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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi perkembangan suatu 

Negara. Kualitas pendidikan suatu Negara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

kurikulum, guru atau tenaga pengajar, fasilitas, dan sumber belajar. Guru 

mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam 

kelas. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru dapat melakukan 

pembelajaran yang inovatif di dalam kelas. Pembelajaran inovatif mengutamakan 

siswa sebagi pusat pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut (Rini, 2014) 

menyatakan bahwa peran guru di dalam proses pembelajaran tetaplah menjadi 

kunci sukses sebuah pendidikan. Salah satu model pembelajaran yang 

menempatkan siswa sebagai pembelajaran adalah Problem Based Learning (PBL). 

(Purnamaningrum, 2012) mengatakan Problem Based Learning (PBL)
 

merupakan pembelajaran yang dilakukan
 

dengan menghadapkan siswa pada 

permasalahan yang nyata pada kehidupan
 

sehari-hari, sehingga siswa dapat 

menyusun
 

pengetahuannya sendiri dalam memecahkan
 

masalah dan 

mengupayakan berbagai macam solusinya, serta mendorong siswa untuk berpikir 

kreatif. 

Problem Based Learning atau PBL sebagai pembelajaran yang diperoleh 

melalui proses menuju pemahaman atau resolusi suatu masalah (Huda, 2013). 

Selanjutnya (Sujana, 2014) PBL adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan 

berbagai situasi bermasalah yang autentik dan berfungsi bagi siswa, sehingga 
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masalah tersebut dapat dijadikan batu loncatan untuk melakukan investigasi dan 

penelitian. Hingga kemudian dapat disimpulkan bahwa PBL merupakan suatu 

pembelajaran yang menekankan pada pemberian masalah nyata dalam kehidupan 

sehari-hari yang kemudian akan dipecahkan oleh siswa melalui investigasi mandiri 

untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif agar terbentuk solusi dari 

permasalahan tersebut sebagai pengetahuan dan konsep yang esensial dari 

pembelajaran.  

Pada penilitian ini membahas mengenai Model Pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) Terhadap Pembelajaran Matematika yang melalui studi 

kasus meta-analisis untuk di uji data yang telah ada, dimana data tersebut diperoleh 

dari hasil penelitian sebelumnya guna melihat seberapa akurat hasil penelitian 

sebelumnya untuk dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya di wilayah Sulawesi 

Tenggara, berdasarkan hasil observasi dengan mendaftar hasil penelitian terkait 

matematika yang telah dilakukan oleh mahasiswa di Sulawesi Tenggara dari 

beberapa Universitas yang ada. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan 

penelitian terkait Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap 

Pembelajaran Matematika untuk melihat besar effect size dari beberapa penelitian 

yang dijadikan sampel data dalam penelitian ini. 

Peneliti memilih model pembelajaran problem based learning (PBL) dalam 

studi kepustakaan dengan menggunakan meta-analisis khususnya di Sulawesi 

Tenggara, hal ini dikarenakan berdasarkan penelusuruan karya tulis ilmiah baik 

jurnal, artikel, skripsi maupun tesis di wilayah Sulawesi Tenggara berdasarkan dua 

Universitas yang menjadi tempat penelusuran karya tersebut peneliti lebih dominan 
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menemukan judul karya tulis ilmiah terkait model pembelajaran problem based 

learning (PBL)  yang data sekunder dalam karya tersebut memenuhi tahap-tahap 

uji meta analisis, selain itu model pembelajaran problem based learning (PBL) juga 

merupakan salah satu model pembelajaran yang tergolong dalam kategori berpikir 

tingkat tinggi.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Manapiah, 2019) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran problem based learning (PBL) 

tergolong dalam kategori besaran pengaruh yang tinggi karena model pembelajaran 

problem based learning (PBL) menekankan pada pola piker mandiri, karena 

pemecahan masalah yang diberikan dibawa ke masalah kehidupan sehari-hari. 

Sehingga peneliti tertarik untuk melihat seberapa besar pengaruh effect size dari 

beberapa karya tulis ilmiah yang berada di Sulawesi Tenggara yang dijadikan 

rujukan data sekunder dalam penelitian ini. 

Berdasarkan beberapa penelitian relevan tentang model pembelajaran 

problem based learning (PBL) yang telah dilakukan oleh Demirel pada tahun 2016; 

Kadir pada tahun 2017; Yasar pada tahun 2017; Nanik Dariyah pada tahun 2020; 

A. hidayatul Asror pada tahun 2016. Sesuai dengan banyaknya penelitian tersebut 

maka perlu dilakukan sistematisasi data, memperdalam informasi sebanyak 

mungkin dari penelitian sebelumnya yang telah diperoleh, serta mendekati 

komprehensifan data dengan maksud-maksud lainnya disamping itu belum pernah 

dilakukan penelitian dalam studi meta-analisis pada beberapa penelitian tersebut. 

Mengacu pada hal tersebut perlunya dilakukan analisis kembali secara menyeluruh 
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dalam suatu penelitian untuk melihat seberapa besarkah model pembelajaran 

problem based learning (PBL) dalam pembelajaran matematika. 

Meta-analisis adalah  penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara 

merangkum data penelitian, mereview dan menganalisis data penelitian dari 

beberapa hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pengumpulan data penelitian 

dilakukan peneliti dengan cara menelusuri artikel-artikel yang terdapat pada jurnal 

online, hasil skripsi atau disertasi di repository, dengan menggunakan Google 

Cedekia (Indri, 2018). Selain itu meta-analisis dijelaskan bahwa suatu model 

pembelajaran berbasi penemuan dan model pembelajaran berbasis lingkungan 

untuk mengetahui perhitungan angka dalam menyusun suatu informasi yang 

bersifat kuatitatif (Nugroho dkk, 2020).  

Berdasarkan urian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “ Studi Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)”.  

1.2 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini berfokus pada hal yang terkait dengan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) ditinjau dari jenjang pendidikan, 

wilayah penelitian dan pembelajaran matematika melalui meta-analisis pada artikel 

penelitian yang telah dipublikasi secara nasional diwilayah Sulawesi Tenggara. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana besar pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Terhadap Pembelajaran Matematika secara keseluruhan ? 
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2. Bagaimana besar pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Terhadap Pembelajaran Matematika ditinjau berdasarkan wilayah ? 

3. Bagaimana besar pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Terhadap Pembelajaran Matematika ditinjau berdasarkan jenjang 

pendidikan?  

4. Bagaimana besar pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Terhadap Pembelajaran Matematika ditinjau berdasarkan variable 

terikat penelitian?  

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui besar pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Terhadap Pembelajaran Matematika secara keseluruhan. 

2. Mengetahui besar pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Terhadap Pembelajaran Matematika ditinjau berdasarkan wilayah. 

3. Mengetahui besar pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Terhadap Pembelajaran Matematika ditinjau berdasarkan jenjang 

Pendidikan. 

4. Mengetahui besar pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Terhadap Pembelajaran Matematika ditinjau berdasarkan variable 

terikat penelitian. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

rata-rata pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap 

pembelajaran Matematika, serta dapat menginspirasi pembaca untuk membentuk 
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keefektifan, kreatifitas pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya 

sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

Hasil penelitian meta-analisis ini dapat memberikan informasi bagi peneliti lanjut 

untuk mengkaji pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

terhadap pembelajaran Matematika peserta didik untuk rentang waktu masa yang 

akan datang mengenai keefektifan model pembelajaran tersebut.   

  


