
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Prestasi pendidikan akan terlihat jika di setiap satuan pendidikan 

tercipta suatu sinergi dari berbagai komponen yang terlibat sehingga kinerja 

yang ada dapat tercapai secara maksimal. Faktor internal yang ada dalam 

satuan pendidikan yang diduga sangat berpengaruh dalam mendukung 

prestasi yang baik adalah adanya guru yang berkompeten sehingga motivasi 

belajar peserta didik akan selalu muncul yang berakibat hasil belajar dapat 

tercapai dengan maksimal pula. Begitu juga faktor eksternal dimana keadaan 

keluarga yang sejahtera dan tenteram akan mendukung motivasi belajar 

peserta didik. 

Hasil belajar merupakan tolak ukur maksimal yang telah dicapai oleh 

peserta didik setelah melakukan pembelajaran selama waktu yang telah 

ditentukan bersama dalam suatu lembaga pendidikan. Hasil belajar 

merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. 

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tinggi rendahnya hasil belajar peserta 

didik banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di samping proses 

pengajaran itu sendiri. Dengan mengingat hal tersebut maka dapat dipahami 

apabila proses pembelajaran harus mendapat perhatian yang serius di dalam 

dunia pendidikan.  
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Pada umumnya setiap peserta didik sangat mengharapkan mendapatkan 

hasil belajar yang tinggi. Namun kenyataannya tidak semuanya dapat 

mencapai secara maksimal, hal ini disebabkan antara lain karena setiap 

peserta didik memiliki kemampuan dan kemauan yang berbeda pula.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 

Bumiayu yang beralamat di Desa Langkap Kecamatan Bumiayu Kabupaten 

Brebes pada peserta didik kelas VIII  pada mata pelajaran matematika hasil 

belajar kognitifnya masih rendah, karena dari jumlah 147 peserta didik 

diharapkan sebanyak 70% dapat melampaui KKM yaitu 75,00. Namun pada 

kenyataannya, hanya 10% dari 60 peserta didik yang akan dijadikan sampel 

penelitian yang nilainya melampaui KKM. Kelas tersebut adalah kelas VIII A 

dan VIII B yang mana nilai rata-rata hasil Ulangan Tengah Semester I mata 

pelajaran matematika peserta didik kelas VIII A adalah 55,87 sedangkan 

kelas VIII B 58,77. Diketahui 56% dari 30 peserta didik di kelas VIII A 

memperoleh nilai di atas nilai rata-rata kelas, dan 43% dari 30 peserta didik di 

kelas VIII B yang memperoleh nilai diatas nilai rata-rata.  

Rendahnya nilai hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya peserta didik masih kurang bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan belajar matematika, peserta didik kurang serius dalam menyerap 

informasi/materi yang diberikan oleh guru, sebagian besar peserta didik 

merasa malu bertanya kepada guru jika merasa kesulitan dalam belajar, 

terlebih lagi sebagian besar peserta didik hanya mempelajari materi di 

sekolah dan  kurang belajar di rumah, selain itu tidak banyak peserta didik 
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yang mau mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Di sisi 

lain, buku pegangan belajar untuk peserta didik yang sesuai dengan 

kurikulum 2013 belum tersedia di sekolah tersebut.  

Setiap sekolah berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Satu hal yang harus diperhatikan bersama yaitu bahwa 

keberhasilan berbagai aktifitas sekolah dalam mencapai tujuan bukan hanya 

tergantung pada keunggulan teknologi, dana operasional yang  tersedia, 

sarana prasarana yang dimiliki, melainkan juga oleh beberapa faktor lainnya. 

”Faktor-faktor tersebut perlu diarahkan secara efektif dan efisien melalui 

manajemen yang baik. Selain sumber-sumber alam dan modal, faktor penting 

lainnya adalah sumber daya manusia. Melalui kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia maka sekolah dapat mencapai tujuannnya” (Kurnia, 

2008 : 7) 

Sejalan dengan hal tersebut maka tuntutan terhadap pendidikan menjadi 

semakin luas, yakni di satu pihak tetap terpenuhinya kesempatan memperoleh 

pendidikan bagi anak usia sekolah yang jumlahnya semakin bertambah dan di 

pihak lain tercapainya efisiensi, relevansi, dan peningkatan mutu pendidikan.  

Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang berorientasi pada peningkatan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kemampuan profesional, dan produktivitas kerja 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa.   
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Pembelajaran merupakan usaha untuk membantu peserta didik belajar 

sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, dalam pembelajaran formal yang 

dilaksanakan di sekolah, kegiatan belajar mengajar melibatkan guru sebagai 

pengajar dan peserta didik sebagai pebelajar. Akan tetapi tugas guru bukan 

semata-mata mengajar (teacher centered), tetapi lebih kepada membelajarkan 

peserta didik (student centered). Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru 

dituntut untuk memiliki kompetensi profesionalisme yang baik. Diantaranya, 

guru dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam 

mengembangkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum 2013. 

Menurut Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV, proses 

pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: 1). 

mengamati; 2). menanya; 3). mengumpulkan informasi/eksperimen; 4). 

mengasosiasikan/mengolah informasi; dan 5). mengkomunikasikan. Oleh 

karena itu, proses kegiatan belajar mengajar berorientasi kepada peserta didik. 

Peserta didik dituntut untuk aktif melakukan kelima pengalaman belajar 

tersebut selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran 

matematika pada kurikulum 2013 diperlukan model pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keadaan peserta didik, diantaranya model 

pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning). Menurut Arends 

dalam Warsono dan Hariyanto (2013) menyatakan bahwa,“pada esensinya 

pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang 

berlandaskan konstruktivisme dan mengakomodasikan keterlibatan peserta 
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didik dalam belajar serta terlibat dalam pemecahan masalah yang 

konstekstual”. Spencer dan Jordan (1999) mengemukakan bahwa,  

“keunggulan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based 

Learning) diantaranya pembelajaran berbasis masalah meningkatkan 

penguasaan materi secara lebih mendalam dibandingkan dengan 

pembelajaran biasa, meningkatkan dan menjaga ketrampilan diri yang 

terarah, pembelajaran lingkungan lebih menstimulasi (merangsang 

pembelajaran), peningkatan interaksi atau hubungan antar peserta didik 

dengan pengajar, meningkatkan kerjasama antar mata pelajaran secara 

klinis dan scientist, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan untuk 

peserta didik dan guru, meningkatkan penguasaan pengetahuan dan 

meningkatkan motivasi”. 

 

Selain pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek 

(Project Based Learning) juga dapat diterapkan pada kegiatan belajar 

mengajar di sekolah, yang mana menurut Warsono dan Hariyanto (2013 : 

153) menyatakan bahwa, “pembelajaran berbasis proyek didefinisikan 

sebagai suatu pengajaran yang mencoba mengaitkan antara teknologi dengan 

masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan peserta didik, atau dengan 

suatu proyek sekolah”. Menurut Han dan Bhattacharya dalam Warsono (2013 

: 157) menyatakan bahwa,  

“ada lima keuntungan dari implementasi pembelajaran berbasis proyek 

(Project Based Learning) diantaranya meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik, meningkatkan kecakapan peserta didik dalam 

pemecahan masalah, memperbaiki keterampilan menggunakan media 

pembelajaran, meningkatkan semangat dan keterampilan 

berkolaborasi, dan meningkatkan keterampilan dalam manajemen 

berbagai sumber daya”. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul  “Studi Komparasi Hasil Belajar 

Kognitif antara Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pembelajaran 

Berbasis Proyek Materi Lingkaran Kelas VIII SMP Negeri 3 Bumiayu”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya 

adalah: 

”Apakah hasil belajar kognitif matematika materi lingkaran dengan 

pembelajaran berbasis proyek lebih tinggi  dari pembelajaran berbasis 

masalah pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 Bumiayu? ” 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian berkaitan dengan perumusan masalah di atas adalah 

untuk mengetahui hasil belajar kognitif peserta didik yang lebih tinggi  antara 

pembelajaran berbasis masalah dengan pembelajaran berbasis proyek pada 

materi lingkaran kelas VIII SMP Negeri 3 Bumiayu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi sekolah 

Memberikan bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran pada 

proses pembelajaran matematika dalam rangka penyelenggaraan 

manajemen pendidikan. 

 

2. Bagi guru 

Memberikan alternatif variasi pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik. 
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3. Bagi peserta didik 

Sebagai wawasan baru bagi peserta didik untuk dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika, selain itu memberikan alternatif bagi peserta 

didik yang pandai untuk mengoptimalkan potensinya serta melatih peserta 

didik untuk berinteraksi sosial dengan baik melalui pembelajaran yang 

dilakukan secara berkelompok. 

4. Bagi peneliti 

Mendapat pengalaman langsung dalam pelaksanaan model 

pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek, serta 

dapat mengetahui manakah model pembelajaran yang lebih baik untuk 

diterapkan dalam pembelajaran matematika. 
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