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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar matematika merupakan peranan yang penting dan dapat 

mengukur kualitas belajar siswa yang dicapai pada mata pelajaran yang telah 

dipelajari. Siswa pandai bisa dengan cepat dalam menangkap pelajaran dan 

dapat menciptakan suatu lingkungan yang membangun perkembangan 

intelektual siswa dalam berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika. 

Menurut Nawawi (2007: 39) menyatakan bahwa hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi-materi 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pembelajaran tertentu. Tapi pada kenyataannya 

hasil belajar matematika belum bisa memenuhi harapan. Berdasar dari data 

hasil belajar matematika yang diperoleh kelas VII SMP Negeri 1 Kartasura 

bahwa ketuntasan hasil belajar matematika, kurang dari 60% belum bisa 

mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 76. 

Faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya keberhasilan hasil 

belajar matematika adalah bersumber dari guru, siswa, peralatan 

pembelajaran dan lingkungan sekolah. Kurangnya komunikasi juga termasuk 

dalam faktor penyebab kurangnya keberhasilan hasil belajar matematika 

tersebut. Komunikasi termasuk hal yang penting dalam proses belajar 

mengajar. Karena dengan komunikasi tersebut dapat diketahui sejauh mana 

siswa dapat mengikuti atau tidaknya proses belajar mengajar tersebut. 

Kurangnya tingkat komunikasi siswa di sekolah biasanya mendapat 

kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dapat disebabkan 

oleh guru dan siswa. Masalah yang bersumber dari guru terkadang guru 

masih cenderung aktif menjelaskan atau menyampaikan materi kepada siswa 

sehingga siswa masih cenderung pasif dan kurang dalam 
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mengkomunikasikannya, sedangkan faktor yang bersumber dari siswa adalah 

masih kurangnya konsep dari siswa terhadap materi ajar. 

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Husnidar (2014:86) 

yang berkaitan dengan masalah tingkat komunikasi dan hasil belajar bahwa 

keberhasilan siswa dalam belajar sangat tergantung pada metode atau cara 

guru mengajar. Faktor penyebab kurangnya pemahaman siswa terhadap 

konsep matematika salah satunya yaitu dalam proses pembelajaran yang 

berorientasi pada pendekatan tradisional yang menempatkan siswa dalam 

proses pembelajaran hanya sebagai pendengar. 

Selain dari tingkat komunikasi, terdapat faktor lain yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar matematika siswa yaitu dengan pemilihan 

strategi pembelajaran yang digunakan. Dalam kegiatan pembelajaran guru 

cenderung lebih sering menggunakan metode ceramah, sehingga siswa 

cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai calon guru 

matematika harus memahami strategi-strategi pembelajaran matematika yang 

bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran matematika. 

Strategi pembelajaran yang bisa digunakan yaitu dengan strategi 

Think Pair Share dan Project Based Learning. Menurut Aris Shoimin (2014: 

208) Strategi Think Pair Share merupakan strategi yang dapat membantu 

siswa untuk berfikir dan merespon serta saling membantu satu sama lain. 

Dengan hal ini, guru juga berperan penting dalam membimbing siswa untuk 

berdiskusi agar tercipta suasana kelas yang lebih hidup, menyenangkan, aktif 

dan efektif. 

Menurut E. Kosasih (2014: 96) pembelajaran berbasis proyek (project 

based learning) adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek/ 

kegiatan sebagai tujuan. Dengan strategi tersebut siswa dapat berkreasi 

sendiri dengan memanfaatkan kemampuan dan pengalamannya sendiri untuk 

melakukan kegiatan tertentu dan menghasilkan suatu karya sendiri yang 

berguna dan bermanfaat. 

Berdasarkan uraian diatas, strategi Think Pair Share dan Project 

Based Learning akan berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Dengan 
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menggunakan langkah-langkah yang terdapat pada strategi Think Pair Share 

akan mempengaruhi pada proses pembelajaran dan pada hasil belajar 

matematika. Begitu juga dengan langkah-langkah yang terdapat pada strategi 

Project Based Learning juga akan berdampak pada proses pembelajaran dan 

hasil belajar matematika. Disisi lain tingkat komunikasi siswa juga akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. 

Atas dasar uraian tersebut diatas, perlu dilakukannya penelitian 

tentang Pengaruh strategi pembelajaran Think Pair Share dan Project Based 

Learning terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari komunikasi siswa. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di identifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika di SMP Negeri 1 Kartasura belum memuaskan. 

2. Kurangnya variasi strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru 

matematika dalam mengajar dapat mempengaruhi hasil belajar 

matematika. 

3. Kurangnya tingkat komunikasi siswa yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar matematika. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat lebih terarah maka peneliti akan membatasi 

permasalahan dalam penelitian ini pada: 

1. Strategi pembelajaran matematika yang digunakan adalah Think Pair 

Share dan Project Based Learning. 

2. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi atau bertukar 

pikiran antara dua individu atau lebih dengan efektif. 

3. Hasil belajar matematika dibatasi pada nilai hasil tes yang dilaksanakan 

oleh peneliti pada  akhir penelitian. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 
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1. Adakah pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran terhadap 

hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara tingkat komunikasi siswa 

terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dan komunikasi siswa 

terhadap hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Peneliti dapat mengetahui pengaruh strategi pembelajaran kooperatif 

Think Pair Share dan Project Based Learning yang ditinjau dari 

komunikasi siswa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika. 

b. Mengetahui pengaruh tingkat komunikasi siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

c. Mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran dan tingkat 

komunikasi siswa terhadap hasil belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan tuntuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Terutama untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui penggunaan strategi 

Think Pair Share dan strategi Projeck Based Learning. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dengan menerapkan strategi Think Pair Share dan Project 

Based Learning diharapkan dapat memberi pengaruh pada hasil 

belajar matematika. 

b. Bagi Guru 
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Agar dapat digunakan guna memperbaiki pembelajaran 

khusunya bagi guru SMP untuk menggunakan strategi Think Pair 

Share dan Project Based Learning. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikaan sumbangan bermanfaat bagi 

pihak sekolah dalam rangka memperbaiki strategi pembelajaran 

matematika  dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

d. Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman dalam pengaruh strategi 

pembelajaran Think Pair Share dan Project Based Learning terhadap 

hasil belajar matematika serta dapat mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari pembelajaran ini. 

 

 


