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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini, Pendidikan memiliki peran yang sangat 

strategis, karena pendidikan memberi banyak peluang untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang baik, potensi pada diri 

seseorang dapat terus dikembangkan dan pada tingkat sosial pendidikan dapat 

mengantarkan seseorang pada pencapaian strata sosial yang lebih baik. 

Berdasarkan Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pada Bab 1,pasal 1 disebutkan bahwa : 

“ Pendidikan adalah suatu 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, kecerdasa, akhlak muli, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

 
Sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang 

berkualitas maka sebelum melaksanakan proses pembelajaran harus 

memperhitungkan faktor-faktor  pendukung proses pembelajaran yang meliputi 

: guru, peserta didik, materi pembelajaran, strategi pembelajaran dan sarana 

prasarana .Dalam hal ini guru mempunyai peranan yang sangat penting karena 

guru yang melakukan perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran. 

Masalah pendidikan yang sampai sekarang masih menjadi topik 

pmbicaraan adalah rendahnya hasil  belajar matematika jika ditinjau dari 

kreativitas belajar matematika. Adapun kreativitas belajar matematika menurut 

Livne ( dalam Ali 2010) adalah kemampuan untuk menghasilkan solusi 

bervariasi yang bersifat baru terhadap masalah matematika yang bersifat 

terbuka. Kemampuan kreativitas matematis yang ditandai dengan ketercapaian 

aspek kelancaran, keluwesan, kebaruan, dan keterincian dalam menghadapi 

persoalan matematika masih sangat rendah. Hal tersebut juga sangat berkaitan 

dengan kajian dalam Matematika yang abstrak serta diperparah oleh ketidak 

mampuan guru melakukan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan 
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menyenangkan. Akibatnya  sering terjadi sikap   acuh-tak acuh dan tidak suka 

dalam proses belajar mengajar sehingga hasil belajar peserta didik kurang 

memuaskan. Kondisi tersebut juga dialami oleh peserta didik di SMP Negri 1 

Kartasura. Sebagai buktinya berikut ini  adalah tabel data hasil ulangan akhir 

semester ( UAS ) semester gasal 2015/2016 mata pelajaran matematika kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Kartasura . 

Tabel 1.1  

Data Hasil UAS Matematika Kelas VIII H dan VIII I 

 

 

 

Sumber : Hasil UAS kelas VIII semester gasal tahun 2015/2016 

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil belajar matematika kelas VIII 

belum sesuai dengan harapan karena peserta ddik yang  nilainya   di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) yang sudah ditetapkan di SMP Negeri 1 

Kartasura yaitu 75 masih 57,81 % dan peserta didik  yang nilainya  di atas 

KKM hanya 42,17% . 

Seiring akan diberlakukanya kurikulum 2013 guru dituntut memiliki 

kompetensi terutama dalam mengelola proses pembelajaran (PBM) , karena itu 

untuk dapat mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi yang 

diharapkan, guru harus mampu  merancang dan mengelola kegiatan 

pembelajaran yang efektif . Sudah saatnya   guru melakukan pembaharuan dan 

variasi dalam proses pembelajarannya, sehingga perlu menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta 

didik. Dengan demikian peserta didik diharapkan aktif membangun 

pengetahuannya, sehingga tidak hanya menjadi obyek tetapi menjadi subyek 

pembelajaran . 

Nilai Banyak siswa Persentase (%) 
40 ≤ x ≤ 74 37 57,81 

75 ≤ x ≤  100 27 42,19 
Jumlah 64 100 
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Bertolak dari permasalahan tersebut penulis berusaha melakukan 

eksperimen dengan  menggunakan pendekatan pembelajaran Problem Based 

Learning dan pendekatan pembelajaran Project Based Learning.   

Adapun pendekatan  pembelajaran Problem Based Learning 

merupakan pembelajaran yang akan membuat peserta didik menjadi 

pembelajar mandiri yang mampu mengembangkan ketrampilan berpikir dalam 

mengatasi masalah . Pada pembelajaran berbasis masalah ini guru berperan 

sebagai motivator dan menyajikan masalah ,memfasilitasi penyelidikan dan 

mendukung pembelajaran peserta didik sehingga peserta didik akan aktif 

membangun pengetahuanya . Sedangkan pendekatan pembelajaran Project 

Based Learning adalah pembelajaran berbasis proyek   yaitu pembelajaran 

dengan membuat karya atau proyek yang sesuai materi ajar dan kompetensi 

yang diinginkan  untuk memperdalam pengetahuan dan ketrampilan peserta 

didik. Pada pembelajaran Project Based Learning guru berperan sebagai 

motivator,membantu  peserta didik merencanakan dan merancang proyek , 

memfasilitasi peserta didik dalam mengerjakan proyek dan pameran karya 

yang dihasilkan peserta didik. Pada pembelajaran ini peserta didik secara 

berkelompok merencakan proyek terkait dengan penyelesaian permasalahan 

yang diidentifikasi dan membuat karya atau proyek dengan memahami konsep 

yang terkait dengan materi pelajaran. dalam ( Ridwan Abdul Sani 2015).Jadi 

pada dasarnya pendekatan pembelajaran Problem Based Learning dan 

pendekatan pembelajaran Project Based Learning sama sama membuat peserta 

didik menjadi subyek pembelajaran dan menjadi pembelajar mandiri yang aktif 

membangun pengetahuannya. 

 Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini  adalah “Studi 

Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Problem 

Based Learning dan Project  Based Learning Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Ditinjau Dari Kreativitas Siswa Kelas VIII  Semester Genap 

Di  SMP Negeri 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2015/2016 “. 
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B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Rendahnya  kreativitas belajar matematika ,biasanya  peserta didik dalam 

mengerjakan soal-soal pelajaran matematika hanya berdasarkan pada 

contoh guru sehingga  kurang mampu berinisiatif dalam menggunakan 

berbagai cara mengerjakan soal matematika dan cenderung menghafal 

rumus. 

2. Rendahnya hasil  belajar Matematika, hal ini disebabkan peserta didik 

tidak menyukai pelajaran matematika karena dianggap sulit dan 

membosankan. 

3. Guru cenderung menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, 

pembelajaran lebih banyak dengan metode ceramah sehingga konsep- 

konsep sangat sulit dipahami , peserta didik hanya sebagai obyek dan 

pembelajaran terpusat pada guru . 

4. Peserta didik tidak terbiasa dengan kelompok belajar sehingga lebih suka 

belajar sendiri dan tidak mau berbagi pengetahuan dengan teman-

temannya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dalam pembelajaran 

matematika seperti yang telah diidentifikasi di atas, maka masalah yang 

dibahas dibatasi sebagai berikut : (1)Masalah kreatifitas belajar Matematika 

pada siswa SMP Negeri 1 Kartasura semester genap tahun 2015/2016; 

(2)Masalah hasil  belajar Matematika pada siswa SMP Negeri 1 Kartasura 

semester genap tahun 2015/2016; (3)Masalah pendekatan Problem Based 

Learning (PBL) atau Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) pada 

pembelajaran   Matematika pada siswa SMP Negeri 1 Kartasura semester 

genaptahun 2015/2016; (4) Masalah pendekatan. Project Based Learning 

(PJBL) atau Pembelajaran Berbasis proyek pada pembelajaran   Matematika 

pada siswa SMP Negeri 1 Kartasura semester genap tahun 2015/2016.  
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D. Rumusan Masalah 

1. Adakah perbedaan pengaruh pembelajaran dengan Pendekatan Problem 

Based Learning dan Project Based Learning terhadap hasil belajar 

matematika? 

2. Adakah perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat kreativitas 

belajar peserta didik ? 

3. Adakah interaksi Pendekatan  pembelajaran dengan kreativitas belajar 

peserta didik terhadap hasil belajar matematika ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji perbedaan pengaruh pembelajaran dengan Problem Based 

Learning dan Project Based Learning terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk menguji perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat 

kreativitas belajar peserta didik . 

3. Untuk menguji interaksi pendekatan pembelajaran dengan kreativitas 

belajar peserta didik  terhadap hasil belajar matematika  

 

F. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.  

 

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk mengetahui  interaksi pengaruh Problem Based Learning ( PBL) 

dan  Project Based Learning ( PJBL) terhadap hasil belajar matematika 

ditinjau dari kreativitas belajar siswa . 

b. Sebagai penelitian lanjutan di bidang yang sama atau yang ada kaitanya 

dengan materi ini. 

2  Manfaat Praktis  

 Manfaat praktis merupakan manfaat yang ditujukan langsung 

kepada para pihak yang terlibat dalam penelitian.  
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a. Bagi sekolah  

Bagi sekolah sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan pada umumnya dan hasil  belajar siswa di SMP 

Negeri 1 Kartasura, pada mata pelajaran matematika pada khususnya, 

sehingga sekolah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika dan meningkatkan hasil  belajar matematika .  

b. Bagi guru  

Diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan masukan 

pengetahuan tentang pentingnya kreativitas bagi peserta didik, sehingga  

guru bersedia melaksanakan pembelajaran yang kooperatif dengan  

pendekatan  Problem Based Learning ( PBL) dan Project Based 

Learning ( PJBL)  siswa menjadi lebih aktif,kreatif  dan inovatif dalam 

meyelesaikan soal-soal matematika sehingga hasil  belajar matematika 

bisa meningkat.  

c. Bagi peserta didik  

Siswa menjadi lebih aktif,kreatif  dan inovatif dalam meyelesaikan 

soal-soal matematika sehingga hasil  belajar matematika bisa 

meningkat.  

d. Bagi peneliti  

Melalui pendekatan Problem Based Learning ( PBL) dan  Project 

Based Learning ( PJBL) bisa meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 

matematika . 

 

 

 

 

 

 


