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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan salah satu proses penting dalam pencapaian keberhasilan 
peserta didik. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika telah 
banyak dilakukan. Namun berbagai upaya tersebut belum mencapai hasil yang optimal, 
karena berbagai kendala di lapangan. Akibatnya, sampai saat ini kualitas pembelajaran 
Matematika di Indonesia masih rendah. (Soedjadi 1999:1) 

Komunikasi matematika adalah suatu peristiwa saling hubungan atau dialog yang terjadi 
dalam lingkungan kelas sehingga terjadi pengalihan pesan, pesan yang dialihkan berisi 
tentang materi matematika yang dipelajari dikelas. Pihak yang terlibat dalam peristiwa 
komunikasi di lingkungan kelas adalah guru dan peserta didik, sedangkan cara pengalihan 
pesan dapat secara lisan maupun tertulis (Asikin, 2001:1).  

Asikin (2001) menyebutkan bahwa pada pembelajaran matematika dengan 
menggunakan pendekatan tradisional, komunikasi masih merupakan komunikasi berpusat 
pada guru. Kenyataan di SD Negeri Ronggo 01 menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 
matematika peserta didik masih terhitung kurang dan hasil prestasi nilai siswa juga rendah 
terbukti dari data yang ada bahwa dari 30 siswa kelas V masih ada 10 siswa yang belum 
tuntas dalam belajarnya dan nilainya kurang dari KKM Indikator ( 70) . Ini disebabkan karena 
pembelajaran matematika masih terpengaruh oleh paradigma lama yang menempatkan guru 
sebagai pusat pembelajaran dan menjadikan peserta didik hanya sebagai objek. Dalam proses 
pembelajaran tersebut peserta didik cenderung untuk duduk, mendengarkan, dan mencatat 
konsep-konsep abstrak yang disampaikan guru tanpa dapat mengkritisi arti konsep tersebut. 
Dari hasil pengalaman dan pengamatan tersebut peneliti menemukan beberapa masalah 
berupa hasil belajar siswa masih rendah dengan dibuktikan dari nilai akademik. Peneliti 
berusaha untuk mengubah paradigma lama dalam pembelajaran dengan melakukan penelitian 
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tindakan kelas (PTK) dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan memberikan alternatif solusi 
dalam memecahkan masalah yang ada. 

Memecahkan masalah yang ada dalam pembelajaran matematika khususnya untuk 
meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik diperlukan suatu strategi 
belajar yang efektif dan efisien. Salah satu strategi pemecahan masalah tersebut adalah 
dengan menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu model 
pembelajaran problem solving. Salah satu aspek penting pembelajaran problem solving adalah 
bahwa selain model itu membantu meningkatkan perilaku kooperatif dan hubungan kelompok 
yang lebih baik diantara peserta didik, pada saat yang sama ia juga membantu peserta didik 
dalam pembelajaran akademiknya  

Model pembelajaran problem solving yang bisa dijadikan alternatif pembelajaran di 
kelas yang memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar, motivasi belajar, dan sikap 
peserta didik. Dalam pembelajaran ini digunakan sebagai aktivitas kelanjutan bagi peserta 
didik dalam pembelajaran yang diberikan sebagai tugas kelompok yang harus diselesaikan 
dan dipresentasikan solusi pemecahannya. Problem solving ini diharapkan peserta didik dapat 
tertarik, aktif dan lebih berani untuk mengemukakan pendapat atau ide pada saat 
pembelajaran berlangsung, sehingga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematika peserta didik di dalam kelas. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan peneliti tertarik lebih lanjut guna 
meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik dalam pembelajaran 
matematika di SD Negeri Ronggo 01 dengan melakukan penelitian tindakan kelas yang 
berjudul: ”Peningkatan Hasil Belajar Matematika melalui Model Pembelajaran Problem Solving 
bagi Siswa Kelas V Semester I SDN Negeri Ronggo 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati 
tahun Pelajaran 2011/2012” 
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 
a.  Penggunaan metode yang belum tepat oleh guru dalam pembelajaran  
b. Belum adanya peningkatan prestasi siswa yang dibuktikan dengan pencapaian nilai rata – 

rata mereka dibawah KKM  (7,0). 
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c. Guru belum memggunakan model pembelajaran yang lain dalam mengajar  
d. Adanya minat belajar siswa yang masih rendah. 

 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini penulis memberi batasan pembahasan yang  meliputi: 
a.  Peneliti hanya meneliti siswa kelas V SDN Ronggo 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. 
b. Mata pelajaran Matematika kelas V pokok bahasan menghitung balok dan kubus dalam 

kehidupan sehari - hari 
 

1.4  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan, maka penulis dapat 

menetapkan suatu rumusan masalah yaitu: Apakah penggunaan model pembelajaran problem 

solving dalam pembelajaran Matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 
Ronggo 01 semester I tahun pelajaran 2011/2012 ? 
  
1.5 Tujuan Penelitian 

 Untuk meningkatkan hasil belajar Matematika melalui penggunaan model 
pembelajaran problem solving  siswa kelas V SDN Ronggo 01 semester I tahun pelajaran 
2011/2012. 

 
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian Penelitian, ini diharapkan dapat bermanfaat. 
1.6.1 Manfaat Teoritis 
a. Dapat memberikan sumbangan, pemikiran dalam rangka diambilnya langkah-langkah  

perbaikan dalam, strategi pembelajaran. 
b. Dapat memberi arah pada guru dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan 

perbedaan kemampuan siswa. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 
a.  Bagi sekolah sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
b. Dapat memberikan, alternatif kepada guru dengan penggunaan metode yang sesuai, 

sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi belajar Matematika. Sehingga memberi 
wawasan guru dalam menyiapkan metode yang sesuai kebutuhan. 

c. Bagi siswa dapat digunakan motivasi belajar supaya hasil belajar Matematika dapat 
meningkat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


