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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya. Pendidikan adalah pendewasaan peserta didik agar dapat 

mengembangkan bakat, potensi, dan ketrampilan yang dimiliki dalam menjalani 

kehidupan (Daryanto, 2010: 1). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendidikan 

berkualitas yang didesain guna memberikan pemahaman serta mampu 

berkontribusi terhadap prestasi belajar peserta didik. Pendidikan yang 

berkualitas dapat tercipta apabila seluruh komponen pendidikan dapat saling 

berkolaborasi dan bekerjasama dengan efektif dan efisien. Sehingga akan 

menghasilkan manusia yang kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan memiliki 

akhlak yang mulia.  

 Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang baku di jenjang 

dunia pendidikan. Delphie (2009: 2) memaparkan bahwa istilah matematika 

tidak hanya sekedar istilah aritmatika karena sesungguhnya matematika 

merupakan kajian ilmu dari seluruh susunan angka dan hubungannya, sedangkan 

aritmetika merupakan pengoperasian perhitungan yang diajarkan di sekolah. 

Matematika seringkali dijadikan sebagai momok bagi para siswa. Hal itu terlihat 

dari banyaknya siswa yang tidak suka matematika karena mengalami kesulitan 

dalam memahami materinya. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya siswa 

yang pasif dalam dalam proses pembelajaran matematika sehingga 

pemahamannya tentang pelajaran matematika masih kurang. Padahal untuk 

memahami suatu materi agar berbekas lama di pikiran para siswa, yaitu dengan 

cara siswa mengerjakan soal matematika secara mandiri dengan tetap dalam 

bimbingan dari guru yang berkompeten.  

 Hasil belajar matematika merupakan salah satu komponen penting, karena 

hasil belajar matematika merupakan tolak ukur yang menentukan tingkat 

keberhasilan siswa dalam mengikuti pelajaran matematika. Hasil belajar 

matematika diharapkan mampu untuk memotivasi siswa agar lebih giat belajar 

sehingga dapat berdampak pada prestasi belajarnya. Namun, kenyataannya hasil 
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belajar matematika cenderung belum sesuai harapan. Berdasarkan data dari 

Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2012, siswa 

Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 65 negara. Siswa Indonesia 

mendapatkan skor matematika sebesar 375 (Distekdikti, 2013). 

Berdasarkan data Litbang Kemendikbud, nilai rerata hasil Ujian Nasional 

Matematika SMP/MTs tahun ajaran 2014/2015, provinsi DKI Jakarta menempati 

peringkat pertama dengan rata-rata sebesar 71,19 sedangkan provinsi Jawa 

Tengah berada  pada peringkat ke-32 dengan nilai rerata sebesar 47,43. Nilai 

rerata Jawa Tengah tersebut berada di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 

56,27. Berdasarkan nilai rerata hasil Ujian Nasional Matematika SMP/MTs 

tahun ajaran 2014/2015 tingkat kota/kabupaten provinsi Jawa Tengah, nilai 

rerata kabupaten Boyolali menempati peringkat ke-23 dari 35  kota/kabupaten 

dengan nilai rerata sebesar 48,63 (Puspendik, 2015). Rendahnya hasil belajar 

matematika juga terjadi beberapa sekolah, khususnya SMP Negeri 3 Sawit. Hal 

tersebut terlihat dari nilai rerata Ujian Nasional Matematika tahun ajaran 

2015/2016 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.  

 Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri 3 Sawit, model 

pembelajaran yang digunakan guru, yaitu model ekspositori dimana guru  

menghabiskan waktu dengan ceramah di depan kelas dan proses pembelajaran 

hanya berpusat pada guru. Sebagian besar siswa belum memperhatikan guru saat 

proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut mengakibatkan banyak siswa 

yang belum memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, masih 

ada beberapa siswa yang sibuk berbicara dengan teman sebangkunya saat guru 

mengajar. Hal ini mengganggu konsentrasi siswa lain pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Akibatnya, siswa tidak dapat memahami materi 

dengan optimal.  

 Salah satu alternatif untuk mengatasi kelemahan model pembelajaran yang 

dipakai oleh guru matematika pada umumnya, yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran problem based learning. Karena model pembelajaran problem 

based learning menawarkan kebebasan siswa dalam proses pembelajaran. 

Suyadi (2013: 131) mengatakan bahwa aspek terpenting dalam pembelajaran 
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berbasis masalah adalah pembelajaran di mulai dengan permasalahan, dari 

permasalahan tersebut akan menentukan arah pembelajaran dalam kelompok. 

Model pembelajaran ini sangat potensial untuk mengembangkan kemandirian 

siswa melalui pemecahan masalah. Selain itu, model pembelajaran ini akan 

membantu siswa berpikir kreatif dan terlibat aktif dalam pembelajaran. 

 Penilaian merupakan cara mengetahui sejauh mana hasil belajar peserta 

didik. Haryati (2010: 15) memaparkan bahwa penilaian (assessment) adalah 

istilah yang mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui 

keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu peserta 

didik atau kelompok. Berdasaran hasil observasi awal, penilaian yang digunakan 

oleh guru matematika di SMP Negeri 3 Sawit bersumber dari nilai ulangan 

harian, UTS, dan UAS serta sikap para siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Namun pada kenyataaanya, penilaian tersebut belum obyektif 

untuk menilai kemampuan para siswa dan belum mampu untuk ikut 

berkontribusi terhadap hasil belajar matematika.  

 Salah satu alternatif untuk mengatasi kelemahan model penilaian yang 

dipakai oleh guru matematika pada umumnya, yaitu dengan menerapkan model 

penilaian portofolio. Penilaian portofolio sangat cocok untuk mengetahui 

perkembangan aspek psikomotor peserta didik dengan cara menilai kumpulan 

karya / tugas yang mereka kerjakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Nurmila (2013) bahwa penilaian portofolio merupakan hasil karya siswa yang 

berisi kemajuan siswa dan penyelesaian tugas-tugas secara terus-menerus dalam 

usaha pencapaian kompetensi pembelajaran. Sehingga penilaian portofolio dapat 

memberikan gambaran secara jelas tentang perkembangan belajar peserta didik. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika adalah 

kemandirian siswa dalam belajar. Kemandirian belajar merupakan salah satu hal 

yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Nurhayati (2011: 132) 

memaparkan bahwa kemandirian adalah suatu keadaan dimana seseorang 

memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil 

keputusan, berinisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki 

kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugas, dann bertanggung jawab 
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terhadap apa yang dilakukannya. Berdasarkan hasil observasi awal, kemandirian 

belajar para siswa SMP Negeri 3 Sawit masih rendah. Hal tersebut terlihat dari 

masih banyak siswa yang bergantung pada temannya saat disuruh mengerjakan 

soal matematika. Selain itu, saat diberi pekerjaan rumah, masih banyak siswa 

yang mengerjakan di kelas dan hanya mencontek pekerjaan temannya. 

 Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar matematika, yaitu motivasi 

belajar. Nanang (2010: 26) memaparkan bahwa motivasi belajar merupakan 

kekuatan (power motivation), daya pendorong (driving force), atau alat 

pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk 

belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka 

perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Berdasarkan hasil observasi awal, motivasi belajar siswa SMP Negeri 3 Sawit 

masih kurang. Hal itu terlihat ketika guru mengajukan pertanyaan mengenai 

kepahaman siswa tentang materi yang dijelaskan, namun sebagian besar siswa 

hanya terdiam. Saat guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya, 

siswa hanya diam, sehingga guru menganggap siswa sudah jelas. Namun, ketika 

guru meminta siswa mengerjakan soal, para siswa justru mengobrol dengan 

temannya.  

 Dari uraian tersebut tampak bahwa hasil belajar matematika siswa kelas 

VIII SMP Negeri 3 Sawit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun demikian 

peneliti ingin mengkaji pengaruh perbedaan model pembelajaran dan model 

penilaian yang diterapkan oleh guru dan perbedaan kemandirian belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi ada beberapa 

masalah. 

1. Ada kemungkinan rendahnya hasil belajar matematika di SMP Negeri 3 

Sawit disebabkan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru selama ini 

masih ekspositori sehingga belum bisa mengantarkan siswa untuk mencapai 

hasil belajar yang baik. 
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2. Model penilaian yang digunakan guru belum bisa membantu siswa 

memperbaiki dirinya sendiri karena tidak ada petunjuk dari guru dimana 

letak kesalahan siswa. 

3. Kemandirian belajar siswa masih rendah sehingga dimungkinkan menjadi 

penyebab rendahnya hasil belajar matematika. 

4. Motivasi belajar siswa masih kurang sehinga dimungkinkan ini berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika. 

C. Pemilihan Masalah 

 Peneliti hanya berfokus pada model pembelajaran, model penilaian, dan 

kemandirian belajar. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan ini dapat 

dirumuskan menjadi tiga. 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh model pembelajaran problem based 

learning berbasis penilaian portofolio, model pembelajaran problem based 

learning, dan model pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar 

matematika? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh tingkat kemandirian terhadap hasil 

belajar matematika? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan tingkat 

kemandirian terhadap hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh model pembelajaran problem based 

learning berbasis penilaian portofolio, model pembelajaran problem based 

learning, dan model pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar 

matematika terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh tingkat kemandirian terhadap hasil 

belajar matematika. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dan tingkat 

kemandirian terhadap hasil belajar matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk memberikan tambahan 

pengetahuan baru pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran problem based learning berbasis penilaian portofolio. 

2. Manfaat Praktis 

 Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan untuk membenahi tindakan dalam pembelajaran. Bagi 

sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk membina 

warga sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

 

 


