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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dan rumusan 

masalah yang berhubungan dengan penelitian, tujuan seta manfaat penelitian. 

Adapun hal-hal tersebut di atas akan dideskripsikan lebih jelas lagi sebagai 

berikut. 

A. Latar Belakang 

Matematika adalah sebuah ilmu pasti yang memang selama ini menjadi 

induk dari segala ilmu pengetahuan di dunia ini (Fathani, 2012, hlm. 5). Karso, 

dkk (2010, hlm. 1.40)  mengartikan matematika sebagai ilmu yang berhubungan 

dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur yang abstrak dan hubungan di 

antara hal-hal itu. Sedangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan 

daya pikir manusia. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat dikatakan 

bahwa matematika sebagai ilmu universal yang berhubungan dengan struktur 

abstrak yang harus ditelaah. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, ruang lingkup mata 

pelajaran matematika meliputi aspek: (1) bilangan; (2) geometri dan pengukuran; 

serta (3) pengolahan data. Sedangkan tujuan umum matematika dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan yaitu agar siswa memiliki kemampuan: (1) memahami 

konsep matematika; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat; (3) 

memecahkan masalah; (4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; serta (5) 

memiliki sikap saling menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 

Tujuan pembelajaran matematika dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan yang telah disebutkan di atas salah satunya adalah agar siswa memiliki 

kemampuan dalam memecahkan masalah, tentunya masalah matematis. 

Disamping kemampuan pemahaman konsep matematika dan kemampuan 

penalaran, kemampuan pemecahan masalah merupakan hal yang sangat penting 

dan menentukan juga. Karena kemampuan pemahaman dan penalaran yang 

digunakan seseorang dalam memecahkan masalah matematika nantinya akan 
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dapat digunakan kembali ketika menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan begitu, secara tidak langsung tujuan terakhir matematika dalam 

KTSP pun dapat pula tercapai. 

Lenchner (Wardhani, dkk, 2010, hlm. 27) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya 

ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Sedangkan menurut Ruseffendi 

(Asmariana, 2013, hlm. 15) menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah 

pendekatan yang bersifat umum yang lebih mengutamakan kepada proses 

daripada hasilnya (output). Hal ini menunjukkan bahwa pemecahan masalah 

beorientasi pada proses dengan fokus pada langkah-langkah tertentu untuk 

memecahkan masalah.  

Dalam memecahkan masalah khususnya masalah dalam matematika, 

langkah-langkah yang mesti ditempuh oleh siswa pertama kali adalah memahami 

masalah yang muncul. Sesuatu yang menurutnya merupakan masalah, belum tentu 

demikian menurut orang lain. Dengan memahami masalah, siswa akan 

mengetahui ke arah mana tujuan masalah itu yang nantinya akan digunakan siswa 

dalam merencanakan atau menyusun cara untuk menyelesaikan masalahnya 

dengan menggunakan konsep yang relevan dengan masalah yang dihadapi, dari 

rencana atau cara penyelesaian tersebut kemudian siswa mencoba menafsirkan 

dan melaksanakan rencana penyelesaian tersebut, dan yang terakhir siswa 

mengecek hasilnya agar siswa mengetahui kepastian kebenaran terhadap masalah 

tersebut. Dari langkah-langkah tersebut, proses pembelajaran di dalam kelas 

diharapkan dapat mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah dapat diartikan sebagai 

kesanggupan individu untuk mencari berbagai cara atau strategi yang bisa 

digunakan dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan konsep dari masalah yang 

akan diselesaikan. 

Perbandingan dan skala merupakan salah satu materi pelajaran matematika 

yang diajarkan di kelas V SD. Meteri perbandingan dan skala ini mempunyai 

Standar Kompetensi: 5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah, dan 

Kompetensi Dasar: 5.4. Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan 

skala. Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tersebut, materi 
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perbandingan dan skala ini berorientasi pada kemampuan pemecahan masalah, 

khususnya masalah matematis. 

Berdasarkan hasil refleksi atas pembelajaran yang diselenggarakan di kelas 

VB SDN SRJD, dapat diidentifikasikan ada kelemahan yang terdapat dalam 

pembelajaran matematika pada materi perbandingan dan skala. Kelemahannya 

yaitu pembelajaran yang dilakukan hanya dengan menyajikan materi 

pembelajaran dengan penjelasan klasikal tanpa menggunakan media, dilanjutkan 

dengan pemberian contoh-contoh soal di papan tulis, dan kemudian pemberian 

penugasan yang dimana siswa diperintahkan untuk mengerjakan soal-soal latihan 

yang terdapat di buku teks. Guru kurang membimbing siswa dalam pembelajaran 

secara keseluruhannya. 

Kemudian peneliti melakukan tes awal kepada siswa yaitu dengan 

memberikan soal-soal mengenai perbandingan dan skala, dimana soal yang 

disajikan pada tes awal tersebut terdiri dari 10 soal yang merupakan soal cerita 

yang dimana kita bisa melihat langkah-langkah jawaban yang dituliskan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal tersebut, sehingga dari jawaban tersebut kita bisa 

mengukur kemampuan pemecahan masalah dari setiap siswaberdasarkan hasil tes 

awal yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil tes awal yang diberikan, secara 

keseluruhan hanya 32,25% dari 31 siswa atau sekitar 10 siswa yang nilainya lulus 

KKM yang telah ditetapkan yaitu 70. 

Ada beberapa kemungkinan faktor penyebab dari kurangnya kemampuan 

pemecahan masalah siswa saat studi awal yang dilakukan peneliti. Berdasarkan 

hasil wawancara beberapa siswa, mereka mengaku kesulitan dalam menyelesaikan 

soal-soal karena tidak paham dengan maksud dari soal-soal tersebut, dan mereka 

juga menyatakan bahwa tidak ada rumus untuk menyelesaikan soal-soalnya. 

Dilihat dari hasil wawancara tersebut, kita bisa mengklasifikasikan faktor 

penyebab dari kurangnya kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa ke 

dalam dua faktor, yaitu faktor dari siswa dan faktor dari pola pengajaran. 

Faktor pertama dari siswa yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam 

menerjemahkan maksud dari soal yang disajikan, seperti memisalkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan, serta menerapkan dan mengadaptasi beragam strategi 

yang sesuai untuk memecahkan permasalahan. Faktor kedua dari pola pengajaran 
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yaitu proses pembelajaran yang masih mengunakan metode ceramah dan 

penugasan, ditambah lagi dengan pembahasan soal yang langsung dihubungkan 

dengan rumus untuk persoalan yang dihadapi, sehingga siswa tidak memahami 

langkah-langkah pemecahan masalah yang sistematis. 

Dari dua faktor penyebab yang telah disebutkan di atas, penelitian yang 

dilakukan akan lebih fokus untuk melakukan perbaikan pada pola pengajaran agar 

mampu membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Karena jika permasalahan kemampuan pemecahan masalah tersebut tidak segera 

diatasi, maka kemungkinan siswa akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal-soal yang membutuhkan kemampuan pemecahan masalah lainnya. 

Berdasarkan kajian literatur, salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah adalah 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Model Problem Based 

Learning (PBL) adalah model yang berlandaskan konstruktivisme dan 

mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar serta terlibat dalam pemecahan 

masalah yang kontekstual. Dengan model PBL ini siswa akan terbiasa 

menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah. 

Sejalan dengan itu, Amir (2008, hlm. 59) menyatakan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menyajikan kepada siswa situasi 

masalah yang nyata, yang bersifat terbuka (ill-structured). Pada prinsipnya dalam 

model PBL siswa sendirilah yang secara aktif mencari jawaban atas masalah-

masalah yang diberikan guru. Dalam hal ini guru lebih banyak sebagai mediator 

dan fasilitator untuk membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka 

secara efektif. Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

penggunaan model PBL ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, keterampilan 

berpikir maupun kemampuan memecahkan masalah matematika. 

Berdasarkan kondisi permasalahan dan pemberian solusi yang sudah 

dipaparkan di atas, peneliiti mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Problem Based 

Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah pada Materi 

Perbandingan dan Skala”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, secara umum 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah peningkatan 

kemampuan pemacahan masalah pada materi perbandingan dan skala melalui 

penerapan model Problem Based Learning?”  

Untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah tersebut, maka secara 

khusus dijabarkan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model Problem 

Based Learning pada materi perbandingan dan skala? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada materi 

perbandingan dan skala dengan menerapkan model Problem Based Learning?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, secara umum tujuan penelitian ini 

adalah mendeskripsikan penerapan model Problem Based Learning untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi perbandingan dan 

skala. Kemudian, tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

Problem Based Learning pada materi perbandingan dan skala. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

materi perbandingan dan skala dengan menerapkan model Problem Based 

Learning. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan 

solusi terhadap proses pembelajaran di sekolah dasar  mengenai penerapan model 

Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

pada materi perbandingan dan skala. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa, yakni:  
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Dengan menerapkan model Problem Based Learning dapat membantu 

siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi 

perbandingan dan skala.  

b. Bagi Guru, yakni:  

Membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata 

pelajaran matematika, khususnya dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah pada materi perbandingan dan skala. Selain itu dapat 

membantu mengembangkan kreatifitas guru dalam menerapkan 

pendekatan dan strategi pembelajaran yang lebih bervariatif dan inovatif 

dalam pembelajaran.  

c. Bagi LPTK, yakni: 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dan menjadi studi kajian bagi mahasiswa lain sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya 

d. Bagi Peneliti, yakni: 

Peneliti mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada 

dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, sekaligus mencari alternatif 

pemecahan masalah yang tepat. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai langkah awal untuk penelitian selanjutnya. 


