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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model Problem Based 

Learning (PBL) Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Keliling dan 

Luas Segitiga pada Siswa Kelas VII SMP Islam Durenan Trenggalek Tahun 

Ajaran 2016/2017” ini ditulis oleh Dewi Nurma Budiati. NIM. 2814133039 

dibimbing oleh Miswanto. M. Pd  

Kata kunci: PBL, Hasil Belajar dan Segitiga 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kesulitan siswa dalam memahami 

materi keliling dan luas segitiga. Hal ini disebabkan oleh metode pembelajaran 

yang digunakan oleh guru tidak membangkitkan gairah belajar siswa sehingga 

hanya guru yang aktif dalam pembelajaran. Metode ini sering disebut metode 

konvensional, dimana guru menjadi satu-satunya sumber belajar untuk siswa. 

Metode ini menuntut guru untuk lebih aktif dari siswa. Oleh sebab itu, peneliti 

menerapkan metode pembelajaran berbeda untuk membangkitkan semangat 

belajar siswa. pemilihan metode ataupun model pembelajaran yang tepat akan 

memberikan hasil yang memuaskan. Model problem based learning dianggap 

tepat untuk materi keliling dan luas segitiga, karena model pembelajaran ini 

menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Adapun tujuan dalam penelitian 

ini adalah, 1) Untuk mengetahui  pengaruh model Problem Based Learning  

terhadap hasil belajar materi keliling dan luas segitiga pada siswa kelas VII SMP 

Islam Durenan Trenggalek tahun ajaran 2016/2017. 2) Untuk mengetahui  

seberapa besar pengaruh model Problem Based Learning  terhadap hasil belajar 

materi keliling dan luas segitiga pada siswa kelas VII SMP Islam Durenan 

Trenggalek tahun ajaran 2016/2017. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

eksperimen. Teknik sampel yang digunakan adalah random sampling (sampel 

acak sederhana). Sampel penelitian ini adalah siswa dua kelas di SMP Islam 

Durenan Trenggalek, yaitu kelas VII  A dan kelas VII B. Kelas VII A sebagai 

kelas eksperimen dan kelas VII B sebagai kelas kontrol dimana jumlah siswa 

masing-masing kelas adalah 38 orang. Instrumen yang digunakan berupa 

observasi, dokumentasi dan tes. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data disimpulkan 

bahwa: 1) Ada pengaruh model problem based learning terhadap hasil belajar 

matematika materi keliling dan luas segitiga siswa kelas VII SMP Islam Durenan 

Trenggalek tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan dengan         

       atau            . 2) Model problem based learning berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika materi keliling dan luas segitiga siswa kelas VII 

SMP Islam Durenan Trenggalek tahun pelajaran 2016/2017. Dengan kategori 

tinggi yaitu sebesar 82%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan model problem 

based learning, sehingga hasil belajar siswa  meningkat. 

 

 










