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Abstrak 
 

Keceriaan dan antusiasme menjadi hal yang sangat dibutuhkan setiap orang untuk 
menapaki jalan kehidupannya yang mungkin penuh tantangan. Keceriaan dan antusiasme 
dapat menjadi sumber energi yang terus membakar rasa optimis, bahwa dengan ijinNya, 
tak ada yang kita tak bisa, asal kita terus berusaha. Hanya mereka yang ceria dan antusias 
yang akan merasa betapa setiap detik kehidupannya sudah dilalui dengan sangat 
bermakna. Dengan keceriaan dan antusiasme, apapun yang kita lakukan pasti akan terasa 
lebih ringan dan menghadirkan kebahagiaan.  

Apapun profesi seseorang, andai ia menjalankan pekerjaannya tanpa keceriaan 
dan antusiasme, bisa dibayangkan alangkah menjemukannya pekerjaan itu. Pekerjaan itu 
pasti mudah melelahkannya, terasa hanya sebagai rutinitas belaka, dan bahkan ada 
kalanya dapat menjadi beban yang berat yang menghambat langkah untuk maju. 
Demikian juga bagi seorang guru maupun siswa.Tak ada yang lebih menyedihkan dari 
seorang guru yang harus mengajar bertahun-tahun tanpa keceriaan dan antusiasme. Juga, 
tak ada prestasi yang bisa diharapkan dari seorang siswa yang mempelajari sesuatu 
bertahun-tahun tanpa keceriaan dan antusiasme. Oleh karena itu, keceriaan dan 
antusiasme seharusnya menjadi suatu hal yang wajib dihadirkan di dalam kelas. Apalagi 
dalam pelajaran matematika. 

Apa yang bisa dilakukan seorang guru matematika untuk menumbuhkan 
keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar matematika? Yang pertama tentulah para  
guru itu sendiri yang harus melaksanakan pembelajaran dengan ceria dan penuh 
antusiasme. Didukung oleh persiapan yang memadai dan rasa percaya diri yang kuat 
karena telah memahami materi yang akan diajarkan, para guru dapat memulai pelajaran 
matematika hari itu dengan senyum yang ikhlas dan manis. Ditambah dengan pemilihan 
metode, media, dan pendekatan yang cocok dengan karakteristik materi pelajaran 
maupun siswa, tentu dapat membantu guru menciptakan keceriaan dan antusiasme siswa 
ketika belajar matematika. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) 
direkomendasikan untuk digunakan dalam pembelajaran matematika, karena memiliki 
banyak keunggulan yang memungkinkan terjadinya interaksi yang baik antara guru- 
siswa, siswa-siswa, siswa-materi pelajaran. Dengan interaksi yang baik, sangat 
dimungkinkan keceriaan dan antusiasme ditumbuhkan 

     
Kata kunci: ceria, antusiasme, matematika, pembelajaran berbasis masalah 
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Pendahuluan 

Alangkah bermaknanya hidup ini andai saja setiap detiknya bisa kita lalui dengan 

segenap keceriaan dan antusiasme. Dengan keceriaan dan antusiasme yang terus 

menyala, bukankah nggak akan ada kata “menyerah” dalam kamus hidup kita? Masalah 

tetap akan selalu dan selalu  ada, tetapi “menyerah” menjadi tabu untuk mereka yang 

penuh antusias atau semangat dalam menjalankan segala sesuatu. Semangat itu akan 

menjadi sumber energi yang terus membakar rasa optimis, bahwa dengan ijinNya, tak ada 

yang kita tak bisa, asal kita terus dan terus berusaha. Dengan semangat yang terpancar 

dalam kilauan mata, tulusnya senyuman, derai tawa yang lepas, dan ringannya langkah 

kita, menjadikan keberadaan kita, dimanapun itu, dapat menebar keceriaan dan 

antusiasme pada semua orang disekeliling kita. Dengan keceriaan dan antusiasme, 

pekerjaan apapun akan dapat dijalankan dengan lebih ringan, dan menghadirkan 

kebahagiaan.  

Keceriaan dan Antusiasme  

Menurut  Webster Dictionary yang dikutip Andriewongso, salah satu arti dari kata 

antusiasme adalah ‘perasaan senang luar biasa untuk menggapai sesuatu’. Yang artinya, 

ketika kita memiliki antusiasme atau semangat dalam diri sendiri, maka kita akan dibuat 

senang luar biasa dalam mencapai sesuatu. Manusia membutuhkan semangat dan 

perasaan antusias bukan hanya supaya mereka dapat terus-menerus bekerja, tetapi juga 

akan membuat mereka melakukan pekerjaan mereka dengan sukacita. Dan ketika 

masalah serta tantangan kehidupan semakin besar, maka pada akhirnya, yang akan tersisa 

hanyalah orang-orang dengan antusiasme tinggi. Mengapa? Karena merekalah yang 

mampu menanggung segala kesulitan dan problema hidup (Andriewongso, 2009). 

Antusiasme akan menjadikan seorang berbeda dengan orang lainnya, khususnya dalam 

menghadapi tantangan kehidupan.  

Apapun profesi seseorang, andai ia menjalankan pekerjaannya tanpa keceriaan 

dan antusiasme, bisa dibayangkan alangkah menjemukannya pekerjaan itu. Pekerjaan itu 

pasti mudah melelahkannya, terasa hanya sebagai rutinitas belaka, dan bahkan ada 

kalanya dapat menjadi beban yang berat yang menghambat langkah untuk maju. Hanya 

mereka yang bekerja dengan semangat atau antusiasme yang tinggi yang akan tampak 
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mengagumkan, selalu mempunyai ide yang segar dan baru, dan seolah tak kenal putus 

asa dalam menjalankan profesinya.  

 Demikian juga bagi seorang guru maupun siswa.Tak ada yang lebih menyedihkan 

dari seorang guru yang harus mengajar bertahun-tahun tanpa keceriaan dan antusiasme. 

Juga, tak ada prestasi yang bisa diharapkan dari seorang siswa yang mempelajari sesuatu 

bertahun-tahun tanpa keceriaan dan antusiasme. Oleh karena itu, keceriaan dan 

antusiasme atau semangat seharusnya menjadi suatu hal yang wajib dihadirkan di dalam 

kelas, baik oleh guru maupun oleh siswa. Apalagi dalam pelajaran matematika. 

 Bagaimanapun, gambaran matematika yang abstrak dan sangat sulit bagi sebagian 

siswa telah menjadikan banyak siswa yang kurang ceria dan kurang antusias ketika 

mengikuti pelajaran matematika. Keadaan yang demikian tentulah sangat tidak 

mendukung terjadinya proses pembelajaran yang optimal. Apalagi jika para guru juga 

tidak dapat ceria dan tidak menunjukkan antusiasmenya dalam mengajar, maka semakin 

lengkaplah gambaran bahwa matematika, tidak hanya abstrak dan sangat sulit, tetapi juga 

pelajaran yang sangat menjemukan. 

 Apa yang bisa dilakukan seorang guru matematika untuk menumbuhkan 

keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar matematika? Yang pertama tentulah 

bapak/ibu guru sendiri yang harus memulai dan melaksanakan pembelajaran dengan ceria 

dan penuh antusiasme. Didukung oleh persiapan yang memadai dan rasa percaya diri 

yang kuat karena telah sangat memahami materi yang akan diajarkan, bapak ibu guru 

dapat memulai pelajaran matematika hari itu dengan senyum yang ikhlas dan manis. 

Ditambah dengan pemilihan metode, media, dan pendekatan yang cocok dengan 

karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa, tentu dapat membantu guru 

menciptakan keceriaan dan antusiasme siswa ketika belajar matematika.  

 Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) direkomendasikan untuk 

digunakan dalam pembelajaran matematika, karena memiliki banyak keunggulan yang 

memungkinkan terjadinya interaksi yang baik antara guru dan siswa, siswa dan siswa, 

siswa dan materi pelajaran. Dengan interaksi yang baik, sangat dimungkinkan keceriaan 

dan antusiasme ditumbuhkan. Oleh karena itu, berikut ini dibahas pengertian, landasan 

teoritik, dan keunggulan PBL dibanding pendekatan konvensional.  

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) 
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a. Pengertian  

Pembelajaran berbasis masalah (Problem-based Learning, atau PBL), adalah 

pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai dasar atau basis bagi siswa untuk belajar. 

Menurut Duch, et.al. (2000) prinsip dasar yang mendukung konsep dari PBL ada sudah 

lebih dulu dari pendidikan formal itu sendiri, yaitu bahwa pembelajaran dimulai 

(diprakasai) dengan mengajukan masalah, pertanyaan, atau teka-teki, yang menjadikan 

pembelajar (siswa yang belajar) ingin menyelesaikannya.  

Dalam pendekatan berbasis masalah, masalah yang nyata dan kompleks 

memotivasi siswa untuk mengidentifikasi dan meneliti konsep dan prinsip yang mereka 

perlu ketahui dalam rangka untuk berkembang melalui masalah tersebut. Siswa bekerja 

dalam tim kecil, dan memperoleh, mengkomunikasikan, serta memadukan informasi 

dalam proses yang menyerupai atau mirip dengan menemukan (inquiry). 

Tan (2004) juga menyebutkan bahwa PBL telah diakui sebagai suatu 

pengembangan pembelajaran aktif dan pendekatan yang berpusat pada siswa, dimana 

masalah-masalah yang tidak terstruktur (masalah-masalah dunia nyata atau masalah-

masalah simulasi yang kompleks) digunakan sebagai titik awal dan jangkar atau sauh 

untuk proses pembelajaran. Sedangkan Roh (2003) mengatakan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah adalah strategi pembelajaran di kelas yang mengatur atau mengelola 

pembelajaran matematika disekitar kegiatan pemecahan masalah dan memberikan kepada 

para siswa kesempatan untuk berfikir secara kritis, mengajukan ide kreatif mereka 

sendiri, dan menkomunikasikan dengan temannya secara matematis.  

Pembelajaran berbasis masalah (PBL) menggambarkan suatu suasana 

pembelajaran dimana masalahlah yang memandu, mengemudikan, menggerakkan, atau 

mengarahkan pembelajaran. Yaitu, pembelajaran dimulai dengan suatu masalah yang 

harus diselesaikan, dan masalah tersebut diajukan dengan cara sedemikian hingga para 

siswa memerlukan tambahan pengetahuan baru sebelum mereka dapat menyelesaikan 

masalah tersebut. Tidak sekedar mencoba atau mencari jawab tunggal yang benar, para 

siswa akan menafsirkan masalah tersebut, mengumpulkan informasi yang diperlukan, 

mengenali penyelesaian yang mungkin, menilai beberapa pilihan, dan menampilkan 

kesimpulan (Roh, 2003).  
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Memperhatikan beberapa pengertian PBL seperti tersebut di atas dapatlah 

disimpulkan bahwa PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan 

masalah nyata atau masalah simulasi yang kompleks sebagai titik awal pembelajaran, 

dengan karakteristik: (1) Pembelajaran dipandu oleh masalah yang menantang, (2) Para 

siswa bekerja dalam kelompok kecil, (3) Guru mengambil peran sebagai ”fasilitator” 

dalam pembelajaran.  

b. Landasan Teoritik 

Landasan teoritik dari pembelajaran berbasis masalah, menurut  Ibrahim dan Nur 

(2000) adalah teori John Dewey dengan kelas demokrasinya, Piaget dan Vygotsky 

dengan konstruktivismenya, dan Jarome Bruner dengan pembelajaran penemuannya, 

dengan akar intelektualnya ada pada metode Socrates yang dicetuskan pada zaman 

Yunani awal, yang menekankan pentingnya penalaran induktif dan dialog pada proses 

belajar mengajar.  

Masih menurut Ibrahim dan Nur, John Dewey memerikan agak rinci pentingnya 

apa yang disebut berfikir reflektif, dan proses yang seharusnya digunakan guru untuk 

membantu siswa menerapkan ketrampilan berfikir produktif dan ketrampilan proses. 

Dalam bukunya yang berjudul Democracy and Education (1916), Dewey telah  

menggambarkan suatu pandangan tentang pendidikan yang mana sekolah seharusnya 

mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk 

pemecahan masalah kehidupan yang nyata. Ilmu mendidik Dewey menganjurkan guru 

untuk mendorong siswa terlibat dalam proyek atau tugas berorentasi masalah dan 

membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial (Ibrahim dan Nur, 

2000). Dasar filosofis Dewey inilah yang digunakan dalam PBL.  

Jika Dewey telah memberikan dasar filosofis untuk PBL, maka teori 

konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky telah menjadi dasar teoritis untuk PBL. Piaget 

beranggapan bahwa pengetahuan tidaklah statis tetapi secara terus menerus tumbuh dan 

berubah pada saat siswa menghadapi pengalaman baru yang memaksa mereka 

membangun dan memodifikasi pengetahuan awal mereka.  

Berkaitan dengan bagaimana pengetahuan seseorang berkembang, menurut 

paham konstruktifisme, pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia. Manusia 

mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan obyek, fenomena, 
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pengalaman, dan lingkungan mereka (Suparno, 1996). Sedangkan Piaget beranggapan 

bahwa berhadapan dengan tantangan, pengalaman, gejala yang baru, dan skema 

pengetahuan yang sudah dipunyai, seseorang ditantang untuk menanggapinya. Dalam 

menghadapi hal-hal baru ini dapat terjadi skema seseorang dikembangkan lebih umum 

atau lebih rinci, dapat pula mengalami perubahan total karena skema yang lama tidak 

cocok lagi untuk menjawab dan menginterpretasikan pengalaman baru. Proses asimilasi 

dan akomodasi terhadap skema ini diatur otomatis oleh keseimbangan dalam pikiran 

manusia. Dengan cara seperti inilah pengetahuan seseorang berkembang. Oleh karena itu, 

memberi tantangan kepada siswa/siswa berupa masalah yang harus dipecahkannya akan 

menjadikan pengetahuan mereka berkembang.  

Sebagaimana Piaget, Vygotsky juga percaya bahwa perkembangan intelektual 

terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang, dan 

ketika mereka berusaha memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman 

tersebut. Namun berbeda dengan Piaget, Vygotsky memberi tempat yang lebih penting 

pada aspek sosial pembelajaran (Ibrahim dan Nur, 2000). Vygotsky percaya bahwa 

interaksi sosial dengan orang lain akan memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya 

perkembangan intelektual siswa. Masih terkait dengan konstruktivisme, Roh (2003) 

menyebutkan bahwa keefektifan dari PBL tergantung pada karakteristik siswa dan 

kebiasaan klas (classroom culture), dan juga tugas-tugas (masalah) yang diberikan. Para 

pendukung PBL yakin bahwa ketika para siswa mengembangkan metode atau cara untuk 

mengkonstruksi prosedur mereka sendiri, mereka sedang memadukan pengetahuan 

konseptual mereka dengan ketrampilan prosedural mereka. 

c. Pembelajaran Konvensional dan PBL 

Dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, maka PBL mempunyai banyak 

keunggulan, antara lain lebih menyiapkan siswa untuk menghadapi masalah pada situasi 

dunia nyata, memungkinkan siswa menjadi produsen pengetahuan, dan dapat   membantu 

siswa mengembangkan komunikasi, penalaran, dan ketrampilan berfikir kritis. Menutut 

Smith, Ericson, dan  Lubienski, yang dikutip oleh Roh (2003) kebalikan dengan 

lingkungan atau suasana kelas yang konvensional, lingkungan atau suasana kelas PBL 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya untuk 

menyesuaikan diri dan mengubah suatu metode atau cara kedalam situasi baru yang 
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cocok. Siswa-siswa dalam lingkungan atau suasana kelas PBL secara khusus mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk belajar proses matematika yang berkaitan dengan 

komunikasi, representasi, pemodelan, dan penalaran. Tan (2004) menyatakan bahwa 

dibandingkan pendekatan pembelajaran tradisional, PBL membantu siswa dalam 

konstruksi pengetahuan dan ketrampilan penalaran.  

Hmelo-Silver, Chernoblisky, dan DaCosta (2004) juga menyatakan bahwa para 

siswa yang belajar pengetahuan dalam konteks pemecahan masalah seperti PBL 

kemungkinan besar dapat mengingat kembali dan mentransfer pengetahuan mereka untuk 

masalah baru. Mendukung keunggulan PBL, maka sebuah artikel dalam buletin CIDR 

(2004) mengemukakan alasan mengapa digunakan PBL, adalah karena: (1) PBL 

menyiapkan siswa lebih baik untuk menerapkan pembelajaran (belajar) mereka pada 

situasi dunia nyata, (2) PBL memungkinkan siswa menjadi produsen pengetahuan, dari 

pada hanya konsumen, (3) PBL dapat membantu siswa mengembangkan komunikasi, 

penalaran, dan ketrampilan berfikir kritis. 

Melalui PBL, siswa dalam kelompok akan berdiskusi secara intensif, sehingga 

secara lisan mereka akan saling bertanya, menjawab, mengkritisi, mengoreksi, dan 

mengklarifikasi setiap konsep atau argumen matematis yang muncul dalam diskusi. 

Dalam diskusi yang demikian akan berkembang juga kemampuan siswa untuk membuat, 

memperhalus, dan mengeksplorasi dugaan-dugaan (konjektur), sehingga memantapkan 

pemahaman mereka atas konsep matematis yang sedang dipelajari, atau terhadap masalah 

matematika yang dipecahkan. Pada akhirnya, para siswa  juga harus mampu 

mengkomunikasikan ide mereka, baik secara lisan maupun tertulis, dalam rangka 

menyelesaikan masalah yang diberikan.  

d. Implementasi PBL 

Bagaimana seharusnya menyiapkan implementasi PBL, berikut ini adalah 

ringkasan dari artikel tentang PBL yang terdapat dalam CIDR Teaching and Learning 

Bulletin. PBL dapat dimulai dengan mengembangkan masalah yang: (1) menangkap 

minat siswa dengan menghubungkannya dengan isue di dunia nyata, (2) menggambarkan 

atau mendatangkan pengalaman dan belajar siswa sebelumnya, (3) memadukan isi tujuan 

dengan ketrampilan pemecahan masalah, (4) membutuhkan kerjasama, metode banyak 

tingkat (multi-staged method) untuk menyelesaikannya,dan (5) mengharuskan siswa 
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melakukan beberapa penelitian independent untuk menghimpun atau memperoleh semua 

informasi yang relevan dengan masalah tersebut (CIDR, 2004). 

Karena dalam PBL pembelajaran mendasarkan pada masalah, maka pemilihan 

masalah menjadi hal yang sangat penting. Masalah untuk PBL seharusnya dipilih 

sedemikian hingga menantang minat siswa untuk menyelesaikannya, menghubungkan 

dengan pengalaman dan belajar sebelumnya, dan membutuhkan kerjasama dan berbagai 

strategi untuk menyelesaikannya. Untuk keperluan ini, masalah yang open-endedlah yang 

disarankan untuk dijadikan titik awal pembelajaran. 

Masalah yang open-ended adalah masalah yang mempunyai lebih dari satu cara 

untuk menyelesaikannya, atau mempunyai lebih dari satu jawaban yang benar. Foong 

(2002) menyebutkan ciri-ciri masalah open-ended, antara lain adalah: (1) Tidak 

mempunyai metode yang tertentu untuk menyelesaikannya, (2) Tidak mempunyai 

jawaban yang tertentu, (3) Mempunyai banyak jawaban yang mungkin, (4) Dapat 

diselesaikan dalam cara yang berbeda, (5) Memberi siswa ruang untuk membuat 

keputusan sendiri dan untuk berfikir matematis secara alamiah, (6) Mengembangkan 

penalaran dan komunikasi, atau (6) Terbuka untuk kreatifitas dan imaginasi siswa. Eric 

(2002) menyatakan hal yang hampir sama, yaitu bahwa tugas-tugas masalah open-ended 

akan menyediakan: (1) Kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan beberapa pilihan 

dan penyelesaian, (2) Kesempatan kepada siswa untuk merundingkannya bersama siswa 

lain, dan (3) Kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan dan menjelaskan 

keputusan mereka. 

Dari ciri-ciri masalah open-ended yang demikian tampak bahwa tujuan siswa 

dihadapkan dengan masalah open-ended yang demikian bukan hanya untuk mendapatkan 

jawaban, tetapi lebih menekankan cara bagaimana ia memperoleh jawaban. Dengan 

demikian, cara mendapatkan jawaban akan lebih variatif tergantung pada tingkat 

pengetahuan yang dimiliki siswa.  

Penutup 

Dengan tujuan untuk menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa, selain 

meningkatkan pemahaman siswa, maka PBL yang dimaksud harus dilaksanakan dengan 

persiapan yang memadai, baik oleh guru maupun siswa. Pada awal pelajaran, guru harus 

menginformasikan pendekatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu 
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PBL, dan menyampaikan dengan jelas hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dan 

dipatuhi oleh siswa.  

Sesuai karakteristik PBL, guru perlu pandai-pandai menempatkan diri sebagai 

fasilitator. Guru disarankan mengintervensi diskusi siswa hanya jika benar-benar 

diperlukan. Dalam keadaan diskusi menemui kebuntuan, guru dapat memancing ide 

siswa dengan pertanyaan yang menantang, atau memberi petunjuk kunci tanpa 

mematikan kreativitas. Menurut Duch, et.al. (2000) peran guru dalam PBL adalah 

membimbing, menggali pemahaman yang lebih dalam, dan mendukung inisiatip siswa, 

tetapi tidak memberi ceramah pada konsep yang berhubungan langsung dengan masalah 

esensial yang dipecahkan, dan juga tidak mengarahkan atau memberikan penyelesaian 

yang mudah.  

Weissinger (2004) menyebutkan bahwa meskipun guru tidak dapat mengontrol 

apapun dalam kehidupan siswa, namun guru  dapat mengontrol lingkungan belajar siswa. 

Guru adalah bagian integral dari proses pembelajaran yang membuat keputusan tentang 

kegiatan pembelajaran, memilih jenis pertanyaan untuk disampaikan di kelas, dan 

memutuskan kapan waktu untuk diskusi atau refleksi, disesuaikan dengan tujuan 

pembelajarannya.  

Tingkat yang mana suatu pendekatan PBL akan menjadi ”student-directed” 

ataukah ”teacher-directed”, diputuskan oleh guru berdasarkan pada ukuran kelas, 

kedewasaan intelektual siswa, dan tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, pada kelas yang 

besar dari siswa baru, guru dapat menginterupsi proses penyelesaian masalah dalam 

kelompok setiap selang 10 – 15 menit untuk keseluruhan diskusi kelas, atau memberi 

penjelasan singkat yang membantu siswa memperoleh sedikit petunjuk/jalan, atau 

mengijinkan mereka untuk membandingkan catatannya dalam mendekati masalah 

tersebut (Duch, et.al. , 2000).  

Bagaimanapun, selain interaksi antar siswa, maka interaksi antara guru dan siswa, 

dan  juga interaksi antara siswa dan materi pelajaran, merupakan faktor faktor yang 

paling kuat dalam melancarkan jalannya proses pembelajaran. Dengan interaksi yang 

sangat baik antara guru-siswa, antara siswa-siswa, ditambah dengan interaksi siswa-

materi pelajaran, dan  suasana kelas yang ceria, serta antusiasme baik dari guru maupun 

dari setiap siswa, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pembelajaran yang 
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demikian sungguh telah berlangsung dengan sangat bermakna untuk semuanya, baik guru 

maupun siswa. Kalau hal demikian ini terus terjadi, tentu mengajar tidak lagi jadi beban 

untuk guru dan belajar juga tidak akan jadi beban untuk siswa. Keceriaan dan antusiasme 

atau semangat yang muncul pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung  

tentulah dapat mendukung pencapaian prestasi yang optimal bagi para siswa. 
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