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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah 

yang berhubungan dengan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian. Adapun hal 

– hal tersebut diatas akan dideskripsikan lebih jelas lagi sebagai berikut.  

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu  ilmu yang dapat dijadikan alat untuk 

mengembangkan cara berpikir, berhitung dan bernalar untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari - hari. Salah satu bidang studi 

yang wajib diajarkan di sekolah pada berbagai jenjang adalah matematika. Dengan 

demikian dalam pembelajaran matematika siswa tidak hanya dituntut untuk 

berkemampuan berhitung atau menggunakan rumus matematika saja, akan tetapi 

juga dituntut untuk memiliki kemampuan bernalar yang kritis dan logis dalam 

proses pemecahan masalah  matematika. 

Sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar dalam   

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar (Permendiknas) RI No.22 Tahun 2006 bahwa 

salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah peserta didik yang memiliki 

kemampuan memecahkan masalah meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang metode matematika, menyelesaikan metode dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. Selain itu menurut Perwitasari, D dan Surya, E  (2017, hal. 201) 

mengatakan bahwa: “ Standar process in Mathematics which established by NCTM 

is one of purpose learning Mathematichs achievement. Mathematical abilites 

standars set by th NCTM, namely mathematical abilities, including problem 

solving, reasoning, communication, connection and representation, which should 

be owned by every student”. Artinya standar proses dalam matematika ditetapkan 

oleh NCTM merupakan salah satu tujuan pembelajaran prestasi matematika. 

standar kemampuan matematika yang ditetapkan oleh NCTM, yaitu kemampuan 

matematika, termasuk pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi dan 

representasi, yang harus dimiliki oleh setiap siswa. 

Sesuai dengan pendapat di atas, maka kemampuan pemecahan masalah 

merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. 
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Kemampuan ini sangat bermanfaat ketika siswa mendapatkan  permasalahan yang   

kompleks dalam kehidupan sehari – hari. Hal ini menunjukkan perlunya 

pembiasaan memberikan soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan nyata  siswa, sehingga dapat melatih kemampuan pemecahan masalah. 

Seperti yang dijelaskan Mawadah dan Hana  (2015, hal. 167) bahwa kemampuan 

pemecahan masalah adalah proses berpikir seseorang secara terarah untuk 

mengatasi suatu masalah. Oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah diperlukan 

pengetahuan dan langkah - langkah tertentu, sehingga bisa menyelesaikan masalah 

dengan tepat.   

Berdasarkan  hasil observasi dilapangan melalui  pretes kemampuan 

pemecahan masalah matematika  yang dilakukan oleh peneliti di kelas V salah satu 

SD di kota Bandung, menunjukan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa tergolong rendah. Hal ini dibuktikan melalui tes kemampuan 

pemecahan masalah matematika yang diberikan, berupa materi volume bangun 

ruang kubus dan balok. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemecahan 

masalah dengan indikator kemampuan pemecahan  masalah matematika. Dari hasil 

pretes diperoleh nilai rata- rata siswa yaitu 46 dengan nilai terendah siswa 25 dan 

nilai tertinggi siswa 75, hanya terdapat satu siswa yang mencapai nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 72. Hal tersebut membuat 

peneliti semakin yakin bahwa banyak siswa yang tidak mampu menyelesaiakan 

masalah matematika.  

Hasil prapenelitian tersebut menujunkan rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa, yang disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah (1) Siswa sulit memahami  masalah soal  matematika yang 

diberikan, sehingga  siswa tidak dapat mengidentifikasi apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal, (2) siswa sulit merumuskan masalah matematika, sehingga 

tidak bisa menyusun model matematika sesuai dengan permasahan soal 

matematikannya, (3) siswa kesulitan  menerapkan strategi untuk menyelesaaikan 

masalah soal matematika dengan menggunakan konsep matematika yang telah 

dipelajari, (4) siswa sulit menginterpetasi hasil sesuai dengan permasalahan soal 

matematikannya. Dengan demikian  siswa kesulitan dalam  menyelesaikan masalah 

soal matematika. Oleh karena itu langkah utama dalam menyelesaikan 
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permasalahan tersebut adalah memilih metode  atau model pembelajaran yang tepat 

untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga  tujuan akhir dari sebuah pembelajaran 

dapat dicapai dengan hasil yang maksimal.                                

Dengan memperhatikan kondisi diatas, peneliti akan mengenalkan beberapa 

model pembelajaran matematika yang bisa digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa diantaranya yaitu model 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) dan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL). Dalam Ansori dan  Aulia  (2015, hal. 49-58) 

menjelaskan bahwa model pembelajaran MPP merupakan suatu program yang 

didesain untuk membantu guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan – latihan 

agar siswa mencapai peningkatan yang luar biasa. Sedangkan model Problem 

Based Learning menurut Ward (dalam Zarkasyi , 2017, hal. 42) mengemukakan 

bahwa model Problem Based Learning merupakan suatu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah melalui tahap – tahap metode 

ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah tersebut sekaligus memiliki ketrampilan untuk menyelesaikan masalah. 

Dari kedua pengertian model pembelajaran tersebut peneliti memutuskan 

untuk memilih model Problem Based Learning sebagai model pembelajaran yang 

akan digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika. Alasan peneliti memilih model Problem Based Learning 

diakarenakan tujuan model Problem Based Learning seperti yang diungkapkan oleh 

Ibrahim  (dalam Nadhifa & Afriansyah, 2016, hal. 35) Pada pembelajaran berbasis 

masalah atau Problem Based Learning, guru tidak mendominasi proses 

pembelajaran tetapi siswa secara aktif memecahkan suatu masalah melalui 

pengetahuan – pengetahuan yang ia miliki, sehingga dapat mengembangkan  

kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan ketrampilan intelektual. 

Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukan bahwa model Problem 

Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika.  

Berdasarkan kondisi permasalahan dan solusi yang telah dipaparkan diatas, 

peneliti akan  melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan 
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Model Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah Dasar”.  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan 

permasalahan yang diajukan dalam berupa pertanyaan “Apakah melalui  Model 

Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika?” 

Untuk memberikan arah terhadap proses penelitian, maka rumusan masalah 

diatas disusun menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan Model Problem 

Based Learning (PBL) untuk meningkatkan kemampaun pemecahan masalah 

matematika siswa Sekolah Dasar? 

2. Bagaimanakah  peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

Sekolah Dasar setelah diterapkannya  Model Problem Based Learning (PBL)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan model Problem Based 

Learning (PBL) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Mendeskripsikan pelaksanaan  pembelajaran dengan menerapkan model 

Problem Based Learning (PBL) untuk  meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah  matematika siswa Sekolah Dasar  

2. Mendeskripsikan peningkatan   kemampuan pemecahan masalah matematika  

siswa  Sekolah Dasar  setelah diterapkannya  model Problem Based 

Learning.(PBL) 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan secara praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari kegiatan ini adalah pemanfaatan hasil penelitian 

sebagai salah satu sumber pengembangan pengetahuan. Serta dijadikan solusi 

terhadap kesulitan yang dialami siswa dalam meningkatkan kemampuan 
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pemecahan masalah matematika  dengan menerapkan model Problem Based 

Learning.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa 

Penggunaan model Problem Based Learning  dapat membatu siswa supaya 

mudah memahami soal matematika, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika  

b. Bagi Guru  

1) Hasil pengembangan ini dapat menjadi rujukan dan acuan bagi  guru 

untuk memperbaiki pendekatan, model dan strategi sistem yang 

digunakan dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan berpusat 

pada siswa. 

2) Instrumen yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah  matematika siswa. 

c. Bagi Sekolah  

Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah khususnya kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa  Sekolah Dasar dengan menerapkan 

model Problem Based Learning (PBL). 

d. Bagi Peneliti  

Peneliti mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada 

dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, sehingga dapat mencari 

alternatif pemecahan masalah yang tepat. Manfaat lain dari penelitian ini 

dapat digunakan sebagai langkah awal penelitian selanjutnya.  


