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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sesuai Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Dari definisi tersebut dapat 

dikatakan pendidikan harus dilaksanakan dengan pemikiran dan persiapan yang  

matang untuk terwujudnya tujuan yang inginkan. Menurut Titik Ruwaidah dkk 

(2013) kemajuan suatu bangsa hanya  dapat dicapai melalui penataan pendidikan 

yang baik. Untuk itu, Indonesia tak henti-hentinya melakukan pembaharuan 

pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,  salah satu yang dilakukan 

pemerintah adalah pembaharuan kurikulum pendidikan Indonesia. Jika dulu 

kurikulum Indonesia masih berpedoman menggunakan konsep pembelajaran 

behavioristik maka sekarang kurikulum indonesia berpedoman menggunakan 

konsep pembelajaran konstruktivitis yaitu konsep pembelajaran yang merupakan 

inti pada lapis pengalaman belajar, yaitu tempat peserta didik membangun diri 

sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya melalui 

interaksi dengan lingkungannya (Thobroni dan Mustofa,2013). Atau dapat 

dikatakan bahwa konsep pembelajaran konstruktivitis merupakan pembelajaran 

berpusat pada peserta didik, guru sebagai mediator, fasilitator, dan sumber belajar 

dalam pembelajaran.  

Menurut Sudjana (2011) belajar dan mengajar sebagai suatu proses 

mengandung tiga unsur yang dapat dibedakan , yakni tujuan pengajaran, 

pengalaman belajar (proses belajar-mengajar), dan hasil belajar. Hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah dia menerima 

pengalaman belajarnya. Jadi, proses belajar-mengajar sangatlah berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Menurut Purwanto (2011) faktor-faktor yang 
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mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran dibagi menjadi 

dua golongan  yaitu faktor individual yang meliputi (a) faktor kematangan atau 

pertumbuhan, (b) faktor kecerdasan atau integelensi, (c) faktor latihan dan 

ulangan, (d) faktor motivasi, (e) faktor pribadi. Dan faktor sosial yang meliputi, 

(a) faktor keluarga, (b) suasana dan keadaan keluarga, (c) faktor guru dan cara 

mengajarnya, (d) faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar, (e) faktor 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia, (f)  faktor motivasi sosial. Dari uraian 

diatas, faktor guru dan cara mengajar merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, guru diharapkan mampu berinovasi dalam 

mengolah model pembelajaran. Karena menurut Aunnurahman (2011) 

penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan motivasi dalam 

mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami 

pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. 

Selain model pembelajaran, alat-alat yang digunakan dalam belajar juga 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu 

proses pembelajaran. Salah satu faktor alat yang digunakan dalam belajar seperti 

media pembelajaran. Menurut Woolkfolk dan Nicolich (dalam Dimyati dan 

Mudjiono,2006) pemanfaatan media dan sumber belajar bermaksud meningkatkan 

kegiatan belajar, sehingga mutu hasil belajar semakin meningkat. Selain itu 

kontribusi media pembelajaran menurut Kemp and Dayton (dalam Susilana dan 

Riyana, 2007) sebagai berikut : (1) penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih 

terstandar, (2) Pembelajaran dapat lebih menarik, (3) Pembelajaran menjadi lebih 

interaktif dengan menerapkan teori belajar, (4) Waktu pelaksanaan pembelajaran 

dapat diperpendek, (5) Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, (6) Proses 

pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan, (7) Sikap 

positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat 

ditingkatkan, (8) Peran guru berubah ke arah yang positif.  

Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa masalah di beberapa 

kelas yaitu (1) Siswa juga kurang dilibatkan dalam memecahkan masalah. 

Bahkan, peneliti menemukan seorang guru yang menjawab soalnya sendiri karena 

siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut,(2) Keterbatasan media 
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pembelajaran. Dari masalah-masalah tersebut berdampak dengan hasil belajar 

siswa MTs Surya Buana. Hal itu terlihat dari hasil nilai Try Out mingguan 

matematika pada materi himpunan, hasil belajar siswa masih belum memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan dari sekolah. KKM 

yang ditentukan sekolah adalah 75 dan kriteria ketuntasan klasikalnya hanya 38% 

dari 26 siswa, 10 siswa yang memiliki nilai diatas KKM, dan 16 memiliki nilai 

dibawah KKM, nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 22.  

Berdasarkan masalah diatas, pemilihan model pembelajaran dan media 

pembelajaran sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. dan model 

pembelajaran yang tepat dengan permasalahan diatas adalah model pembelajaran 

Problem Solving dan Problem Posing tipe kooperatif.Model pembelajaran 

Problem Solving dan Problem Posing merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan strategi pembelajaran inkuiri. Menurut Thobroni dan Mustofa 

(2011) Strategi pembelajaran inkuiri memberi tekanan pada penyelesaian suatu 

masalah secara menalar. Penerapan strategi ini merupakan upaya untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Dorongan itu berkembang melalui 

proses merumuskan pertanyaan, merumuskan masalah, mengamati, dan 

menerapkan informasi baru dalam meningkatkan pemahaman sesuatu masalah. 

Rasa ingin tahu itu terus ditumbuhkan untuk meningkatkan semangat 

bereksplorasi sehingga peserta didik belajar secara aktif (Yamin, 2012).Peneliti 

menggunakan Problem Solving dan Problem Posing tipe kooperatif karena 

menurut Thobroni dan Mustofa (2013)  dapat membantu siswa dalam memikirkan 

ide secara lebih jauh antara sesama anggota di dalam kelompok dan dapat 

menggali pengetahuan, alasan, serta pandangan antara satu siswa dan siswa yang 

lain.  

Model pembelajaran Problem Solving dan Problem Posing memiliki 

persamaan yaitu menggunakan strategi inkuiri. Namun, Problem Solving dan 

Problem Posing memiliki perbedaan yaitu pada model pembelajaran Problem 

Solving, masalah yang diajukan berasal dari guru, hal ini berdasarkan pendapat 

John Dewey (dalam Hamdani, 2011) yang mengemukakan untuk memecahkan 

masalah, guru menghadapkan masalah yang akan dipecahkan kepada siswa, selain  
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itu menurut Thobroni dan Mustofa (2013), untuk mendukung model pembelajaran 

Problem Solving guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki 

permasalahan. Sedangkan pada model pembelajaran Problem Posing, masalah 

yang diajukan berasal dari siswa sendiri. Karena menurut Thobroni dan Mustofa 

(2013) Problem Posing adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para 

siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui berlatih soal secara mandiri.  

Menurut Arsyad (2010), pemilihan model pembelajaran akan mempengaruhi 

jenis media pembelajaran yang sesuai. Dari definisi model pembelajaran Problem 

Solving dan Problem Posing tipe kooperatif, sehingga diperlukan media 

pembelajaran yang bisa memudahkan dan mendukung siswa dalam 

menyelesaikan masalah dan mengajukan soal antara siswa satu dengan siswa lain. 

Dan media pembelajaran yang sesuai adalah media pembelajaran interaktif. 

Karena menurut Arsyad (2010) Media interaktif dapat menciptakan lingkungan 

pengajaran yang interaktif yang memberikan respons terhadap kebutuhan belajar 

siswa dengan jalan menyiapkan kegiatan belajar yang efektif guna menjamin 

terjadinya belajar. Dan yang terpenting dalam media interaktif adalah pesan dan 

informasi disiapkan untuk kebutuhan dan kemampuan belajar seseorang serta 

dikembangkan agar siswa berpatisipasi dengan aktif selama proses belajar. Dalam 

media interaktif terdapat macam macam-macam model media interaktif salah 

satunya adalah model game atau model permainan. Peneliti memilih model 

permainan karena model ini sangat mendukung model pembelajaran yang 

diterapkan oleh peneliti karena model ini dikembangkan berdasarkan atas 

“pembelajaran menyenangkan” dimana peserta didik akan dihadapkan pada 

beberapa petunjuk dan aturan permainan (Sanjaya,2010). Menurut Susilana dan 

Riyana (2007) model permainan ini melibatkan siswa dalam kegiatan atau 

masalah, yang mengharuskan mereka untuk membalas serangan lawan atau 

kerjasama dengan teman seregu  dalam memecahkan masalah.  

Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti akan terdapat kesesuaian  

dengan penelitian lain. Penelitian mengenai model pembelajaran Problem Solving 

dan Problem Posing terhadap aktivitas belajar siswa. Penelitian Murdiana (2009), 

menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa menggunakan model pembelajaran 
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Problem Posing lebih baik daripada aktivitas belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran Problem Solving. Sedangkan untuk penelitian mengenai model 

pembelajaran Problem Solving dan Problem Posing terhadap hasil belajar siswa. 

Penelitian Nunung dan Suparmi (2013) menunjukkan bahwa hasil belajar 

menggunakan model pembelajaran Problem Posing lebih baik daripada 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk itu peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian tentang Studi Komparasi antara Model Pembelajaran 

Problem Solving dan Problem Posing pada Siswa kelas VIII di MTs Surya 

Buana.  

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan aktivitas belajar antara siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving dan Problem Posing 

pada siswa kelas VIII di MTs Surya Buana Malang ? 

2. Apakah terdapat perbedaan hasilbelajar antara siswa yang menggunakan  

model pembelajaran Problem Solving dan Problem Posing pada siswa 

kelas VIII di MTs Surya Buana Malang ? 

1.3.Pembatasan Masalah 

Agar terhindar dari luasnya lingkup permasalahan yang akan diteliti dalam 

 penelitian ini. Ruang lingkup permasalahan ini yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII-A MTs Surya Buana 

semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 

2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi Persamaan 

Garis Lurus. 

3. Aktivitas belajar yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : kelompok 

visual, kelompok lisan, kelompok mendengarkan, kelompok menulis, 

kelompok metrik , kelompok mental, dan kelompok emosional. 

4. Hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

hasil belajar ranah kognitif yang mencakup pemahaman. 
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1.4.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari  

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui ada atau tidak perbedaan aktivitas belajar antara siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving dan Problem Posing 

pada siswa kelas VIII di MTs Surya Buana Malang. 

2. Mengetahui ada atau tidak perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving dan Problem Posing 

pada siswa kelas VIII di MTs Surya Buana Malang. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi seluruh  

pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

1. Bagi siswa, penelitian ini dapat diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar dan aktifitas belajar siswa  

2. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dalam 

mengadakan variasi pembelajaran matematika yang efektif dan inovatif. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman dan ilmu 

pengetahuan baru dalam pengaruh hasil belajar dan aktivitas dengan 

penerapan model Problem Solving dan Problem Posing. 

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dalam 

penelitiannya.  

1.6.Penegasan Istilah 

Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi kesalahan pengertian dalam 

memahami hasil penelitian ini, maka istilah-istilah penting dalam penelitian ini 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Hasil belajar adalahhasil yang diperoleh oleh siswa setelah melakukan 

proses belajar mengajar baik berupa pemberian nilai (angka), perubahan 

ingkah laku maupun perubahan kemampuan berpikir.  

2. Aktivitas belajar siswa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa baik kegiatan yang berhubungan dengan fisik maupun kegiatan 
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yang berhubungan dengan mental pada saat proses pembelajaran, 

sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang lebih baik.  

3. Model pembelajaran Problem Solving merupakan suatu model 

pembelajaran dengan mengajak siswa untuk memecahkan suatu soal atau 

permasalahan baik dipecahkan secara individu maupun secara 

berkelompok. 

4. Model pembelajaran Problem Posing adalah model pembelajaran yang 

mengharuskan siswa untuk membuat soal atau masalah sendiri menjadi 

lebih sederhana dengan syarat tetap mengacu pada penyelesaian 

pertanyaan yang dibuat sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


