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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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. Tujuan dari pendidikan nasional yaitu 

untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (UU No 20 Tahun 2003). Sebagai upaya mengoptimalkan tujuan 

pendidikan nasional disusun sebuah kurikulum yang didalamnya terdapat 

program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar.  

Pengoptimalan mutu pendidikan menjadi salah satu hal yang dapat 

mencerminkan suatu bangsa yang maju. Melalui pendidikan diharapkan siswa 

menjadi cerdas, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab untuk menunjang 

kehidupannya di masa depan. Matematika merupakan pengetahuan dasar yang 

diperlukan siswa sebagai penunjang dalam menempuh pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Matematika juga menjadi salah satu mata pelajaran yang 

diujikan dalam Ujian Nasional, sehingga memberikan kontribusi terhadap 

penentuan kelulusan siswa baik dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kesuksesan dari 

suatu pembelajaran matematika tidak lepas dari pengaruh guru, siswa, dan model 

pembelajaran yang diterapkan. Selain itu, gaya belajar yang sering dilakukan 

siswa juga dapat mempengaruhi hasil belajar. 

Matematika (Abdullah, 2016) merupakan ilmu pasti yang mempelajari 

tentang besaran, struktur dan bangun ruang yang kebenarannya dapat diturunkan 

dari definisi, teorema, serta aksioma. Cabang-cabang ilmu matematika terdiri dari 
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aljabar, aritmatika, geometri, statistika, probabilitas, dan trigonometri. 

Pemahaman terhadap konsep menjadi hal yang paling penting dalam memahami 

materi matematika. Mengingat akan pentingnya mata pelajaran matematika 

seharusnya siswa dapat menguasai semua materi yang ada.  Namun, pada 

dasarnya mata pelajaran matematika yang bersifat abstrak serta memiliki tingkat 

kesulitan yang relatif tinggi mengakibatkan siswa menjadi sulit untuk 

mempelajari dan memahaminya. Sifat siswa yang malas untuk mencoba soal juga 

mengakibatkan matematika terkesan menjadi sulit dan rumit. Hal tersebut dapat 

dilihat dari pencapaian nilai rata-rata matematika pada Ujian Nasional setiap tahun 

belum mencapai di atas 75,00. Khususnya pada SMP Negeri 5 Surakarta 

meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi rata-rata nilai 

matematika masih belum menjadi nilai yang terbaik dari mata pelajaran yang lain. 

Nilai rata-rata Ujian Nasional 2017 Bahasa Indonesia 85,48, Bahasa Inggris 

69,22, Matematika 73,24, dan IPA 73,92 (Kemendikbud, 2017). 

Tabel 1.1 Laporan Hasil UN SMP Negeri 5 Surakarta 

Mata Pelajaran 2017 2016 2015 

Bahasa Indonesia 85,48 85,66 86,26 

Bahasa Inggris 69,22 76,02 77,86 

Matematika 73,24 69,37 72,55 

IPA 73,92 73,11 73,81 

Rerata 75,47 76,04 77,62 

 

Berdasarkan informasi dari hasil obeservasi penulis dengan guru mata 

pelajaran matematika di SMP Negeri 5 Surakarta pada materi geometri khususnya 

teorema pythagoras memerlukan perhatian yang khusus untuk mengajarkannya. 

Hal tersebut dikarenakan banyak siswa yang tidak memahami konsep dari teorema 

pythagoras, sehingga apabila terdapat soal yang dikembangkan dari contoh 

sebelumnya siswa mengalami kesulitan untuk mengerjakannya. Akibatnya, siswa 

menjadi malas mencoba soal dan hasil nilai ulangan harian lebih banyak yang 

mendapat di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Menanggapi kondisi 

tersebut, upaya yang dapat dilakukan agar suatu pembelajaran berlangsung 
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menarik dan sesuai yang dikehendaki siswa maka diperlukan kreativitas guru 

dalam memilih model pembelajaran. Sebagian guru masih menggunakan model 

pembelajaran yang konvensional. Dimana peran guru lebih besar dibandingkan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran yang seharusnya dipilih harus sesuai dengan materi 

pembahasan, kemampuan yang dimiliki guru, siswa, dan media yang mendukung. 

Sebagai seorang guru yang baik seharusnya dapat menguasai berbagi model 

pembelajaran sehingga dapat menciptakan keaktifan siswa dan tidak membuat 

bosan. Suatu model pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan materi 

pembahasan agar dapat dilakukan sesuai dengan langkah-langkahnya serta dapat 

menghasilka nilai yang maksimal. Selain itu, perbedaan tingkat kemampuan 

berfikir dan gaya belajar siswa juga dapat memberikan pengaruh besar untuk 

menghasilkan nilai ulangan di atas KKM.  

Model pembelajaran adalah suatu cara atau langkah-langkah yang 

dilakukan guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Macam-macam dari 

model pembelajaran antara lain Cooperatif Learning (CL), Contextual Teaching 

and Learning (CTL), Realistic Mathematic Education (RME), Discovery 

Learning (DL), Problem Solving, Problem Posing, Open Ended (OE), Teams 

Games Tournament (TGT), Problem Based Learning (PBL), Project Based 

Learning (PjBL), dan lain sebagainya. Penelitian ini membandingkan dua model 

pembelajaran yaitu Problem Based Learning (PBL) dan Project Based Learning 

(PjBL). 

Model pembelajaran yang diharapkan dapat mengoptimalkan hasil 

belajar siswa yaitu PBL. Model pembelajaran yang memberikan suatu masalah 

kepada siswa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan secara umum yang dapat 

digunakan dalam mengerjakan masalah yang lainnya merupakan model 

pembelajaran PBL. Pada model pembelajaran tersebut siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa. Setelah melakukan diskusi salah 

satu kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

sedangkan kelompok lain memberikan pertanyaan dan juga tambahan. Kemudian, 

guru dan siswa menyimpulkan secara umum hasil diskusi yang telah dilakukan. 
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Penulis membandingkan model tersebut dengan model pembelajaran 

PjBL. Model tersebut dipilih dengan alasan agar siswa kreatif dalam membuat 

suatu proyek yang dapat digunakan untuk menjelaskan materi matematika. Model 

pembelajaran PjBL menuntut siswa untuk bersikap aktif, cekatan, kreatif, dan 

inovatif. Model tersebut dilakukan dengan membagi satu kelas menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa. Kemudian siswa memilih salah satu anggota 

kelompok untuk menjadi ketua yang bertugas sebagai koordinator dan membagi 

tugas untuk masing-masing anggota. Setelah proyek yang dibuat selesai akan 

dipresentasikan di depan kelas untuk memperoleh kesimpulan secara umum. Pada 

model ini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator apabila ada hal yang belum 

dipahami oleh siswa. 

Selain dari model pembelajaran yang digunakan oleh guru, rendahnya 

nilai hasil belajar matematika dipengaruhi oleh gaya belajar yang biasanya siswa 

lakukan sehari-hari. Gaya belajar merupakan langkah-langkah penting untuk 

membantu siswa belajar lebih mudah dan cepat. Menurut De Porter gaya belajar 

dibagi menjadi tiga yaitu visul, auditorial, dan kinestetik. Ketiga model gaya 

belajar tersebut mempunyai ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Biasanya siswa memilih gaya belajar yang sesuai dengan kondisi yang disukainya, 

sehingga antara satu siswa dengan yang lainnya mempunyai gaya belajar yang 

berbeda-beda serta mempunyai keistimewaan tersendiri (De Porter, 2013, p. 112-

115). 

Penelitian yang dilakukan Paloloang (2014) memberikan kesimpulan 

bahwa penerapan model PBL yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

VIII SMPN 19 Palu pada materi panjang garis singgung persekutuan dua 

lingkaran. Perbedaan yang simultan motivasi dan hasil belajar matematika antara 

siswa yang mengikuti model pembelajaran PjBL bermuatan etnomatika dan 

model pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Abiansemal didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2017). 

Hasil dari penelitian tersebut belum dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan uraian permasalahan yang berhubungan dengan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika di atas, peneliti ingin melakukan 

eksperimen model Problem Based Learning dan Project Based Learning pada 

materi teorema pythagoras ditinjau dari gaya belajar siswa kelas VIII semester 

ganjil SMP Negeri 5 Surakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan yang terkait antara lain: 

1. Rendahnya gaya belajar siswa tidak hanya bersumber dari kurangnya 

kemampuan siswa, namun terkadang dipengaruhi oleh kelemahan dari model 

pembelajaran yang digunakan guru. 

2. Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat oleh guru matematika 

dalam materi tertentu akan mempengaruhi hasil belajar matematika. 

3. Ada kemungkinan perbedaan gaya belajar setiap siswa yang disebabkan 

perbedaan model visual, auditorial, dan kinestetik. 

4. Ada kemungkinan penyebab rendahnya hasil belajar siswa pada materi 

matematika dikarenakan adanya konsep persaingan antara siswa yang satu 

dengan yang lain. Sehingga siswa yang pandai hanya memikirkan dirinya 

sendiri tanpa membantu temannya yang belum paham.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah, dan mudah untuk dikaji 

maka perlu dilakukan pembatasan masalah. 

Penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut. 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Problem 

Based Learning dan Project Based Learning. 

2. Gaya belajar siswa meliputi model visual, auditorial, dan kinestetik. 

3. Hasil belajar dibatasi pada materi teorema pythagoras 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut permasalahan pada penelitian 

dapat dirumuskan menjadi tiga yaitu: 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Problem Based 

Learning dan Project Based Learning terhadap hasil belajar pada materi 

teorema pythagoras? 

2. Apakah terdapat pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar pada materi 

teorema pythagoras? 

3. Apakah terdapat efek interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar 

siswa terhadap hasil belajar pada materi teorema pythagoras?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini agar sesuai harapan 

peneliti antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran Problem Based 

Learning dan Project Based Learning terhadap hasil belajar pada materi 

teorema pythagoras. 

2. Untuk mengetahui pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar pada 

materi teorema pythagoras. 

3. Untuk mengetahui efek interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar 

siswa terhadap hasil belajar pada materi teorema pythagoras. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoris 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran matematika terutama pada pengoptimalan hasil 

belajar dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan Project 

Based Learning. 

 

 



7 
 

 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Hasil penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam 

menyiapkan berbagai model pembelajaran dalam upaya 

mengarahkan siswa mencapai hasil belajar yang maksimal. 

2) Memotivasi guru untuk memperluas penggunaan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi-materi yang lainnya. 

b. Bagi siswa 

1) Mengoptimalkan gaya belajar yang sesuai dalam pembelajaran 

matematika. 

2) Siswa lebih tertarik dan berminat dalam mengikuti pembelajaran 

matematika. 

3) Membantu siswa dalam menigoptimalkan hasil belajar 

matematika. 

c. Bagi sekolah, sebagai sumbangan dalam upaya mengoptimalkan hasil 

belajar matematika menggunakan model pembelajaran yang tepat. 

 


