
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
  

1.1 Latar Belakang Masalah  
Pembelajaran matematika di sekolah juga banyak yang hanya menekankan 

pada tujuan kognitif. Salah satu alternatif agar pembelajaran matematika tidak hanya 
menekankan pada tujuan kognitif saja adalah melalui pembelajaran berbasis 
masalah. Pembelajaran matematika berbasis masalah bukanlah sekedar 
pembelajaran yang dipenuhi dengan latihan soal–soal seperti yang sering terjadi di 
lembaga bimbingan tes (belajar). Dalam pembelajaran berbasis masalah siswa 
dihadapkan dengan permasalahan yang membangkitkan rasa ingin tahunya untuk 
melakukan penyelidikan sehingga dapat menemukan sendiri jawabannya, dengan 
mengkomunikasikan hal itu dengan orang lain. 

Dalam penyelidikan sering dilakukan kerjasama dengan temannya. Hal ini 
memberikan implikasi pada pembelajaran di kelas, termasuk pada pembelajaran 
matematika. Pembelajaran matematika mestinya juga harus menjadi wahana untuk 
mengembangkan kecakapan dalam memecahkan masalah, karenanya perlu 
ditetapkan model pembelajaran berbasis masalah sejak dini dan secara 
berkelanjutan. 

Dalam rangka pembaharuan pendidikan, hendaknya guru mampu melibatkan 
siswanya secara aktif dalam proses belajar sehingga dapat meningkatkan daya 
kreativitas dan berpikir pada siswa yang dapat memperkuat motivasi. 

Pada umumnya masalah yang menonjol yang dihadapi oleh pendidikan 
matematika adalah hasil belajar para siswa yang belum memuaskan. Aktivitas belajar 
dan kemampuan siswa SD Negeri Sumur 03 dalam menyelesaikan soal matematika 
masih rendah. Rendahnya kemampuan tersebut ditunjukkan oleh rendahnya hasil 
belajar siswa. Hasil diskusi peneliti dengan guru matematika yang mengajar di kelas 6 
SD Negeri Sumur 03 Pati diperoleh hasil bahwa: 1) siswa cukup sulit memahami 
konsep-konsep matematika karena konsep-konsep matematika tersebut bersifat 
abstrak, 2) siswa tidak banyak yang siap atau menyiapkan diri sebelum pembelajaran 
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dimulai walaupun materi pelajaran yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya 
sudah diketahui, dan 3) aktivitas siswa dalam proses pembelajaran masih rendah. 

Pada pembelajaran matematika kelas 6 di SDN Sumur 03 dengan materi 
pengukuran menunjukkan kurangnya siswa memahami materi tersebut. Hal ini terlihat 
dari 33,33% atau 6 siswa saja yang baru mencapai kriteria ketuntasan minimal dari 18 
siswa yang ada dengan nilai rata-rata baru mencapai 56,94. Kriteria ketuntasan 
minimal yang ditentukan adalah sebesar 70. 

Dari data di atas terlihat bahwa rata–rata hasil belajar matematika siswa kelas 6 
SD Negeri 03 Sumur Pati masih rendah yaitu kurang dari 7,0. Oleh karena itu perlu 
suatu upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 6 SD Negeri 
Sumur 03 Pati. Berbagai upaya telah dilakukan tetapi hasilnya belum memuaskan. 
Penelitian tindakan adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang 
memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam 
mendeteksi dan memecahkan masalah. Melalui penelitian tindakan kelas (PTK) ini, 
akan dicobakan model pembelajaran berbasis masalah untuk pokok bahasan 
pengukuran. 

  
1.2 Permasalahan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa masalah 
yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Adapun masalah tersebut dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut: 
1.2.1 Hasil belajar sampai saat ini belum sesuai harapan. 
1.2.2 Guru dalam memberikan metode mengajar masih monoton dan kurang 

bervariasi. 
1.2.3 Banyak siswa yang mengeluh dalam belajar matematika karena mereka 

merasa bosan, sulit, tidak menyenangkan, dan bingung dalam memecahkan 
suatu permasalahan matematika. 

1.2.4 Model pembelajaran berbasis masalah diharapkan dapat mengikut sertakan 
siswa secara aktif di dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu hasil belajar 
khususnya matematika. 
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1.3 Cara Pemecahan Masalah 
Dalam penelitian ini masalah akan dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang dilaksanakan secara bersiklus. Masing–masing siklus terdiri dari 4 
(empat) tahap yaitu perencanaan, implementasi, observasi, dan refleksi. Model 
pembelajaran yang direncanakan untuk siklus I adalah : 
1.3.1 Pengajuan permasalahan oleh guru. 
1.3.2 Siswa dibagi ke dalam kelompok–kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 

orang siswa. 
1.3.3 Setiap kelompok memperoleh kartu masalah untuk didiskusikan bersama dan 

hasilnya dipresentasikan di depan kelas. 
1.3.4 Hasil refleksi akhir siklus I untuk merencanakan (menyempurnakan) siklus 

berikutnya. 
  

1.4 Rumusan Masalah 
Dari uraian di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
“Apakah penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan pengukuran pada 
siswa kelas 6 SD Negeri Sumur 03 Pati Tahun Pelajaran 2012/2013?” 

  
1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika dengan pokok bahasan pengukuran dengan menggunakan 
model pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas 6 SD Negeri Sumur 
03 Pati Tahun Pelajaran 2011/2012. 

1.5.2 Manfaat Penelitiaan.  
a. Manfaat bagi guru 

1) Mendapat pengalaman langsung melakukan penelitian tindakan kelas 
(PTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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2) Memberikan keragaman (pembelajaran yang bervariasi) pada siswa 
dan untuk mengatasi rasa kebosanan siswa dalam belajar 
matematika. 

3) Dengan penelitian tindakan kelas, guru akan terbiasa melakukan 
penelitian kecil yang selanjutnya akan bermanfaat bagi pembelajaran. 

b. Manfaat bagi siswa
1) Menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan 

bekerjasama dan kemampuan berkomunikasi serta mengembangkan 
keterampilan berpikir tinggi siswa. 

2) Dapat menumbuhkan minat dan meningkatkan motivasinya dalam 
belajar matematika yang pada gilirannya akan membawa pengaruh 
yang positif yaitu terjadinya peningkatan hasil belajar matematika 
yang baik serta penguasaan konsep dan keterampilannya. 

c. Bagi Sekolah
1) Mempunyai kesempatan besar untuk berkembang atau maju pesat 

sebab menghasilkan siswa-siswa yang cerdas. 
2) Memiliki iklim pendidikan yang senantiasa kondusif. 
3) Mempunyai kesempatan besar untuk berubah secara menyeluruh. 


