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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dimiliki 

manusia, sebab pendidikan memiliki peranan yang penting dalam 

perkembangan kehidupan manusia. Tanpa memiliki pendidikan manusia akan 

kesulitan dalam melalui proses perkembangan. Selain itu, pendidikan mampu 

mencetak sumber daya manusia yang mampu menyeimbangkan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.  

Menurut Rusman (2012: 85) belajar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan 

perilaku individu. Sebagian besar perkembangan individu berlangsung 

melalui kegiatan belajar. Individu yang dimaksud yaitu siswa. Melalui proses 

belajar siswa akan mampu meningkatkan kualitas diri. Siswa dengan kualitas 

diri yang baik akan mampu mempersiapkan dirinya dalam menghadapi 

tantangan masa depan. 

Dalam dunia pendidikan banyak ilmu pengetahuan yang dipelajari 

oleh siswa. Salah satunya yaitu pelajaran matematika yang sudah diajarkan 

mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. 

Matematika tidak hanya sekedar mengukur kemampuan siswa dalam 

menghitung angka-angka, sebab melalui belajar matematika siswa akan 

mampu berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan 

sehari-hari. Isriani Hardini (2012: 159) mengemukakan bahwa mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi itu 

diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, 

dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu 

berubah, tidak pasti dan kompetitif. Guna tercapai harapan tersebut, 
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pembelajaran di sekolah harus mampu memfasilitasi siswa dalam 

mengembangkan keterampilan mereka. 

 Kualitas pembelajaran dan keberhasilan tujuan pembelajaran 

matematika dapat dilihat dari tingkat prestasi belajar matematika. Rendahnya 

prestasi belajar siswa mengindikasikan rendahnya kualitas pembelajaran 

matematika. Kualitas pembelajaran matematika di Indonesia masih tergolong 

rendah. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil survei tingkat prestasi 

matematika siswa Indonesia oleh lembaga-lembaga internasional seperti 

Trends in Internasional Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011 

yang menempatkan Indonesia pada peringkat 36 dari 40 negara (Ina V.S. 

Mullis, dkk. 2011:68) dan Programme for Internasional Student Assessment 

(PISA) tahun 2012 prestasi belajar matematika siswa Indonesia berada pada 

peringkat 64 dari 65 negara (Angel Gurria, 2014:5). 

Pada tingkat nasional, berdasarkan laporan dari Badan Standar 

Nasional Pendidikan. Hasil ujian nasional matematika SMP/MTs 2013/2014 

pada mata pelajaran matematika menunjukkan bahwa nilai rata-ratanya 

berkisar 5 sampai dengan 6. Hanya ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai 

rata-rata 7 yaitu provinsi Sumatra Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan 

dan Papua Barat. Di pulau Jawa, provinsi DKI Jakarta memperoleh rata-rata 

tertinggi dengan nilai 7,02 dan provinsi Banten memperoleh rata-rata 

terendah dengan nilai 5,35 (ismath.blogspot.com). Dengan demikian, tingkat 

prestasi belajar matematika siswa Indonesia masih rendah baik dari tingkat 

internasional maupun tingkat nasional. 

Rendahnya prestasi belajar matematika juga terjadi di SMP Negeri 1 

Ngemplak. Hal tersebut dilihat dari hasil Ujian Nasional tahun ajaran 

2013/2014, yang ditunjukkan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 1 Ngemplak pada Ujian 

Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014 

Mata Pelajaran 
Bahasa 

Indonesia 
IPA Matematika 

Bahasa 

Inggris 

Nilai tertinggi 9,40 10,00 10,00 9,60 

Nilai terendah 5,60 3,00 2,25 2,60 

Nilai rata-rata 7,92 6,85 6,27 6,35 

Standar deviasi 0,80 1,56 2,14 1,54 

  (Sumber. Dinas Pendidikan Jawa Tengah) 

Berdasarkan nilai rata-rata pada tabel 1.1, prestasi belajar matematika 

siswa  SMP Negeri 1 Ngemplak masih rendah jika dibandingkan dengan 

prestasi belajar mata pelajaran yang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

usaha untuk memperbaiki kualitas pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 

Ngemplak. Melalui perbaikan kualitas pembelajaran matematika diharapkan 

tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai secara optimal. 

Syaiful Sagala (2010: 84) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

yang berpusat pada siswa dapat mendorong interaksi antara siswa dengan 

guru dan antara siswa dengan siswa lain. Model pembelajaran yang baik 

merupakan model pembelajaran yang tidak terpusat pada guru melainkan 

pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif dan kreatif sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Namun kenyataanya, di SMP Negeri 1 

Ngemplak. Dalam proses pembelajaran di kelas masih terpusat pada guru 

dimana guru menyampaikan materi pelajaran dan siswa hanya mendengarkan 

apa yang disampaikan oleh guru, serta komunikasi yang terjadi di kelas masih 

satu arah yang dominan berasal dari guru, ketika guru memberikan suatu 

permasalahan siswa belum terbiasa untuk mendiskusikannya dengan teman 

atau bertanya kepada guru saat mengalami kesulitan dan dalam menyesaikan 

suatu permasalahan siswa belum mampu menggunakan ide-ide matematik 

yang tepat,  sehingga siswa cenderung pasif dan interaksi antara guru dengan 

siswa masih kurang serta kemampuan komunikasi matematik siswa selama 

proses pembelajaran juga masih kurang. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat diterapkan berdasarkan permasalahan tersebut serta mampu melibatkan 

siswa secara langsung dalam proses pembelajaran yaitu model pembelajaran 
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Problem Based Learning (PBL) sebab PBL dapat melatih siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan nyata. 

Model penilaian guru terhadap hasil pekerjaan siswa dianggap baik 

jika dalam proses penilaian hasil pekerjaan siswa guru mampu memberikan 

perbaikan kepada siswa dengan memberikan balikan yang positif, sehingga 

siswa mengetahui letak kesalahan dan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. 

Model penilaian yang dimaksud yaitu Assessment for Learning (AfL). Ini 

sesuai dengan pendapat Rusman (2012: 14) bahwa penilaian dilakukan oleh 

guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi siswa, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Di SMP 

Negeri 1 Ngemplak, dalam proses penilaian hasil pekerjaan siswa guru hanya 

memberikan nilai yang berupa angka-angka saja tanpa memberikan balikan 

terhadap hasil pekerjaan siswa, sehingga siswa tidak ada perbaikan dalam 

proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran belum tercapai secara 

optimal. 

Model pembelajaran yang diterapkan guru akan lebih berpengaruh 

terhadap prestasi belajar matematika siswa jika diikuti dengan model 

penilaian yang mampu memberikan perbaikan kepada siswa. Sehingga, 

tujuan pembelajaran akan mudah dicapai. Dengan penerapan model 

pembelajaran dan model penilaian yang baik, diharapkan prestasi belajar 

matematika siswa akan lebih baik. Oleh karena itu, model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) berbasis Assessment for Learning (AfL) akan 

mampu memberikan perbaikan terhadap kualitas pembelajaran matematika 

sebab dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) berbasis Assessment for Learning (AfL) guru memberikan suatu 

permasalahan nyata yang berkaitan dengan materi pelajaran matematika yang 

harus diselesaikan secara berkelompok oleh siswa dan dalam menilai hasil 

pekerjaan siswa guru memberikan balikan (feedback) terhadap hasil yang 

dikumpulkan siswa supaya siswa mengetahui letak kesalahan dalam 
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penyelesaian soal serta dapat memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara 

memahami langkah-langkah penyelesaian soal. 

Asep Jihad (2010: 25) menyatakan dalam memilih suatu model 

mengajar harus sesuai dengan realitas yang ada dan situasi kelas yang ada 

serta pandangan hidup yang akan dihasilkan dari proses kerjasama dilakukan 

antara guru dan siswa. Dalam menentukan suatu model pembelajaran, guru 

harus mempertimbangkan dari kondisi siswa. Kondisi siswa dimungkinkan 

mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Salah satu 

kondisi yang dimaksud yaitu tingkat komunikasi matematik siswa. 

Komunikasi matematik merupakan kemampuan siswa dalam mengemukakan 

pendapatnya dalam menyelesaikan permasalahan matematika baik secara 

lisan maupun tulisan (Armiati dalam Husna Dkk, 2013: 85). Berdasarkan 

hasil observasi di SMP Negeri 1 Ngemplak. Kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi di kelas tampak bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari hanya 

sebagian siswa yang berani bertanya dengan guru dan dalam menyelesaikan 

masalah masih sedikit siswa yang menggunakan ide-ide matematik dalam 

proses penyelesaiannya dan selama proses penyelesaian hanya beberapa 

siswa saja yang berdiskusi dengan siswa yang lain bahkan ada juga beberapa 

siswa yang hanya diam saja menunggu jawaban dari siswa yang mengerjakan 

di papan tulis tanpa ada usaha untuk mengerjakan sendiri dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

Penerapan model pembelajaran dan model penilaian yang baik akan 

mudah mencapai tujuan pembelajaran jika guru mampu menyeimbangkan 

dari kondisi siswa. Kondisi siswa yang dimaksud yaitu tingkat komunikasi 

matematik siswa. Setiap siswa memiliki tingkat komunikasi matematik yang 

berbeda. Penerapan model pembelajaran tertentu yang diterapkan guru belum 

tentu dapat diikuti oleh semua siswa dengan tingkat komunikasi matematik 

yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat komunikasi matematik dapat menjadi 

salah satu faktor siswa belum mampu memahami secara optimal materi yang 

disampaikan oleh guru, sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar 

matematika. Perbedaan tingkat komunikasi siswa juga berpengaruh terhadap 
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pemahaman siswa dalam melihat hasil penilaian yang diberikan guru 

terhadap hasil pekerjaan siswa. Sehingga perbaikan proses pembelajaran yang 

diharapkan guru belum sepenuhnya terlaksana. 

Dengan demikian diperlukan upaya guru dalam memperbaiki proses 

pembelajaran yaitu dengan cara memperhatikan model pembelajaran, model 

penilaian serta tingkat komunikasi matematik siswa. Penerapan model 

pembelajaran yang baik dan model penilaian yang baik serta mengetahui 

tingkat komunikasi matematik siswa. Diharapkan guru mampu memberikan 

perlakuan yang tepat terhadap proses pembelajaran matematika, sehingga 

tujuan pembelajaran akan mudah tercapai serta pemahaman siswa terhadap 

pelajaran matematika semakin optimal. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut. 

1. Kurang tepatnya model pembelajaran yang diterapkan guru dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2. Kurang tepatnya model penilaian yang digunakan guru dalam menilai 

hasil pekerjaan siswa. 

3. Masih rendahnya prestasi belajar pada mata pelajaran matematika 

4. Perbedaan tingkat komunikasi matematik yang dimiliki siswa 

dimungkinkan mempengaruhi prestasi belajar matematika. 

5. Siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.  
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, dilakukan pembatasan masalah-

masalah sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran yang dibandingkan adalah model pembelajaran 

Problem Based Learning berbasis Assessment for Learning (PBL-AfL) 

dan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Model 

pembelajaran Problem Based Learning merupakan model pembelajaran 

yang mampu melibatkan siswa secara aktif sebab siswa diminta 

menyelesaikan suatu permasalahan nyata secara berkelompok. Pada 

model pembelajaran Problem Based Learning berbasis Assessment for 

Learning (PBL-AfL) siswa juga dilibatkan secara aktif dan diberikan 

suatu permassalahan nyata yang harus diselesaikan secara berkelompok, 

tetapi dalam proses penilaian guru memberikan balikan (feedback) secara 

secara lisan dalam mengevaluasi hasil pekerjaan siswa  dan secara tertulis 

pada lembar jawab siswa. 

2. Kemampuan komunikasi matematik dalam penelitian ini difokuskan pada 

mengorganisasikan dan menggabungkan ide matematika dalam 

berkomunikasi, mengkomunikasikan ide matematika yang sesuai atau 

masuk akal dan menyelesaikan bersama teman, guru serta lainnya, 

menganalisis dan mengevaluasi ide matematika dengan ide-ide atau 

strategi lainnya, dan menggunakan bahasa matematika untuk 

mengungkapkan pendapat dengan tepat. 

3. Prestasi belajar matematika dibatasi pada prestasi belajar matematika 

siswa pada materi pokok Bilangan Bulat dengan kompetensi dasar 

melakukan operasi bilangan bulat dan pecahan, menggunakan sifat-sifat 

operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning 

berbasis Assessment for Learning dan Problem Based Learning terhadap 

prestasi belajar matematika siswa ?  

2. Apakah terdapat pengaruh tingkat komunikasi matematik siswa (tinggi, 

sedang, dan rendah) terhadap prestasi belajar matematika siswa ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan tingkat 

komunikasi matematik terhadap prestasi belajar matematika siswa ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem Based 

Learning berbasis Assessment for Learning dan Problem Based Learning 

terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat komunikasi matematik siswa (tinggi, 

sedang, dan rendah) terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dan komunikasi 

matematik terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

mengenai penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

berbasis Assessment for Learning, komunikasi matematik serta 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini terutama bagi siswa yaitu 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam 

proses pembelajaran matematika, serta dapat memberikan perbaikan 

dalam proses belajar siswa. Penelitian bermanfaat pula bagi guru dapat 

memberikan wawasan kepada guru mengenai model pembelajaran aktif 

dengan proses penilaian yang dapat memberikan balikan yang positif 

kepada siswa. Selain itu juga bermanfaat bagi kepala sekolah untuk 

membantu dalam membina guru untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran beserta penilaian dalam pembelajaran matematika. 

Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan atau rujukan peneliti lain dalam 

melakukan penelitian sejenis. 


