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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran matematika merupakan salah satu pembelajaran yang harus 

dipelajari di SD. Hal tersebut dijelaskan di dalam permendiknas No 22 tahun 2006 

mengatur tentang standar isi mengenai sistem pendidikan nasional. Pemahaman 

terhadap konsep-konsep matematika sangat dibutuhkan. Pemahaman konsep 

matematika yang tepat dan baik dapat membantu siswa mengingat konsep tersebut 

dalam jangka panjang. Kemudian pemahaman konsep matematika secara 

mendalam ini akan membantu siswa untuk berpikir pada tingkatan yang lebih 

tinggi, seperti pemecahan masalah. Siswa juga akan mampu berfikir kritis dan 

kreatif. 

Melalui observasi awal diperoleh kenyataan bahwa siswa SD Negeri 6 

Sindurejo  kususnya kelas 5 tidak begitu minat terhadap pelajaran matematika. 

Dari 18 siswa hanya 3 siswa yang menyatakan suka pelajaran matematika sisanya 

menyukai matapelajaran mulok yaitu pertanian. Melalui wawancara dengan siswa, 

mereka mengatakan bahwa matematika sulit dan lebih suka matapelajaran 

pertanian karena dengan mempelajari mulok pertanian mereka dapat membantu 

orang tuanya di sawah. Dari pernyataan siswa di atas saya simpulkan kebanyakan 

siswa tidak suka matapelajaran matematika dikarenakan tidak mengetahui 

pentingnya matematika dalam kehidupan siswa. Matematika dipandang sebagai 

mata pelajaran yang sangat sulit dibandingkan matapelajaran lain karena sifatnya 

yang abstrak dan sangat bertolak belakang dengan karakter siswa SD. Selain itu 

pemahaman siswa mengenai manfaat mempelajari matematika kurang, ini juga 

menjadi sebab minat siswa terhadap matapelajaran matematika rendah.  

Matapelajaran matematika diajarkan oleh guru dengan menjelaskan, 

memberi contoh soal kemudian memberikan latihan soal kepada siswa. Sistem 

pengajaran matematika yang seperti itu membuat pemahaman siswa terhadap 

konsep matematiaka kurang, karena sistem pengajaran seperti itu menuntut siswa 

untuk menghafal rumus atau simbol yang tidak dipahaminya. Hal tersebut 
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menambah kesulitan pada setiap siswa dalam memecahkan masalah matematika. 

Dengan begitu siswa tidak termotivasi untuk belajar dan merasa bosan dengan 

sistim pengajaran tersebut. Akibatnya setiap menerima pembelajaran matematika 

siswa sudah terlihat malas tidak berantusias. Bahkan ada sebagian siswa yang 

mengantuk saat menerima pembelajaran matematika walaupun guru sudah 

menyiasati dengan menaruh matapelajaran matematika pada jam pertama. 

Kurangnya pengetahuan tentang tujuan diajarkanya matapelajaran 

matematika kepada siswa dan sistim pengajaran yang tidak memberikan 

pengetahuan konsep matematika secara mendasar inilah yang membuat hasil 

belajar matematika siswa kurang. Siswa perlu diberikan pengetahuan mengenai 

manfaat yang dapat diperoleh siswa usai belajar matematika. Perlu pula 

ditanamkan pengetahuan konsep dasar matematika agar siswa lebih mengerti. 

Pada dasarnya matematika itu terorganisasi dari unsur-unsur yang tidak 

didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil yang dibuktikan 

kebenaranya sehingga matematika merupakan ilmu deduktif (Rusefendi, 1993). 

Matematika memiliki objek kajian abstrak serta berpola pikir deduktif namun 

karakteristik siswa SD pada tahap operasional kogkrit. Perbedaan karakteristik 

matematika dengan karakteristik siswa SD ini menjadikan masalah dalam 

pembelajaran matematika di SD. Cara mengajar guru yang masih konvensional 

juga sanggat berpengaruh bagi hasil belajar siswa. Namun matapelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama (Permendiknas No. 

22 Tahun 2006).  

Melihat permasalahan dimana banyak siswa yang kurang berminat bahkan 

tidak minat terhadap matapelajaran matematika sehingga hasil belajar siswa 

rendah, namun disisi lain mata pelajaran matematika perlu untuk membekali 

siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. 

Serta untuk menindaklanjuti tujuan utama mata pelajaran matematika di jenjang 

SD. Oleh karena itu perlu diupayakan agar matematika diminati oleh siswa 

sehingga hasil belajar matematika siswa dapat meningkat.  
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Berhubung objek matematika abstrak dan karakteristik siswa di tingkat 

oprasional kongkrit. Dengan demikian matematika di SD tidak lepas dari kedua 

hal tersebut. Sehingga kedua hal tersebut perlu dijembatani agar perbedaan 

karakter siswa dan mata pelajaran matematika dapat terhubung. Dibutuhkan 

pemahaman pendidik mengenai karakter siswa sekolah dasar, serta pemahaman 

objek matematika yang bertolak belakang dengan karakteristik siswa. Dengan 

begitu pendidik dapat menentukan model pembelajaran yang paling tepat 

diterapkan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut harus didukung dengan 

kemampuan pendidik menerapkan model pembelajaran yang mampu mengaitkan 

atau menjebatani perbedaan karakter tersebut. Beberapa model pembelajaran telah 

dikembangkan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dikembangkan. Problem based learning merupakan model pembelajaran yang 

mencakup beberapa pendekatan yaitu kontekstual, kooperatif, inquiri, dan 

discoveri. Problem based learning adalah proses pembelajaran yang diawali dari 

masalah-masalah yang digunakan untuk belajar dengan kata lain problem based 

learning ini berfokuskan pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam 

pembelajaran ini adalah masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan nyata 

siswa. Dalam pemecahan masalah siswa mendapatkan pengalaman secara 

langsung melalui kerja sama atau diskusi, mengidentifikasi masalah, dan 

penyelesaian masalah.  

Problem based learning juga akan mampu menjebatani perbedaan 

karakteristik siswa dan karakteristik matematika. Dalam pembelajaran 

menggunakan problem based learning ini konsep matematika yang abstrak 

disajikan secara nyata atau realistik, dengan begitu siswa benar-benar memahami 

konsep-konsep matematika. kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan secara 

berkelompok dalam problem based learning juga akan memberikan pengetahuan 

dan pengalaman baru kepada siswa secara langsung. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis memilih judul “Penerapan Model 

Problem Based Learning (PBL) Pada Pembelajaran Matematika Dalam Upaya  
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Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 5 Semester II Sekolah 

Dasar Negeri 6 Sindurejo Tahun Ajaran 2012/2013” 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah pemahaman 

siswa terhadap konsep matematika yang kurang. Berdasarkan latar belakang 

masalah maka dalam penelitian ini dikemukakan perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah model problem based learning dalam proses pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 

semester II SD Negeri 6 Sindurejo. 

2. Bagaimana penerapan model problem based learning dalam pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 

semester II SD Negeri 6 Sindurejo. 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dipilih model problem based learning sebagai sarana untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman siswa mengenai konsep matematika. Model  problem 

based learning mefokuskan pengalaman siswa secara langsung dan mengaitkan 

pembelajaran matematika yang abstrak dengan kehidupan nyata siswa sehingga 

konsep matematika yang abstrak akan lebih terlihat nyata atau kongkrit.  

Kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning 

mendorong siswa untuk belajar terus menerus. Kegiatan tersebut akan dapat 

memotifasi siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan guru. Siswa akan 

aktif untuk memecahkan masalah dengan cara kerja kelompok. Dengan begitu 

hasil belajar matematika siswa akan dengan mudah meningkat. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 
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1. Ingin mengetahui apakah model problem based learning dalam pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 

semester II SD Negeri 6 Sindurejo. 

2. Ingin mengetahui bagaimana penerapan model problem based learning dalam 

pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

kelas 5 semester II SD Negeri 6 Sindurejo.  

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk 

semua pihak baik peneliti, siswa, guru, dan sekolah ataupun dunia pendidikan. 

Dengan demikian penelitian tersebut diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif. Dapat 

memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan mengenai model pembelajaran 

yang mampu memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil 

pembelajaran.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah : 

1. Manfaat bagi siswa 

Dengan adanya penelitian ini siswa mampu meningkatkan hasil belajar 

melalui pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa lebih 

termotivasi dalam belajar khususnya mata pelajaran matematika. 

2. Manfaat bagi guru 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensian baru 

mengenai Problem Based Learning dalam kegiatan pembelajaran matematika 

di kelas sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3. Manfaat bagi sekolahan 

 Diharapkan dengan penelitian ini sekolah mampu untuk mengembangkan 

strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga 

mutu lulusan meningkat. 


