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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku 

seseorang melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Seluruh upaya 

pendidikan membutuhkan metode tertentu agar siswa memperoleh 

pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan rasional. Oleh karena itu, yang 

dilakukan guru adalah mengembangkan sikap dan kemampuan untuk 

menghadapi persoalan-persoalan di masa mendatang. Guru tidak hanya 

mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, namun juga dapat 

menumbuhkan perasaan senang dan menjadi pebelajar. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa mendidik siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Di Indonesia, kegiatan menilai prestasi belajar bidang akademik di 

sekolah dicatat dalam buku laporan yang disebut rapor. Fungsi penilaian 

tersebut untuk mengukur hasil evaluasi belajar siswa dan sebagai penentu 

apakah siswa tersebut dinyatakan lulus atau tidak. Jika ditelisik pencapaian 

prestasi belajar matematika siswa Indonesia menurun. Siswa Indonesia masih 

dominan dalam level rendah, atau lebih pada kemampuan menghafal. Salah 

satu bukti rendahnya prestasi belajar matematika siswa Indonesia terlihat dari 

hasil penilaian International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement Study Center Boston College tahun 2011 yang didata oleh 

Institute of Education Sciences (IES) National Center for Education Statistics 
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dalam Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) yang diikuti 

600.000 siswa dari 63 negara, termasuk siswa kelas VIII Indonesia, Indonesia 

berada di ranking ke-38 dari 42 negara. Ranking Indonesia turun dari 

penilaian  di tahun 2007 yakni ranking 36 dari 48 negara. Hal ini diperkuat 

dengan hasil ujian nasional yang didata oleh Kementrian Pendidikan Nasional 

dalam web resmi di tahun 2012 sebanyak 15.945 dari 3.697.865 siswa SMP 

dan MTs tidak lulus. Rata-rata siswa tidak lulus tersebut gagal dalam mata 

pelajaran matematika. 

Prestasi belajar matematika siswa merupakan tolak ukur siswa dalam 

pemahaman terhadap mata pelajaran matematika. Matematika mencakup 

kegiatan menemukan dan mempelajari hubungan antar pola. Pemikiran dasar 

siswa yang pesimis dalam mempelajari matematika akan berdampak pada 

menurunnya prestasi belajar siswa. Pengoptimalisasian kemampuan 

kreativitas siswa dapat mengurangi penurunan prestasi belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran matematika. Prestasi belajar yang dicapai 

siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu faktor 

fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis terdiri atas dua bagian yaitu 

kesehatan badan dan pancaindra. Faktor psikologis terdiri dari intelegensi, 

sikap, dan motivasi.. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan 

keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. 

Model pembelajaran sebaiknya dirancang agar dapat 

menumbuhkembangkan kemampuan siswa dengan optimal. Salah satunya 
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dengan asumsi belajar adalah perubahan tingkah laku karena adanya 

pengalaman. Belajar bukan hanya kegiatan menghafal informasi tetapi juga 

kegiatan interaksi antara individu dan lingkungannya (Wina Sanjaya, 2010: 

213). Dengan kata lain siswa tidak hanya ditekankan pada kemampuan 

menghafal namun juga menalar dan mampu menghubungkannya dalam 

permasalahan nyata. Dengan begitu model pembelajaran tersebut dapat 

memudahkan siswa dalam mempelajari mata pelajaran matematika. 

Untuk mendapatkan prestasi belajar matematika yang memuaskan, 

siswa dituntut berpikir logis dan menalar pengetahuan yang dapat menjawab 

permasalahan yang diberikan. Kekreativitasan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika sangat menentukan ketepatan jawaban yang 

diperoleh.  Berdasarkan eksperimen Maltzman (dalam Oemar Hamalik, 2008: 

180) menyatakan bahwa latihan (belajar) menambah kreativitas dari jenjang 

pendidikan yang rendah sampai pada jenjang yang tinggi. Semakin sering 

siswa berlatih maka akan menumbuhkan kemampuan kreativitas siswa, 

dengan begitu akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Peneliti melakukan observasi proses pembelajaran matematika di SMP 

Negeri 1 Gatak Sukoharjo menemukan permasalahan sebagai berikut: (1) 

siswa lebih mudah menjawab soal yang bersifat teoritis daripada soal yang 

bersifat aplikatif, (2) siswa kurang aktif dan cenderung bergantung pada guru, 

(3) suasana kurang kondusif saat kegiatan belajar mengajar. Permasalahan 

tersebut dikarenakan model pembelajaran yang diterapkan guru matematika 

masih konvensional, yaitu  guru lebih banyak aktif menerangkan materi ajar. 



4 
 

Untuk mengatasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka guru 

perlu menerapkan model pembelajaran yang tepat supaya kegiatan belajar 

mengajar matematika dapat aktif dan berdampak baik terhadap prestasi 

belajar siswa. Prinsip model pembelajaran ditekankan pada pembelajaran 

yang dikaitkan dengan situasi nyata sehingga dapat tercapai tujuan 

pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar matematika. 

Banyak model pembelajaran yang telah diterapkan untuk mengatasi 

berbagai masalah matematika dalam pembelajaran matematika. Model 

pembelajaran sebaiknya dirancang agar dapat menumbuhkembangkan 

kemampuan siswa dengan optimal. Salah satunya dengan asumsi belajar 

adalah perubahan tingkah laku karena adanya pengalaman. Model 

pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Hosnan (2014: 337) 

menyatakan  model pembelajaran merupakan gambaran kerangka konseptual 

mengenai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dengan kata lain model pembelajaran 

yang diterapkan dapat memudahkan siswa dalam mempelajari mata pelajaran 

matematika. 

Pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan kreativitas 

adalah pembelajaran yang menghadapkan siswa pada penemuan konsep 

secara mandiri atau dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan yaitu 

problem based learning (PBL) dan project based learning (PjBL). Berbeda 

dengan model pembelajaran PBL, model pembelajaran PjBL relatif berdurasi 
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panjang, artinya siswa tidak hanya merencanakan cara memperoleh informasi 

namun mengungkapkan ide-ide dalam kelompok kolaboratif berdasarkan 

skenario (PjBL). 

Berdasarkan akar penyebab masalah yang paling dominan, akan diuji 

keterkaitan antara model pembelajaran PBL, PjBL, dan prestasi belajar 

matematika serta kemampuan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat didefinisikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan pendidik dalam pembelajaran 

matematika kurang sesuai, sehingga berpengaruh pada prestasi belajar 

matematika. 

2. Prestasi belajar yang masih rendah pada mata pelajaran matematika 

dikarenakan adanya perbedaan kemampuan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

3. Rendahnya kemampuan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

matematika bukan hanya terlihat dari prestasi belajar siswa, tetapi bisa 

ditentukan oleh adanya kelemahan model pembelajaran yang 

diaplikasikan oleh pendidik. 
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C. Pembatasan Masalah 

Dalam mengkaji masalah ini agar terarah maka penulis membatasi 

masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran matematika yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah PBL untuk kelas eksperimen dan  PjBL untuk kelas kontrol. 

2. Kemampuan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika 

meliputi: mengkombinasikan objek-objek secara proporsional, 

mengendalikan variabel-variabel dalam permasalahan kompleks, 

merefleksikan pemecahan masalah, kemandirian belajar dan keaktifan 

dalam belajar. 

3. Prestasi belajar matematika dalam penelitian ini dibatasi pada hasil tes 

kemampuan kognitif yang dilakukan pada akhir penelitian untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

dapat ditarik beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini: 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran PBL dan PjBL terhadap prestasi 

belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh tingkat kemampuan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran matematika terhadap prestasi belajar matematika? 
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3. Adakah interaksi model pembelajaran PBL, PjBL, dan tingkat 

kemampuan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika terhadap 

prestasi belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan ditetapkan supaya kegiatan penelitian ini dapat tercapai dengan 

hasil yang diharapkan serta terlaksana dengan baik dan teratur. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah:  

1. Tujuan umum:  

Menganalisis  model pembelajaran PBL dan PjBL terhadap 

prestasi belajar siswa kelas VIII SMP N 1 Gatak Sukoharjo ditinjau dari 

kemampuan kreativitas siswa pada  pembelajaran matematika. 

2. Tujuan khusus:   

a. Untuk mengetahui pengaruh  model pembelajaran PBL dan PjBL 

terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemampuan kreativitas siswa 

dalam pembelajaran matematika terhadap prestasi belajar 

matematika. 

c. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara model 

pembelajaran PBL dan PjBL terhadap prestasi belajar matematika  

ditinjau dari kemampuan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, manfaat penelitian ini dapat memberikan tambahan 

informasi dan pengetahuan secara teoritis kepada pembaca dalam upaya 

penguasaan konsep matematika melalui model pembelajaran PBL dan 

PjBL. 

Secara khusus, hasil penelitian ini dapat memberikan deskripsi 

untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis, serta dapat 

memberi konstribusi terhadap perkembangan pembelajaran matematika 

sehingga tercapai tujuan pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika. 

2) Mengasah kemampuan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

b. Bagi Sekolah 

1) Sebagai informasi dan pertimbangan bagi guru matematika 

mengenai penerapan konsep model pembelajaran PBL dan 

PjBL. 

2) Sebagai masukan dalam  upaya meningkatkan kualitas dan 

prestasi belajar dalam pembelajaran matematika. 
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c. Bagi Peneliti 

1) Sebagai informasi dan pertimbangan bagi penelitian  dengan 

permasalahan yang sejenis. 

2) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model 

pembelajaran PBL dan PjBL ditinjau dari kemampuan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

 


