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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang penting untuk dipelajari oleh 

manusia. Hal ini karena matematika lahir dari fakta-fakta yang ada dalam 

kehidupan manusia kemudian diterapkan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, proses belajar matematika melatih kemampuan berpikir dan berperan 

dalam penyelesaian suatu masalah yang dihadapi manusia. Karena pentingnya 

untuk mempelajari matematika tersebut. Matematika perlu dipelajari di sekolah 

mulai pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tingkat atas. 

Pengembangan kemampuan pemecahan masalah merupakan bagian yang 

sangat penting dalam pembelajaran matematika. Hal ini sesuai dengan prinsip yang 

ada pada kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa bahwa pemecahan masalah 

merupakan bagian penting dari pembelajaran matematika dan kemampuan 

pemecahan masalah menjadi hal yang harus dicapai siswa. Jusra (2013) 

mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan masalah juga digunakan pada 

kurikulum dari negara-negara lain. Di  Amerika Serikat sejak tahun 1970 

pemecahan masalah telah menjadi fokus utama dalam penelitian pendidikan 

matematika. Pembelajaran matematika di Jepang juga sebagian besar telah 

dipengaruhi oleh penekanan pemecahan masalah sebagai aplikasi praktis yang baik 

pada proses kegiatan belajar. Begitupun dengan Negara tetangga, yaitu Singapura 

sejak tahun 1990 pemecahan masalah matematis telah menjadi tujuan utama dari 

kurikulum sekolah matematika. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah 

pada siswa dipandang perlu untuk dikembangkan. 

Prabawanto (Mansyur, 2014) juga mengungkapkan bahwa pemecahan 

masalah dapat memberikan keuntungan bagi siswa dalam belajar matematika. 

Karena pemecahan masalah mendorong munculnya kreativitas, fleksibilitas, dan 

berpikir metakognitif yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan profesional dan 

kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, dengan belajar 

pemecahan masalah, siswa mempunyai kesempatan lebih banyak dalam 
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menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai aspek kehidupannya setelah 

menyelesaikan sekolah. 

Dalam Kenyataan dilapangan, kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa masih rendah. Andriatna (2012) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil 

dialog dengan pengajar matematika dan pengalaman mengajar di sekolah 

menunjukan bahwa siswa masih merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal 

rutin apalagi dalam kemampuan pemecahan masalah matematisnya. Kondisi ini 

menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh OECD PISA (Fitriani, 2010:3) 

terhadap 7.355 siswa usia 15 tahun dari 290 SLTP/SMA/SMK se-Indonesia tahun 

2003 menujukan bahwa 7.070 siswa hanya mampu menguasai matematika sebatas 

satu masalah sederhana, mereka belum mampu menyelesaikan masalah kompleks 

dan rumit. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2011) terhadap siswa kelas 

X dan XI pada tiga sekolah menunjukan bahwa siswa kelas X dan XI masih 

tergolong rendah kempuan pemecahan masalahnya. Hal ini ditunjukan dengan 

masih jauhnya skor yang diperoleh siswa kelas X dan XI dari skor maksimum yang 

diharapkan. Siswa kelas X dari tiga sekolah masing-masing hanya mampu 

mencapai skor maksimum 35, 17, dan 20 dari skor maksimum yang diharpakan 

yaitu 60. Sedangkan untuk kelas XI dari tiga sekolah masing-masing hanya mampu 

mencapai skor maksimum 33, 31, dan 27 dari skor maksimum yang diharapkan 

yaitu 50.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan mengenai kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Cimahi tahun ajaran 

2014/2015 dengan terhadap 40 orang, diperoleh nilai rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa sebesar 19 dari SMI 100 dengan KKM di 

sekolah tersebut adalah 67.  Dari 40 orang siswa hanya 3 orang yang memiliki skor 

di atas 67. Sedangkan, sisanya berada di bawah skor 67. Dari analisis jawaban 

kemampuan pemecahan masalah matematis diperoleh 31% untuk menyelesaikan 

soal matematis tertutup dengan konteks di dalam matematis, 36% untuk 

menyelesaikan soal matematis tertutup dengan konteks di luar matematis, 16% 

untuk menyelesaikan soal matematis terbuka dengan konteks di dalam matematis, 
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dan 17% untuk menyelesaikan soal matematis terbuka dengan konteks di luar 

matematis. 

Kemampuan mengidentifikasi kesulitan yang dialami siswa dan 

mengidentifikasi rendahnya hasil belajar siswa, haruslah dimiliki oleh seorang guru 

terutama guru di sekolah menengah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ruseffendi 

(Amalia, 2011) yang menyatakan bahwa kemampuan-kemampuan yang harus 

dimiliki guru matematika sekolah menengah diantaranya mendiagnosis kesulitan 

siswa dalam belajar matematika, merencanakan pengajaran remedial, 

melaksanakan pengajaran remedialnya, dan harus mampu mengevaluasi 

keberhasilan siswa.  Sebagaimana yang diungkapkan oleh Denig (Amalia, 2011: 7) 

bahwa setiap siswa datang pada kita dengan cara-cara mereka yang berbeda dalam 

memecahkan tugas-tugas pembelajaran dan pemecahan masalah.  

Pengalaman peneliti melakukan dialog dan observasi video cara mengajar 

salah satu guru di SMA bahwa cara mengajar di kelas, guru masih aktif 

menerangkan materi kepada siswa, kemudian memberikan contoh penyelesaian 

suatu soal, memberikan soal-soal untuk siswa selesaikan, dan guru mengecek 

apakah siswa menyelesaiakan tugas dengan baik. sehingga siswa memperoleh 

pengetahuan hanya sebatas apa yang diterangkan oleh gurunya.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Prabawanto (Mansyur, 2014) yang menyatakan bahwa 

memberikan siswa dengan fakta-fakta dan prosedur-prosedur ternyata tidak cukup 

untuk menghasilkan siswa yang mampu dalam pemecahan masalah. 

Dari masalah yang diungkapkan di atas, perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Salah satu hal 

yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa adalah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

matematika yang menuntut siswa untuk dapat menguasai materi tanpa harus 

berpusat pada guru dalam pembelajarannya. 

Kurikulum 2013 yang menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah sebagai katalisator utamanya atau 

perangkat atau apa pun itu namanya. Pendekatan ilmiah (saintifik) diyakini sebagai 

titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan 
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pengetahuan peserta didik dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi 

kriteria ilmiah. Dalam konsep pendekatan saintifik yang disampaikan oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dipaparkan minimal ada 7(tujuh) kriteria 

dalam pendekatan saintifik. Ketujuh kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Adanya materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat 

dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu ; bukan sebatas kira – kira, 

khayalan, legenda, atau dongeng semata. 

2. Adanya materi pembelajaran berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Adanya penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru – siswa 

terbebas dari prasangka yang serta – merta, pemikiran subjektif, atau 

penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 

4. Adanya dorongan siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan 

materi pembelajaran. 

5. Adanya dorongan siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat 

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. 

6. Adanya dorongan siswa dalam memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran. 

7. Adanya tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, tetapi 

menarik sistem penyajiannya. 

Proses pembelajaran saintifik merupakan perpaduan antara proses 

pembelajaran yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi 

dilengkapi dengan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2013). Proses pembelajaran saintifik tebagi 

beberapa bagian salah satu nya ialah pendekatan problem based learning. 

Pendekatan problem based learning merupakan pembelajaran berbasis masalah 

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir 

kritis dan keterampilan pemecahan masalah (Putra, 2013:66). Namun, tujuan dari 

beberapa proses pembelajaran yang harus ada dalam pembelajaran problem based 
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learning yaitu membantu siswa  mengembangkan keterampilan berpikir dan 

pemecahan masalah dengan cara memberikan masalah dan tugas yang akan 

dihadapi dalam memecahkan masalah tersebut serta berfokus pada penyajian suatu 

permasalahan terhadap siswa, kemudian ia diminta mencari pemecahan masalah 

melalui serangkaian penelitian (Putra, 2013). Pendekatan problem based learning 

merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis melalui 

Pendekatan Problem Based Learning”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

konvensional ? 

2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning 

ditinjau dari KKM di sekolah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penelitian yang dilakukan bertujuan untuk: 

1. Mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan problem based learning lebih 

baik dibandingkan siswa dengan pendekatan konvensional. 

2. Mengetahui bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

yang menggunakan pendekatan problem based learning ditinjau dari KKM 

di sekolah. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

pemahaman tentang pengaruh pendekatan pembelajaran problem based learning 

dalam kemampuan pemecahan masalah. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

1) Bagi guru, pendekatan pembelajaran problem Based learning dapat 

dijadikan alternatif dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

2) Bagi siswa, pembelajaran matematika dengan pendekatan pembelajaran 

problem Based learning dapat memotivasi sehingga diharapkan siswa 

akan lebih aktif lagi dalam memecahkan permasalahan matematika 

lainnya. 

3) Bagi sekolah, untuk memberikan masukan dalam proses pengembangan  

pembelajaran matematika dan dapat mengetahui peningkatan pemecahan 

masalah yang ditinjau dari KKM disekolah. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi berisi rincian tentang urutan penulisan daari setiap babdan 

bagian dari bab skripsi, mulai dari bab satu sampai dengan bab 5. 

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi 

yang terdiri dari : 

A. Latar Belakang Penelitian 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Peneltitian 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

F. Definisi Operasional 
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Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. Kajian pustaka berfungsi sebagaia landasan teoritis dalam menyususn 

pertanyaan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bab II terdiri 

dari : 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah 

B. Pendekatan Problem Based Learning 

C. Pendekatan Konvensional 

D. Hubungan antara Pendekatan Problem Based Learning dengan 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

E. Penelitian yang Relevan 

F. Hipotesis Penelitian 

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk 

beberapa komponen lainnya. Bab III terdiri dari : 

A. Metode dan Desain Penelitian 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

C. Pengembangan Instrumen 

D. Prosedur Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

a. Teknik Analisis Data Berkaitan dengan Peningkatan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa yang Menggunakan Pendekatan 

Problem Based Learning dan Pendekatan Konvensional 

b. Teknik Analisis Data Berkaitan dengan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Siswa ditinjau dari KKM di sekolah 

Bab IV Menyampaikan dua hal utama yaitu, pertama mengenai temuan 

penelitian berdasarka hasil pengolahan data dan analisis data. Kedua pembahasan 

temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Bab IV terdiri dari : 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab V berisi simpulan dan  rekomendasi atau saran, yang menyajikan penafsiran 

dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus 
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mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. Bab V 

terdiri dari : 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

F. Definisi Operasional 

Agar terdapat kesamaan persepsi istilah-istilah yang digunakan dalam makalah 

ini, maka istilah-istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kemampuan pemecahan masalah (Problem Solving) adalah kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan berbagai masalah matematis tidak rutin dengan 

menggunakan strategi yang tepat, indikator kemampuan pemecahan masalah 

matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang 

diungkapkan oleh Prabawanto (Mansyur,2014:16)  yaitu: 

a. Menyelesaikan masalah matematis tertutup dengan konteks di dalam 

matematika. 

b. Menyelesaikan masalah matematis tertutup dengan konteks di luar 

matematika. 

c. Menyelesaikan masalah matematis terbuka dengan konteks di dalam 

matematika. 

d. Menyelesaikan masalah matematis terbuka dengan konteks di luar 

matematika. 

2. Pendekatan Problem Based learning adalah pembelajaran yang melibatkan 

pemberian masalah oleh guru kepada siswa baik di awal pembelajaran 

(apresepsi), selama kegiatan pembelajaran, hingga kegiatan akhir pembelajaran  

3. Pembelajaran Konvensional adalah pembelajaran yang umum dilakukan di 

lapangan yang merupakan pembelajaran biasa. Pembelajaran ini berpusat pada 

guru, guru berperan sebagai pusat pengetahuan dan siswa sebagai penerima 

informasi. Pembelajaran ini ditandai dengan guru menyampaikan materi, 

memberikan contoh penyelesaian suatu soal, memberikan soal-soal untuk siswa 

selesaikan, lalu guru mengecek apakah siswa menyelesaiakan tugas dengan baik. 

 


