat pada siklus II disajikan 

pada Tabel 8 berikut. 

 

 

Tabel 8 Hasil Angket Minat Belajar Matematika Siswa Siklus II 

Variabel Interval Kriteria Akhir Siklus 2 

Afektif (Minat Belajar) 

120 < X Sangat Tinggi 40,63% 

100 < X ≤ 120 Tinggi 59,38% 

80 < X ≤ 100 Sedang  0 

60 < X ≤ 80 Rendah 0 

         X ≤  60 Sangat Rendah 0 

Rata-rata Tinggi 117,31 

 

Setelah pertemuan ketiga siklus II, maka pada hari Rabu, 19 November 2014 dilakukan posttest yang 

dikerjakan secara individu oleh siswa untuk mengukur ketercapaian kompetensi inti pengetahuan dan 

keterampilan matematis. Posttest yang digunakan pada siklus II terdiri dari 6 soal essay. Analisis hasil 

posttest terhadap siswa pada siklus II diperoleh nilai rata-rata dari keseluruhan siswa adalah 86,09dan 

persentase ketuntasan klasikal 90,63% atau sebanyak 29 siswa dari 32 siswa kelas XI Kimia Analis tuntas 

secara individual (memperoleh nilai lebih dari sama dengan KKM, yaitu 75). 

Hal ini berarti pembelajaran matematika dengan model problem based learning telah mencapai target 

yang ditetapkan yaitu nilai rata-rata kelas mencapai 75 dan persentase ketuntasan secara klasikal telah 

mencapai lebih dari 75%.   
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Keterlaksanaan model problem based learning dalam pembelajaran matematikasiswa kelas XI Kimia 

Analis SMK Negeri 2 Depok Sleman mengalami peningkatan dari siklus ke siklus dan telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebesar 85%. Kondisi awal yang hanya 76%, mengalami 

peningkatan pada akhir siklus I menjadi 86,3%. Pada akhir siklus I kembali mengalami peningkatan 

menjadi 90,2%. 

2. Model problem based learning dalam pembelajaran matematikasiswa kelas XI Kimia Analis SMK 

Negeri 2 Depok Sleman dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa. Hal ini ditunjukkan 

dengan rata-rata hasil angket minat belajar matematika siswa meningkat dari kondisi awal 113 dengan 

kriteria tinggi menjadi 114,38 pada akhir siklus I. Kemudian pada akhir siklus II kembali meningkat 

menjadi menjadi 117,31. Siswa dengan kriteria sangat tinggi mengalami peningkatan dari 25,00% 

pada akhir siklus I menjadi 40,63% pada akhir siklus II dan ini melebihi target yang telah ditentukan 

yakni 22%. 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh selama tindakan kelas untuk meningkatkan minat belajar 

matematika siswa, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut 

1. Bagi Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka model problem based learning dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika di SMK untuk meningkatkan minat 

belajar matematika siswa. 

2. Bagi Guru 

Model problem based learning dapat digunakan dan dikembangkan oleh guru untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, karena berdasarkan penelitian ini, model problem based learning dapat 

meningkatkan minat belajar matematika siswa. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian dengan model problem based 

learning, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan dapat diaplikasikan pada pokok bahasan yang 

berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka beberapa saran yang diusulkan untuk 

upaya perbaikan bagi peneliti lain adalah hendaknya penelitian tidak hanya dilakukan dua siklus, 

tetapi lebih diperbanyak siklusnya untuk lebih mengetahui peningkatan minat belajar matematika 

siswa. 
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