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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kemampuan 

yang diperlukan setiap individu semakin meningkat karena setiap individu 

diminta untuk mengembangkan dan meningkatkan  ilmu pengetahuan yang 

mereka miliki. Sehingga mampu berperan dalam persaingan global yang 

semakin ketat. Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan  dan teknologi sangat 

dirasakan pada bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan penting yang diperlukan  setiap 

lapisan masyarakat.Pada hakikatnya pendidikan bertujuan untuk 

menumbuhkan serta mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia agar 

mampu menghadapi kemajuan Zaman. Menurut Kadir (2012:61) Pendidikan 

adalah usaha sadar yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dengan 

kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan yang dilaksanakan di sekolah  dan  

di luar sekolah  sepanjang hayat untuk mempersiapkan siswa agar dapat 

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat pada masa 

yang akan datang.Perkembangan di bidang pendidikan merupakan sarana dan 

wadah dalam pembinaan sumber daya manusia, sehingga membutuhkan 

perhatian secara bekelanjutan demi meningkatkan mutunya (Jamiah dan Surya, 

2016). Sehingga seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajar yang lebih  efektif terutama pada bidang 

kajian matematika. 

Matematika merupakan ilmu umum yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia (Ibrahim dan Suparni, 2009:35 ).   Sehingga 

ilmu matematika tidak akan pernah diterima jika seseorang tidak berusaha 

belajar matematika. Yuniara dan Edy (2017) dalam penelitiannya  

mengemukakan bahwa ada beberapa manfaat dari matematika diantaranya (1) 

dengan mempelajari matematika kita dapat menghitung dan mampu melakukan  
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 perhitungan lainnya. (2) matematika adalah persyaratan untuk beberapa mata 

pelajaran lainnya. (3) dengan mempelajari matematika, perhitungan menjadi 

lebih sederhana dan praktis. (4) dengan mempelajari matematika diharapkan 

menjadi manusia yang berpikir logis, kritis, bertanggung jawab dan mampu 

menyelesaikan masalah. 

Namun pada kenyataannya data dari Programme for International 

Student Assessment (PISA) di bidang, matematika Indonesia mendapatkan 

peringkat ke-62 dari 70 negara pada  tahun 2015 dengan skor 403 dari rata-rata 

skor OECD 493. Ini menunjukan bahwa capaian literasi matematika masih 

tergolong rendah. Serta kemampuan siswa di indonesia dalam menyelesaikan 

masalah matematika juga masih sangant rendah (dalam Ice, Wardono dan 

Kartono, 2018). Hal ini diperkuat lagi dengan Hasil ujian nasional tahun 2017 

pada jenjang SMP/MTS yang mengalami penurunan rerata sebanyak 4,36 dari 

tahun 2016 dengan rerata 58,61 sedangkan pada tahun 2017 memperoleh rerata 

sebanyak 54,25 (Kemendikbud, 2017). 

Hasil ujian nasional di SMP Muhammadiyah 6 surakarta juga mengalami 

penurunan rata-rata nilai dari 2016 dengan rata-rata 53,27 sedangkan pada 

tahun 2017 nilai rata-ratanya sebanyak 46,57. Tidak hanya dari nilai rata-rata 

seluruh mata pelajaran yang di ujikan saja, tetapi pada nilai rata-rata UN 

matematikanya juga mengalami penurunan sebanyak 1,43 poin. Pada tahun 

2016 SMP Muhammadiyah 6 Surakarta memperoleh nilai rata-rata matematika 

41,03 sedangkan tahun 2017 rata-ratanya menjadi 39,60. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, ada 

beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada 

matematika diantaranya: model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Guru 

hanya menggunakan metode konvensional (ceramah) dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Saat proses pembelajaran guru hanya bercerita 

secara terus menurus yang mengakibatkan siswa mudah bosan dan tidak 

memperhatikan. Terlihat bahwa di kelas yang aktif hanyalah guru, sedangkan 

siswa hanya mengandalkan guru tersebut untuk memecahkan masalah sehingga 

siswa menjadi lebih pasif. Selain itu kurang aktifnya siswa saat pembelajaran 
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mengkibatkan menurunnya minat belajar siswa yang menambah kesulitan guru 

dalam menerangkan pelajaran matematika dikelas. Oleh karena itu keaktifan 

siswa saat pembelajaran sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar 

matematika.  

Model pembelajaran yang inovatif dan variatif akan mempengaruhim 

keaktifan belajar siswa. Sehingga keaktifan siswa dalam proses belajar juga 

mempengaruhi hasil belajar. Keaktifan adalah segala kegiatan atau aktivitas 

siswa dalam proses pengajaran (Agus, 2009:22). Beberapa alasan yang 

mengakibatkan keaktifan sangat perlu dimiliki siswa, yaitu: 1) Adanya 

Keaktifan atau aktivitas dapat membentuk pribadi yang integral; 2) 

Menumbuhkembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang demokratis;3) 

menumbuhkembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan 

terjadinya verbalisme; 4) Menumbuhkembangkan sikap kooperatif dikalangan 

siswa sehingga menciptakan belajar yang sejalan dan serasi. 

Hal ini dapat diatasi salah satunya  dengan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learnig (PBL). Dalam pembelajaran Problem 

Based Learnig (PBL) guru tidak hanya  bercerita secara terus menerus tetapi 

membagi siswa dalam beberapa kelompok heterogen untuk memecahan 

masalah secara bersama sama. Selain itu juga dapat diterapkan model 

pembelajaran Talking Stick. Model pembelajaran ini siswa didorong untuk 

mengemukakan pendapatnya sehingga siswa menjadi aktif dan tidak mudah 

bosan. 

Hasil penelitian dari Pamungkas (2015) menyatakan bahwa 

pembelajaran Talking Stick menghasilkan prestasi yang lebih baik dari pada 

pembelajaran langsung. Herviyanti (2017) menyatakan bahwa Ada pengaruh 

antara penggunaan model pembelajaran Problem based Learning dan Project 

Based Learning terhadap hasil belajar matematika siswa. Hasil belajar 

matematika siswa dengan perlakuan model pembelajaran Problem Based 

Learning lebih baik daripada model pembelajaran Project Based Learning. 

Siswa dengan tingkat keaktifan tinggi memperoleh hasil belajar yang lebih baik 

dari siswa dengan tingkat keaktifan sedang dan rendah, sedangkan siswa yang 
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mempunyai tingkat keaktifan sedang memiliki hasil yang lebih baik dari siswa 

dengan tingkat keaktifan rendah. 

Berdasarkan uraian tersebut, alternatif solusi yang dapat ditawarkan 

yaitu menguji faktor-faktor model fokusnya untuk meningkatkan siswa dalam 

hasil belajarnya. Faktor yang dipilih dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning dan Talking Stick, dengan faktor 

lain untuk mengoptimalkan hasil belajar yaitu kaktifan belajar siswa. Sehingga 

penulis melakukan penelitian dengan judul eksperimen model pembelajaran 

Problem Based Learning dan Talking Stick terhadap hasil belajar matematika  

ditinjau dari keaktifan belajar siswa Kelas VII di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta tahun ajaran 2018/2019.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasikan beberapa 

masalah seperti berikut:  

1. Rendahnya hasil belajar matematika di  SMP Muhammadiyah 6 Surakarta 

2. Penggunaan model pembelajaran yang di terapkan oleh guru kurang  

variatif pada proses pembelajaran matematika  

3. Kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. 

 

C. Pembatasan  Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar lebih terarah dalam penelitian. 

Adapun fokus permasalahan yang akan dikaji berdasarkan pada identifikasi 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan dalam pembelajaran matematika kelas VII 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019.  

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Problem 

Based Learning dan Talking Stick 

3. Keaktifan belajar siswa pada penelitian ini dibatasi pada keaktifan belajar 

yang meliputi keaktifan tinggi, sedang dan rendah.  
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4. Hasil Belajar matematika pada penelitian ini dibatasi pada hasil belajar 

matematika siswa dari pokok bahasan aritmatika sosial setelah diterapkan 

model pembelajaran Problem Based Learning dan Talking Stick 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan tiga permasalahan sebagai berikut 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning dan 

Talking Stick terhadap hasil belajar matematika ? 

2. Adakah pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika ? 

3. Adakah interaksi antara model pembelajaran Problem Based Learning dan 

Talking Stick dengan  keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning 

dan Talking Stick terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk menguji pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

3. Untuk menguji interaksi antara model pembelajaran Problem Based 

Learning dan Talking Stick dengan keaktifan belajar siswa terhadap hasil 

belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

perbedaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)dan 

Talking Stick terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari keaktifan 

siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa 

supaya lebih aktif dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam memilih 

model pembelajaran yang tepat untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat mememberikan masukan kepada 

sekolah dalam usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

dengan model pembelajaran yang lebih variatif sehingga kualitas 

pendidikan disekolah meningkat. 


