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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sampai saat ini 

tetap menjadi pusat perhatian bagi pemerintah.Kemajuan sebuah bangsa sangat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sedangkan kualitas sumber daya 

manusia tergantung pada kualitas pendidikannya. Indonesia sudah lebih dari 60 

tahun merdeka tetapi belum memiliki kualitas sumber daya manusia yang 

memadai. Hal ini antara lain disebabkan kualitas penyelenggaraan dari 

berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan belum memadai. Rendahnya 

kualitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan ini antara lain disebabkan 

pengembangan kurikulum, model pembelajaran yang digunakan, pengadaan 

dan pengembangan tenaga kependidikan, pengadaan sarana dan prasarana. 

Artinya bahwa kualitas sumber daya manusia kurang memadai karena kualitas 

dan hasil pendidikan masih kurang.  

Pembelajaran matematika disekolah sering kali menjadi pembelajaran 

yang kurang menarik bagi siswa. Model pembelajaran yang biasa digunakan 

guru matematika adalah model pembelajaran konvensional. Guru mengajar 

konsep-konsep matematika dengan cara menjelaskan dan menulis rumus-

rumus dipapan tulis yang diikuti dengan pemberian contoh-contoh. Siswa 

diminta untuk mengerjakan soal-soal latihan, baik yang ada pada buku paket 

matematika, LKS ataupun soal-soal buatan guru sesuai dengan contoh yang 

telah diberikan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor siswa kurang aktif, 

terlihat ketika siswa kurang berminat dalam menerima materi yang 

disampaikan guru. Hal ini akan berpengaruh terhadap rendah prestasi belajar 

siswa. Rendahnya prestasi belajar matematika siswa pada jenjang SMP juga 

dikemukan di SMP Negeri 1 Sukodono. Banyaknya siswa yang belum 

mencapai ketuntasan. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 70. 

Berdasarkan nilai ulangan harian sebanyak 42,79 % siswa tuntas dan 57,21 % 

siswa tidak tuntas. Hal ini menunjukan bahwa penguasaan konsep matematika 
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siswa pada materi yang diajarkan masih sangat rendah. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang 

memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama 

siswa dalam tugas-tugas terstruktur. Model pembelajaran kooperatif dikenal 

dengan pembelajaran secara berkelompok. Menurut Jacobsen (2009:230) 

pembelajaran koopertif merupakan sekumpulan strategi pengajaran yang 

dirancang untuk mendidik kerja sama kelompok dan interaksi antar siswa. 

Model pembelajaran kooperatif secara khusus dirancang untuk mendorong 

siswa untuk bekerja sama dan saling membantu satu sama lain untuk 

mempelajari tujuan-tujuan umumnya. Model pembelajaran kooperatif 

diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar matematika. Model 

pembelajaran ini bisa diterapkan untuk mengajarkan keterampilan-

keterampilan interpersonal dan membantu kelompok-kelompok ras dan etnik 

yang berbeda untuk belajar bersama. 

Model pembelajaran koopertif tipe Problem Based Instructions (PBI)   

merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran 

aktif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam pemecahan masalah. 

Problem Based Instruction dikembangkan untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir dan pemecahan masalah melalui 

pengalaman belajar. Problem Based Intruction merupakan pembelajaran 

dengan memberikan masalah dalam kehidupan nyata. Problem Based 

Instruction dikembangkan untuk menuntut siswa menjadi lebih kreatif dengan 

penemuan yang dilakukan. Kelebihan dari model Problem Based Intructions 

(PBI) adalah siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Problem Based Instruction bertujuan mengembangkan cara berfikir logis 

siswa, mampu memecahkan masalah serta lebih mudah dalam memahami 

konsep matematika.  

Seorang guru dalam interakasi dengan siswa biasanya dengan 

mengajukan pertanyaan. Saat guru memberikan pertanyaan, siswa yang lebih 

mahir dan lebih agresif akan terus terlibat, sementara siswa yang lain tidak 

berpartisipasi terkantung-kantung. Akibatnya guru hanya memiliki satu prosi 
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siswa yang memperhatikan pembelajaran, yang berarti bahwa hanya satu porsi 

saja yang belajar. Oleh karena itu, guru seharusnya tidak memperkenankan 

jawaban tunggal. Sebagai gantinya guru harus mengkomunikasikan contoh-

contoh yang mewakili seluruh siswa dan menuntut uraian dan kesimpulan yang 

akurat dari apa yang telah dipelajari.  

Upaya yang dilakukan guru dalam menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang dapat mendorong partisipasi dari seluruh siswa dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka (Open ended questions). Open-

ended merupakan pemberian masalah terbuka kepada siswa. kegiatan 

mengarah dan membawa siswa dalam menjawab masalah dengan banyak cara 

serta mungkin dengan banyak jawaban (benar), sehingga merangsang 

kemampuan intelektual dan pengalaman siswa dalam menemukan sesuatu 

yang baru. Kelebihan Open ended adalah siswa akan menjadi lebih aktif dalam 

mencari altenatif jawaban. Closed ended merupakan soal tertutup prosedur 

yang digunakan untuk menyelesaikan sudah tertentu, dan soal ini hanya 

memiliki satu jawaban yang benar. Kelebihan Closed ended adalah 

membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam memberikan jawaban. Supaya 

lebih efektif dan efisien PBI dengan menggunakan Open-ended dan Closed 

ended, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal yang 

berdampak pada peningkatan pretasi belajar siswa.  

Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar adalah karakteristik 

siswa. Beberapa karakteristik umum siswa diantaranya adalah minat, motivasi, 

gaya belajar, kemampuan berfikir dan kemampuan awal. Terkait dengan 

kemampuan awal, terdapat perbedaan kemampuan awal satu sama lain yang 

perlu diperhatikan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan 

penerimaan materi masing-masing siswa. sehingga berakibat pula pada 

perbedaan prestasi belajar. Perbedaan kemampuan awal yang dimiliki siswa 

diharapkan dapat bekerja sama dalam pembelajaran matematika, baik dengan 

PBI dengan Open ended dan Closed ended, sehingga pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pretasi belajar matematika. 
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Berdasarkan uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa yaitu model pembelajaran dan karakteristik yang dimiliki siswa. 

Penelitian ingin mengetahui konstribusi PBI dengan Open ended dan Closed 

ended ditinjau dari kemampuan awal terhadap pretasi belajar pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Sukodono tahun ajaran 2014/2015. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. 

1. Rendahnya prestasi belajar siswa pada bidang studi matematika. 

2. Kurang tepatnya penggunaan strategi pembelajaran yang digunakan guru 

matematika dalam menyampaikan materi sehingga mempengaruhi prestasi 

belajar matematika. 

3. Rendahnya minat siswa dalam pembelajaran matematika 

4. Kurang menariknya strategi pembelajaran yang digunakan. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

ditetapkan, maka masalah pada penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran  

Model yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

Problem Based Instruction (PBI) dengan open ended dan closed ended. 

2. Kemampuan awal siswa dalam penelitian ini dilihat dari nilai UAS. 

3. Prestasi belajar 

Prestasi belajar matematika siswa dalam penelitian ini adalah 

keberhasilan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar berupa nilai 

matematika dilihat dari aspek kognitif. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Adakah konstribusi strategi pembelajaran Problem Based Instruction(PBI) 

dengan Open-ended dan Closed ended terhadap prestasi belajar 

matematika? 
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2. Adakah konstribusi kemampuan awal terhadap prestasi belajar 

matematika? 

3. Adakah interaksi Problem Based Instruction(PBI) dengan Open-ended dan 

Closed ended  serta kemampuan awal terhadap prestasi belajar 

matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini 

bertujuan:  

1. Menguji konstribusi strategi pembelajaran Problem Based 

Instruction(PBI) dengan Open-ended dan Closed ended terhadap pretasi 

belajar matematika. 

2. Menguji konstribusi kemampuan awal terhadap prestasi belajar 

matematika. 

3. Menguji interaksi Problem Based Instruction(PBI) dengan Open-ended 

dan Closed ended  serta kemampuan awal terhadap prestasi belajar 

matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi tentang konstribusi strategi pembelajaran 

Problem Based Instruction(PBI) dengan Open-ended dan Closed 

ended terhadap prestasi belajar matematika. 

b. Memberikan informasi konstribusi kemampuan awal terhadap prestasi 

belajar matematika 

c. Memberikan informasi interaksi Problem Based Instruction(PBI) 

dengan Open-ended dan Closed ended  serta kemampuan awal 

terhadap prestasi belajar matematika 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Sebagai bahan masukan penggunaan model pembelajaran yang 

tepat dalam rangka meningkatkan prestasi belajar matematika. 

b. Bagi Guru 
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1) Memotivasi guru disekolah dalam rangka menciptakan suasana 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 

2) Memotivasi guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran 

yang tepat untuk menyampaikan materi pelajaran. 

3) Memberikan masukan kepada pengajar tentang alternatif model 

pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada materi Lingkaran. 

4) Memberikan sumbangan dalam rangka peningkatan mutu dan 

kualitas proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran 

Matematika. 

c. Bagi siswa 

1) Memudahkan siswa dalam memahami dan memecahkan masalah 

2) Membantu siswa agar lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

3) Meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 


