
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam Darmadi (2003: 1) dijelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan pendidikan yang baik, suatu 

bangsa akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam proses 

tumbuh dan berkembangnya pendidikan, membawa suatu kenyataan bahwa 

hampir di semua negara baik yang telah maju maupun yang sedang 

berkembang pendidikan mendapat tempat yang penting.  

Pendidikan diperoleh sejak seseorang masih di dalam kandungan 

sampai meninggal dunia. Sehingga dapat dikatakan pendidikan berlangsung 

sepanjang hayat, dan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan. Banyak cabang 

ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam pendidikan, salah satunya adalah 

matematika. 

Mata pelajaran matematika diajarkan hampir pada setiap jenjang 

pendidikan dan menjadi penentu syarat kelulusan pada jenjang SD, SMP dan 

SMA. Hal ini dikarenakan matematika merupakan salah satu pengetahuan 

yang paling bermanfaat dalam kehidupan. Hampir setiap bagian dari hidup 

kita mengandung matematika karena matematika adalah aktivitas manusia 

sehari-hari yang penting untuk kehidupan saat ini dan masa depan (Fatimah, 

2009: 8). Melalui matematika seseorang dapat mengasah kemampuan berpikir 

secara kritis, logis, analitis, sistematis dan kreatif. Berbagai kemampuan 

berpikir tersebut penting dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan. Oleh 

karena itu, manusia akan mampu memahami dan menguasai matematika jika 

manusia tersebut berkemauan dan berusaha untuk mempelajarinya disertai  
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dengan penerapan konsep-konsep matematika dalam proses pembelajaran 

maupun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Prestasi belajar matematika di Indonesia masih sangat rendah. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh prestasi belajar matematika Indonesia di ajang 

internasional. Menurut BPPKPK (2010) berdasarkan data Trends in 

Mathematic and Science Study (TIMSS) tahun 2003 disebutkan bahwa 

prestasi belajar matematika Indonesia berada signifikan di bawah rata-rata 

internasional dengan peringkat ke 35 dari 46 negara, dalam Trends in 

Mathematic and Science Study (TIMSS) tahun 2007 disebutkan bahwa 

prestasi belajar matematika Indonesia berada pada peringkat 36 dari 49 

negara. 

Prestasi belajar merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan belajar seseorang. Seorang yang prestasinya tinggi dapat 

dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam belajar. Prestasi belajar adalah 

tingkat pengetahuan sejauh mana anak terhadap materi yang 

diterima. Menurut Slameto (2003: 54-72) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu faktor intern 

yang bersumber pada diri siswa dan faktor ekstern yang bersumber dari luar 

diri siswa. Faktor intern terdiri dari faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat 

tubuh), faktor psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan), faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern terdiri 

dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat 

(Slameto, 2003: 54-72). 

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, 

komunikasi matematis mempunyai peranan penting bagi siswa. Prestasi 

belajar akademik dapat dioptimalkan jika dibangun dengan komunikasi yang 

baik. Terdapat perbedaan komunikasi antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lain. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan dalam penguasaan 

dan pemahaman materi oleh masing-masing siswa, sehingga berakibat pula 

pada perbedaan prestasi belajar yang diperoleh oleh masing-masing siswa. 
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Dari perbedaan komunikasi yang dilakukan oleh setiap siswa ini diharapkan 

dapat bekerja sama dalam pembelajaran matematika. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hasil ulangan tengah semester 

gasal kelas VII di SMP Negeri 2 Colomadu, 30,56% siswa mencapai nilai 

ketuntasan kelulusan minimal (KKM), yaitu 75,00 dan 69,44% siswa belum 

mencapai nilai ketuntasan minimal (KKM). Hal ini membuktikan bahwa 

prestasi belajar siswa masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

rendahnya prestasi belajar adalah model pembelajaran yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran. 

Dari hasil observasi di lapangan guru di SMP Negeri 2 Colomadu, 

dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Model pembelajaran konvensional yang digunakan, yaitu guru memaparkan 

materi dengan metode ceramah dan kemudian memberikan contoh 

permasalahan setelah selesai menjelaskan materi. Di awal kegiatan 

pembelajaran sebelum masuk ke materi, guru memberikan apersepsi kepada 

siswa dengan mengingatkan materi pembelajaran sebelumnya. Setelah itu 

guru langsung memberikan materi tanpa telebih dahulu menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan tanpa memberikan contoh kebermanfaatan materi itu dalam 

kehidupan sehari-hari. Akibatnya siswa terlihat kurang antusias dan kurang 

semangat saat mengikuti KBM karena rasa ingin tahu mereka tidak timbul.  

Oleh dari itu perlu digunakan model pembelajaran yang sesuai dan 

tepat dengan keadaan kelas atau siswa sehingga siswa merasa tertarik 

terhadap materi yang diajarkan dan dapat menempatkan siswa sebagai subyek 

(pelaku) pembelajaran dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator dalam 

proses pembelajaran tersebut. Salah satunya dengan menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Project Based Learning 

(PjBL). PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang 

keterampilan pemecahan masalah (Arends, 2008: 42). PBL yaitu pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai suatu konteks 

sehingga peserta didik dapat belajar berpikir kritis dalam melakukan 
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pemecahan masalah yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan atau 

konsep yang esensial dari bahan pelajaran (Hanafiah, 2009: 71). Keunggulan 

PBL adalah menekankan keterlibatan siswa secara aktif, orientasi yang 

induktif dan bukan deduktif, dan penemuan atau pengonstruksian 

pengetahuan oleh siswa sendiri.  

PjBL sebagai suatu pengajaran yang mencoba mengaitkan antara 

teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa 

atau dengan suatu proyek sekolah (Warsono dan Hariyanto, 2012: 153). 

Menurut Buck Institute for Education (BIE) dalam Sutirman (2013: 43) 

menyatakan bahwa Project Based Learning (pembelajaran berbasis proyek) 

adalah suatu metode pengajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses yang terstruktur, 

pengalaman nyata dan teliti yang dirancang untuk menghasilkan produk. 

Keunggulan PjBL meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan 

kecakapan siswa dalam pemecahan masalah dan memperbaiki keterampilan 

menggunakan media pembelajaran. 

Berdasarkan masalah pada model pembelajaran yang digunakan guru 

dan perbedaan karakteristik siswa, maka peneliti ingin mengetahui pengaruh 

penggunaan model pembelajaran PBL dan PjBL terhadap prestasi belajar 

ditinjau dari komunikasi matematis pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Colomadu tahun ajaran 2015/2016. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Rendahnya prestasi belajar yang diperoleh siswa pada mata pelajaran 

matematika. 

2. Kurang tepat penggunaan model pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar sehingga siswa merasa kurang antusias dan kurang semangat 

serta hanya terpaku pada penjelasan dari guru. 
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3. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika siswa 

disebabkan kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru 

pada saat proses pembelajaran. 

4. Ada kemungkinan rendahnya komunikasi matematis siswa disebabkan 

kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru pada saat 

proses pembelajaran. 

5. Dalam menerapkan suatu model pembelajaran, ada kemungkinan bahwa 

komunikasi matematis siswa mempengaruhi prestasi belajar matematika 

siswa. 

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 pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

PBL dan PjBL. 

2. Komunikasi matematis siswa pada penelitian ini dikategorikan menjadi 

tinggi, sedang, dan rendah. Untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematis siswa dibutuhkan beberapa indikator yang dikemukakan oleh 

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM)  (2012), antara 

lain:  

a. kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, 

tulisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara 

visual,  

b. kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-

ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual 

lainnya,  

c. kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 

matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, 

menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi. 
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3. Prestasi Belajar. 

Prestasi belajar matematika dalam penelitian ini adalah keberhasilan 

siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar berupa nilai matematika 

dilihat dari aspek kognitif. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut 

1. Adakah pengaruh strategi model PBL dan PjBL terhadap prestasi belajar 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu? 

2. Adakah pengaruh komunikasi matematis terhadap prestasi belajar pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu? 

3. Adakah interaksi antara model PBL dan PjBL, dan komunikasi 

matematis siswa terhadap prestasi belajar pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Colomadu? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model PBL dan PjBL terhadap prestasi 

belajar pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi matematis terhadap prestasi 

belajar pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu. 

3. Untuk mengetahui interaksi model PBL dan PjBL, dan komunikasi 

matematis siswa terhadap prestasi belajar pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Colomadu. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan serta mengembangkan model pembelajaran matematika. 

Utamanya pada kontribusi komunikasi matematis siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui model PBL dan PjBL. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang positif bagi sekolah agar 

menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif dalam 

kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan prestasi belajar 

matematika. 

b. Bagi Guru 

1) Memberikan masukan kepada pengajar tentang alternatif model 

pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

2) Meningkatkan kreativitas guru dalam memilih model 

pembelajaran yang lebih efektif sehingga proses pembelajaran 

matematika lebih bermakna dan menarik. 

c. Bagi Siswa 

1) Memudahkan siswa dalam memahami dan memecahkan  

masalah matematika. 

2) Membantu siswa agar lebih aktif, serta dapat berkolaborasi 

dengan teman dalam m1emecahkan masalah matematika. 


