
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu 

untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai 

obyek tertentu dan spesifik. Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa 

dalam pergaulannya dengan anak – anak untuk memimpin perkembangan 

jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Melalui pendidikan diharapkan 

mampu membentuk individu – individu yang berkompetensi di bidangnya 

sehingga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan 

mengokohkan kepribadian. Gagne (1984) dalam Sagala (2009) 

mendefinisikan belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Hasil belajar sebagai 

hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran diperlukan untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Menurut Sudjana (2011: 22) hasil belajar 

adalah kemampuan – kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya di dalam kelas. 

Menurut Gagne, Briggs, dan Wager (1992 : 3), pembelajaran adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya 

proses belajar pada siswa. Konsep pembelajaran menurut Corey (1986 : 

195) adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja 

dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu 

dalam kondisi – kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi 

tertentu. Matematika adalah  ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran, dan konsep – konsep yang berhubungan satu dengan lainnya 

dengan jumlah yang banyak yang terbagi kedalam tiga bidang yaitu aljabar, 

analisis, dan geometri. 
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Pembelajaran matematika selama ini cenderung dikembangkan 

melalui pola pembelajaran teori–contoh–latihan. Pola ini perlu ditinjau 

kembali pembelajaran matematika yang didasarkan pada teori–contoh– 

latihan, hanya menyajikan suatu pandangan yang sempit tentang 

matematika. 

Matematika mempunyai jam pelajaran yang lebih banyak, tetapi 

kenyataannya nilai rata – rata bidang studi matematika masih rendah 

dibandingkan nilai bidang studi yang lain. Sehingga siswa masih 

menganggap bahwa pelajaran matematika sebagai suatu pelajaran yang 

menakutkan karena tingkat kesulitannya dianggap tinggi. Faktor lain yang 

mempengaruhi keberhasilan hasil belajar adalah keaktifan siswa. 

Menurut Fitriana Rahmawati, dkk (2014) ciri-ciri siswa yang dapat 

dikatakan memiliki keaktifan yaitu: senang apabila diberi tugas dan mau 

untuk mengerjakannya, sering bertanya kepada guru atau siswa yang lain, 

mampu menjawab pertanyaan dan sebagainya. Selanjutnya Doly (2015: 11) 

mengemukakan keaktifan adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam 

proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas, keaktifan siswa merupakan suatu kegiatan 

yang memberikan tantangan bagi siswa dalam proses belajar mengajar serta 

memuat tiga indikator, yaitu: 1) keberanian siswa untuk mengajukan 

pertanyaan, 2) siswa mengerjakan soal latihan di depan kelas, 3) keberanian 

siswa menjawab pertanyaan. 

Menurut hasil penelitian dari Trends in Mathematics and Scirnce 

Study (TIMMS) pada tahun 2011, Indonesia menempati peringkat ke-36 

dari 49 negara dengan peroleh skor rata-rata 397 jauh dibawah skor rata-rata 

internasional yaitu 500 (Kemdikbud, 2011). 

Dari beberapa model pembelajaran, peneliti memilih model 

pembelajaran untuk memicu keaktifan siswa yaitu metode Problem Based 

Learning dan Project Based Learning. Problem Based Learning merupakan 

model pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme dan 

mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar serta terlibat dalam 
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pemecahan masalah yang kontekstual dari pendapat Arend (Warsono & 

Hariyanto, 2012 : 147). Problem Based Learning yaitu pembelajaran yang 

menggunakan masalah dalam kehidupan sehari – hari sebagai pokok 

permasalahan sehingga siswa dapat belajar berpikir kritis dan kreatif dalam 

memecahkan masalah untuk mendapatkan konsep dari masalah yang 

diajukan. 

Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang 

menggunakan proyek / kegiatan sebagai media.  Project Based Learning 

merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah 

awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru 

berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata (Kemedikbud, 

2013). Strategi pembelajaran yang inovatif dapat didukung dengan adanya 

keaktifan peserta didik dapat menjadi pendukung pencapaian hasil belajar 

siswa. Perbedaan tingkat keaktifan yang dimiliki setiap siswa dapat juga 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa perlu menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning dan Project Based Learning dalam 

pembelajaran matematika. Peneliti ingin mengetahui ada atau tidak 

pengaruh penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dan 

Project Based Learning terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari 

keaktifan siswa. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat didefinisikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Ada kemungkinan hasil belajar yang masih rendah pada mata pelajaran 

matematika dikarenakan adanya perbedaan keaktifan siswa. 

2. Ada kemungkinan rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan kurang 

tepatnya model pembelajaran yang digunakan pendidik dalam 

penyampaian materi. 

3. Dalam menerapkan model pembelajaran, ada kemungkinan bahwa hasil 

belajar siswa bergantung pada tingkat keaktifan siswa. Dalam hal ini, 
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suatu model pembelajaran mungkin sesuai untuk siswa dengan tingkat 

keaktifan tertentu. 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian lebih terarah, maka dilakukan pembatasan 

masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran adalah 

Problem Based Learning dan Project Based Learning. 

2. Keaktifan siswa digolongkan kedalam tingkatan tinggi, sedang, dan 

rendah dengan indikator keaktifan keberanian siswa untuk 

mengajukan pertanyaan, siswa mengerjakan soal latihan di depan 

kelas, keberanian siswa menjawab pertanyaan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based 

Learning dan Project Based Learning terhadap hasil belajar 

matematika? 

2. Apakah terdapat pengaruh terhadap tingkat keaktifan siswa terhadap 

hasil belajar matematika? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan tingkat 

keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Penenlitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diutarakan diatas, maka tujuan 

penelitian secara umum sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan pengaruh model pembelajaran Problem Based 

Learning dan Project Based Learning terhadap hasil belajar 

matematika. 

b. Untuk menjelaskan pengaruh tingkat keaktifan siswa terhadap hasil 

belajar matematika. 

c. Untuk menjelaskan interaksi antara model pembelajaran dan tingkat 

keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

terhadap dunia pendidikan mengenai penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning dan Project Based Learning, dan keaktifan 

siswa serta pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika dan 

memberikan sumbangan penelitian dalam bidang pendidikan yang ada 

kaitannya dengan masalah upaya peningkatan kualitas pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan 

sumbangan informasi dalam pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan sebagai wahana 

pertimbangan, referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya 

untuk selalu melakukan penelitian yang berguna dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada guru/calon guru agar mementingkan proses pembelajaran 

daripada hasil, serta memperhatikan perkembangan keaktifan 

dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran yang tepat. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk 

selalu bersikap aktif dalam kegiatan belajar sehingga mendapatkan 

hasil belajar matematika lebih baik.  

 


