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Abstract 

The purpose of this research was to improve the responsibility of studying 
mathematics through Project Based Learning strategy to students class VII A 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. This kind of research was a classroom action 
research. This research used descriptive qualitative method so the purpose of this 
research could be reached researcher’s hope. This research method was coducted 
through collaboration process among the mathematics teacher, the headmaster, 
and the researcher. This form research was cycle, every cycle was consist of four 
prime activity,they were (1) plan, (2) act, (3) observe, and (4) reflect.This students 
of class VII A were as recipients subject, the teacher was as the subject of action 
giver. The data collecting method were observation, interview, field note, and 
documentation. Data analysis technique were data reduction, data 
presentation,and  verification. The result of this research was improving the 
responsibility of studying mathematics that can be saw from this indicators, they 
were: 1) finished the task without copy (did for the job seriously), before the 
action, there were 10 students (38,46%),after the action there were 23 students 
(92%); 2) they were braving to say  their opinion or presenting the result of their 
work team (executed and could explain the information that they got from the 
commanded task), before the action there were 12 students (46,15%), after the 
action there were 20 students (80%). Based on the text could be concluded that 
the applying of Project Based Learning strategy could be improving the 
responsibility of studying mathematics. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan tanggung jawab belajar 

matematika melalui strategi Project Based Learning pada siswa kelas VII A SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas.Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif agar tujuan 
penelitian ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Metode penelitian dilakukan 
melalui proses kolaborasi antara guru matematika, kepala sekolah dan peneliti. 
Penelitian ini berbentuk siklus (cycle), setiap siklusnya terdiri dari empat kegiatan 
pokok yaitu (1) perencanaan (plan), (2) pelaksanaan (act), (3) pengawasan 
(observe), dan (4) refleksi (reflect).Siswa kelas VIIA berperan sebagai subyek 
penerima tindakan, guru berperan sebagai subyek pemberi tindakan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi 
data, penyajian data, sertaverifikasi. Hasil penelitian ini adanya peningkatan 
tanggungjawab belajar matematika yang dapat dilihat dari indikatoryaitu: 1) 
Menyelesaikan tugas dengan tidak menyontek (mengerjakan tugas dengan 
sungguh-sungguh), sebelum tindakan 10 siswa (38,46%), setelah tindakan 23 
siswa (92%); 2) Berani menyampaikan pendapatnya atau mempresentasikan hasil 
kerja kelompok (melaksanakan dan dapat menjelaskan informasi yang diperoleh 
dari tugas yang diperintahkan ), sebelum tindakan 12 siswa (46,15%), setelah 
tindakan 20 siswa (80%). Berdasarkan uraian diatasdapat disimpulkan bahwa 
penerapanstrategi Project Based Learning dapat meningkatkan tanggung jawab 
belajar matematika. 

 
Kata kunci: belajar matematika,project based learning, tanggung jawab 

 

PENDAHULUAN 

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 kurangnya rasa percaya dirisehingga 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 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 

tanggungjawab 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 yang diperoleh dari tugas yang diperintahkan)  sebanyak 12 siswa 

(46,15%) 

 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya kualitatif dengan desain  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR).Metode 

penelitian dilakukan melalui proses kolaborasi antara guru matematikadan 

peneliti. PenelitianTindakan Kelas ini dilakukan dalam 3 siklus, setiap siklusnya 

terdiri dari empat kegiatan pokok yaitu (1) perencanaan (plan), (2) pelaksanaan 

(act), (3) observasi (observe), dan (4) refleksi (reflect). 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta.Peneliti 

memilih tempat penelitian dengan mempertimbangkan lokasi sekolah lebih dekat, 

sehingga mempermudah dalam pelaksanaan penelitian.Penelitian ini dilaksanakan 

selama 2 minggu, mulai tanggal 22Januari 2015 sampai 31Januari 2015.Dalam 

penelitian ini, guru matematikaErwin Kurniati, S.Pd sebagai subjek pelaksana 

tindakan.Siswa kelas VII A di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 

2014/1015 sebagai subjek penerima tindakan.Siswa kelas VII A berjumlah 26, 

siswa laki-laki 17 dan siswa perempuan 9. 

 Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu: 1) observasi, 2) wawancara, 3) catatan lapangan serta, 4) 

dokumentasiSedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu: reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang di peroleh peneliti tentang peningkatan tanggung 

jawab belajar matematika pada siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta,berdasarkan hasil pembelajaran yang dilakukan pada tindakan kelas 

siklus I, II, dan III  dengan strategi pembelajaran project based learning, terjadi 

peningkatan tanggungjawab belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

Tanggungjawab belajar siswa mengalami peningkatan sesuai dengan indikator 

yang digunakan oleh peneliti. Indikator tanggungjawab: Menyelesaikan tugas 

dengan tidak menyontek (mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh)kondisi 

awal siswa sebelum diberikan tindakan, sebanyak 10 siswa (38,46%). Setelah 

diberikan tindakan terjadi peningkatan, siklus I menjadi 15 siswa (62,50%), siklus 



II menjadi 20 siswa (80%), dan siklus III menjadi 23 siswa (92%). Siklus I dan II 

pada tugas individu soal latihan yang diberikan tipenya 4 macam, masing-masing 

tipe mempunyai tingkat bobot kesulitan dan kemudahan yang sama sedangkan 

pada siklus III tugas yang diberikan berupa keterampilan membuat bangun dalam 

pokok bahasan segi empat dan segi tiga. Jumlah siswa pada siklus I, II, III 

mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah siswa tersebut dihitung dari tiap 

melakukan tindakan per putaran ; Berani menyampaikan pendapatnya atau 

mempresentasikan hasil kerja kelompok (melaksanakan dan dapat menjelaskan 

informasi yang diperoleh dari tugas yang diperintahkan)kondisi awal siswa 

sebelum diberikan tindakan, sebanyak 12 siswa (46,15%). Setelah diberikan 

tindakan terjadi peningkatan, siklus I menjadi 15 siswa (62,50%), siklus II 

menjadi 18 siswa (72%), sedangkan siklus III menjadi 20 siswa (80%). Hali  ini 

dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel dan grafik berikut: 

Tabel 1 

Data Peningkatan TanggungJawab  Belajar Matematika 

Tanggungjawab Belajar Matematika 
Sebelum 

Tindakan
Siklus I Siklus II Siklus III

Menyelesaikan tugas dengan tidak 

menyontek (mengerjakan tugas dengan 

sungguh-sungguh) 

10 siswa 

(38,46%)

15 siswa 

(62,50%) 

20 siswa 

(80 %) 

23 siswa 

(92 %) 

Berani menyampaikan pendapatnya atau 

mempresentasikan hasil kerja kelompok 

(melaksanakan dan dapat menjelaskan 

informasi yang diperoleh dari tugas yang 

diperintahkan)   

12 siswa 

(46,15%)

15 siswa 

(62,50%) 

18 siswa 

(72 %) 

20 siswa 

(80 %) 

 



Gambar 1 

Grafik Peningkatan TanggungJawab Belajar Matematika 

 

 
 

Berdasarkan grafik diatas tanggung jawab belajar matematika mengalami 

peningkatan. Peningkatan ini ditunjukkan mulai dari sebelum tindakan sampai 

dengan sesudah tindakan siklus III dengan menerapkan strategiproject based 

learning,untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pembahasan Dalam Siklus 

Kondisi awal sebelum diberikan tindakan, siswa yang dapat 

menyelesaikan tugas dengan tidak menyontek (yaitu menunjukkan sikap 

rasa percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki)sebanyak 10 siswa 

(38,46%). Dari hasil ini, menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang 

kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki siswa masih tengak-

tengok dan menjagakan hasil pekerjaan temannya dalam mengerjakan tugas 
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yang diberikan. Siklus I mengalami peningkatan sebanyak 15 siswa 

(62,50%). Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah mulai dapat 

menunjukkan rasa percaya dirinya dan sudah mempunyai sikap tanggung 

jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan.Dari tindakan kelas siklus 

II, sebanyak 20 siswa (80 %) dan tindakan siklus III sebanyak 23 siswa (92 

%).Jumlah ini, menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah siswa 

yang sudah mulai percaya diri bahwa mereka mempunyai tanggung jawab 

untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. 

Pada kondisi awal sebelum diberikan tindakan, siswa yang dapat 

melaksanakan dan dapat menjelaskan informasi yang diperoleh dari tugas 

yang diperintahkan (yaitu berani menyampaikan pendapatnya dan 

mempresentasikan hasil kerja kelompok) sebanyak 12 siswa (46,15%). Dari 

jumlah ini menunjukkan bahwa masih siswa masih kurangnya berinteraksi 

dan komunikasi.Hal ini terlihat saat menyampaikan pendapatnya dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompokan siswa masih malu-malu dan 

enggan untuk berbicara menyampaikan pendapatnya. Berdasarkan 

pelaksanaan tindakan kelas siklus I mengalami peningkatan, sebanyak 15 

siswa (62,50%). Pada tindakan kelas siklus II, sebanyak 18 siswa (72 %). 

Sedangkan pelaksanaan tindakan kelas siklus III , sebanyak20 siswa (80 %). 

Jumlah ini menunjukkan bahwa, terjadi peningkatan yang signifikan. Siswa 

sudah mulai percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya dan berani 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Hal ini diperkuat oleh pendapat Richmond dan Striley dalam jurnal 

Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Melalui Model Pembelajaran  

Ideal Problem Solving Berbasis Project Based Learning menyimpulkan 

bahwa project based learning merupakan bagian dari proses pembelajaran 

yang memberikan penekananyang kuat pada pemecahan masalah sebagai 

suatu usaha kolaboratif.Menurut Notoadmojo (2003) sikap terdiri dari 

berbagai tingkatan yakni menerima, merespon, menghargai, dan 

bertanggung jawab.Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).Merespon ditunjukkan 



dengan memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Menghargai (valuing) ditunjukkan 

dengan mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan 

orang lain terhadap suatu masalah. Bertanggung jawab (responsible) 

ditunjukkan dengan kesediaan untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dipilihnya dengan segala resiko. 

 

2. Pembahasan Antar Siklus 

  Kondisi awal sebelum diberikan tindakan, tanggung jawab belajaran 

matematika siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 1 Surakarta masih 

rendah. Hal ini terlihat dari belum tercapaian indikator-indikator tanggung 

jawab belajar matematika siswa sebagai berikut: 

a. Menyelesaikan tugas dengan tidak menyontek (mengerjakan tugas 

dengan sungguh-sungguh) 

 Pada siklus I, guru memberikan tugas individu kepada siswa.Siswa 

mencoba memahami permasalahan dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru, tetapi sebagian siswa masih banyak yang tengak-

tengok bertanya dengan teman sebangkunya bahkan ada yang 

menjagakan hasil dari pekerjaan temannya. Setelah pelaksanaan siklus 

II, siswa lebih memahami permasalah dan mulai percaya diri untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikkan. Sedangkan pada siklus III 

meningkatnya jumlah siswa yang tidak menyontek, bahwa mereka 

mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan sesuai dengan kemampuannya.Dengan demikian setelah 

dilaksanakan siklus III, indikator ini tercapai dengan baik. 

b. Berani menyampaikan pendapatnya dan mempresentasikan hasil kerja 

kelompok (melaksanakan dan dapat menjelaskan informasi yang 

diperoleh dari tugas yang diperintahkan) 

 Pada siklus I, siswa diberikan permasalahan tugas individu 

mengerjakan sendiri tetapi secara berkelompok, kemudian tugas 

tersebut dijadikan satu.Ketika berkelompokan masih ada siswa yang 



tidak mengerjakan tugas yang diperintahkan, tidak berani 

menyampaikan pendapatnya dan malu untuk berbicara 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. Hal tersebut dapat diatasi 

pada siklus II dan siklus III, kegiatan pembelajaran sama seperti siklus 

I, siswa mulai terbiasa mengerjakan tugas yang diperintahkan. Siswa 

mulai akktif mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya 

masing-masing, mulai berani menyampaikan pendapatnya dan 

mempresentasikan hasil kerja kelompok.Berdasarkan perdapat diatas 

dapat diartikan penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai dapat 

meningkatkan tanggung jawab belajar matematika.Sehingga setelah 

siklus III selesai, indikator ini sesuai yang diharapakan 

peneliti.Triandis dalam Ramdhani (2012) menyatakan bahwa sikap 

adalah “an idea charged with emotion wich predisposes a class of 

actions to a particular class of social situation”. Sikap adalah ide 

yang berkaitan dengan emosi yang mendorong dilakukannya 

tindakan-tindakan tertentu dalam suatu situasi  sosial. 

Strategiproject based learning mampu mampu menarik perhatian 

siswa, permasalahan yang diberikan sangat menantang, memberikan 

kesempatan siswa untuk bekerja belajar secara mandirisehingga siswa 

lebih aktif dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Siswa lebih 

berani dan termotivasi untuk mengemukakan pendapat, mengajukan 

pertanyaan dan mengerjakan soal latihan yang diberikan.Selain itu 

siswa juga sudah terbiasa memberikan tanggapan terhadap jawaban 

siswa lain. Berarti hal ini mendukung hipotesis tindakan yaitu jika 

kegiatan pembelajaran matematika dilakukan dengan menggunakan 

strategiproject based learning, maka tanggung jawab belajar 

matematika akan meningkat. 

 

KESIMPULAN 

Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas 



dengan melibatkan kerja proyek.Adapun langkah – langkah strategi 

pembelajaran Project Based Learningsebagai berikut: 1) Siswa membentuk 

kelompok, masing- masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang, 2) Siswa 

menentukan tema/topik proyek berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh 

guru, 3) Guru memberikan waktu dan bimbingan dalam pengerjaan tugas 

yang diberikan, 4) Tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan individu tetapi 

mengerjakannya secara berkelompok, 5) Masing- masing siswa menulis nama 

dan absen dikertas folio kemudian menempelkan jawaban dari tugas yang 

diberikan dibawah nama tersebut, 6) Guru menunjuk beberapa kelompok 

untuk mempresentasikan hasil pengerjaan secara kelompokan, 7) Guru 

mengajak siswa untuk mengevaluasi dan memberi masukan pada kelompok 

yang maju. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan secara kolaborasi 

antara guru matematika dan peneliti pada kelas VII A SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta dapat disimpulkan bahwa dengan menerapakan strategi 

pembelajaran project based learning dapat meningkatkan tanggung jawab 

belajar matematika siswa.  

Hal ini dapat tunjukkan dari peningkatan tanggung jawab belajar 

matematika, sebagai berikut: 1) Menyelesaikan tugas dengan tidak 

menyontek (mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh), sebelum diberikan 

tindakan 10 siswa (38,46%), setelah diberikan tindakanterjadi peningkatan 

menjadi 23 siswa (92%); 2) Berani menyampaikan pendapatnya dan 

mempresentasikan hasil kerja kelompok (melaksanakan dan dapat 

menjelaskan informasi yang diperoleh dari tugas yang diperintahkan), 

sebelum diberikan tindakan 12 siswa (46,15%), setelah diberikan 

tindakanterjadi peningkatan menjadi 20 siswa (80%). 
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