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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam proses 

pendidikan kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan pokok. Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal untuk menyelenggarakan proses 

belajar mengajar mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar.  Pada 

kegiatan belajar mengajar interaksi antara guru dan siswa sangat berkaitan. 

Usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut dibutuhkan seorang 

pendidik yang profesional. Keberhasilan proses belajar mengajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya yaitu dipengaruhi 

oleh strategi pembelajaran, media atau sumber pembalajaran yang 

digunakan oleh guru.  

Dalam hal ini akan dibahas tentang strategi pembelajaran 

matematika. Strategi pembelajaran matematika merupakan  pilihan yang 

direncanakan oleh guru, dalam kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaan 

pembelajaran berjalan sesuai yang diinginkan dan tujuannya yang berupa 

tanggungjawab belajar siswa bisa tercapai secara optimal. Guru tidak 

hanya cukup menyampaikan materi pelajaran akan tetapi juga harus dapat 

menciptakan suasana belajar yang baik dengan pemakaian metode dan 

strategi dalam mengajar sesuai dengan cakupan tema sesuai perkembangan 
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siswa. Berdasarkan penggunaan metode yang tepat diharapkan siswa tidak 

akan mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. 

Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata 

pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan serta 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengajaran 

matematika pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan 

kemampuan peserta didik tiap jenjang sehingga ruang lingkup pengajaran 

matematika pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

 Pada kenyataannya, kebanyakan siswa menganggap bahwa 

matematika merupakan  salah satu pelajaran yang dibenci, membosankan, 

dan sulit. Hal ini ditunjukkan oleh sikap siswa terhadap pembelajaran 

matematika. Siswa kurang memperhatikan pembelajaran dan sering tidak 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru. Siswa lebih mengandalkan 

teman  dengan mencotek hasil pekerjaan siswa lain. Siswa tidak berani 

mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Tanggung jawab yang rendah 

dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kegiatan 

pembelajaran. Guru masih kurang optimal dalam penggunaan strategi 

pembelajaran.  

  Permasalahan lain yang mempengaruhi yaitu partisipasi siswa 

dalam kegiatan belajar sehingga  pembelajaran menjadi kurang kondusif 

tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Kurangnya kreatifitas guru dalam 

model pembelajaran juga mempengaruhi dalam kegiatan pembelajaran 
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karena model pembelajaran yang monoton mengakibatkan siswa merasa 

bosan sehingga minat dan tanggung jawab belajar siswa masih kurang. 

Salah satu cara untuk meningkatkan tanggungjawab belajar siswa yaitu 

dengan merubah kegiatan belajar yang monoton berpusat pada guru 

menjadi berpusat pada siswa. 

Pada uraian masalah diatas, dapat diajukan alternatif tindakan 

dengan menerapkan strategi pembelajaran Project Based Learning atau 

pembelajaran berbasis proyek. Project-based learning merupakan strategi 

pembelajaran yang berusaha memberikan kemandirian bagi mahasiswa 

dalam bekerja sama, membentuk tim proyek merumuskan ide dan gagasan 

secara berkelompok dan melaporkan gagasan proyek melalui presentase 

kelompok sehingga melalui strategi tersebut siswa mampu menyelesaikan 

masalah, kerja sama, kepemimpinan, kemampuan merencanakan dan 

tanggung jawab tim dapat diwujudkan.  

Berdasarkan pengamatan Penulis di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta bahwa tanggung jawab belajar siswa masih dirasa sangat kurang. 

Terbukti dengan kondisi awal pada kelas kelas VII A yang berjumlah 26 

siswa. Rendahnya tanggung jawab belajar matematika siswa dapat 

ditentukan dari 1) Menyelesaikan tugas dengan tidak menyontek 

(mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh) sebanyak  10 siswa 

(38,46%), 2) Berani menyampaikan pendapatnya atau mempresentasikan 

hasil kerja kelompok (melaksanakan dan dapat menjelaskan informasi 
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yang diperoleh dari tugas yang diperintahkan )  sebanyak 12 siswa 

(46,15%). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Adakah peningkatan tanggung jawab belajar matematika melalui 

strategi Project Based Learning bagi siswa kelas VII A semester Genap 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2014/2015? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

 Untuk meningkatkan tanggung jawab belajar matematika malalui 

penerapan strategi pembelajaran Project Based Learning bagi siswa kelas 

VII A semester Genap SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 

2014/2015. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

tanggung jawab belajar matematika siswa melalui strategi Project 

Based Learning. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 
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Strategi pembelajaran ini dapat meningkatkan partisipasi dalam 

belajar matematika, mengoptimalkan kemampuan berpikir dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan. 

b. Bagi Guru 

Strategi pembelajaran Project Based Learning dapat digunakan 

untuk menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah, dalam 

rangka perbaikan model pembelajaran matematika 

 

 


