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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Adanya perubahan cepat dan pesat yang terjadi dalam berbagai 

bidangseperti politik/ketatanegaraan, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan 

danteknologi akan membawa dampak dalam proses pembelajaran. Seiring 

denganadanya perubahan yang pesat ini, lembaga pendidikan memiliki peran 

sentral dalam membantu peserta didik baik secara individual maupun kolektif agar 

mampu hidup secara produktif ditengah masyarakat dengan berbagai 

permasalahan atau problema yang dihadapinya. Karena dengan adanya perubahan 

tadi maka secara otomatis permasalahan atau problema yang ditemui dalam 

kehidupan juga semakin komplek.Untuk dapat mengantisipasi adanya perubahan 

tersebut maka pendidikan yang hanya menekankan pada penguasaan materi saja 

menjadi tidak sesuai lagi. Selain aspek penguasaan materi, pendidikan dewasa ini 

harus mampu mengembangkan hasil belajar yang berguna untuk menghadapi 

permasalahan dalam kehidupan. 

Hasil belajar ini biasa disebutdengan result learn, sedangkan dalam 

matematika juga ada hasil belajar yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

hasil belajar yang mana hasil belajar tersebut diperlukan untuk dapat memahami 

dunia sekitarnya serta untuk berhasil dalam kariernya yang disebut dengan hasil 

belajar matematika. Pembelajaran matematika oleh sekolah di Indonesia sejauh ini 

masih didominasi oleh pembelajaran konvensional dengan paradigma 

mengajarnya. Siswa diposisikan sebagai obyek, siswa dianggap tidak tahu apa-

apa, sementara guru memposisikan diri sebagai sumber yang mempunyai 

pengetahuan. Guru ceramah dan menggurui, otoritas tertinggi adalah guru. 

Penekanan yang berlebihan pada isi dan materi yang diajarkan. 

Paradigma mengajar seperti di atas tidak dapat lagi dipertahankan dalam 

pembelajaran matematika di sekolah. Sudah saatnya paradigma mengajar diganti 

dengan paradigma belajar. Paradigma belajar ini sejalan dengan teori 

konstruktivisme. Dalam paradigma belajar, siswa diposisikan sebagai subyek. 
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Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, tapi suatu prosesyang harus digeluti, 

dipikirkan dan dikonstruksi siswa, tidak dapat ditransfer kepada mereka yang 

hanya menerima secara pasif. Pada abad ke-20 ini kesadaran akan pentingnya 

matematika dalam kehidupan sehari-hari bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sudah meluas dan merata hampir ke segala lapisan masyarakat. Peranan 

matematika dalam kehidupan tidak hanya pada kehidupan individual, tetapi dalam 

kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kehidupan antar bangsa. 

Pada masa yang akan datang suatu bangsa yang tidak menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi akan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap 

bangsa dan negara lain. Salah satu syarat untuk dapat menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah penguasaan yang baik atas matematika.Untuk 

itu guru haruslah aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa 

dapat menguasai materi dengan baik dan mendalam. Kreatif maksudnya adalah 

guru mampu memiliki dan menggunakan berbagai metode dalam penyampaian 

materi pelajaran matematika. 

Toho Cholik Mutahir (Abbas, 2000:2) menyatakan bahwa saat ini pola 

pengajaran terlalu banyak didominasi oleh guru, khususnya dalam transformasi 

pengetahuan kepada anak didik. Pola pengajaran seperti itu harus diubah dengan 

cara menuntun dan mengiring anak didik mencari ilmunya sendiri. Jadi peran guru 

disini hanya sebagai fasilitator, sedangkan anak didik harus menemukan konsep-

konsep secara mandiri. Meskipun sudah ada sekolah-sekolah yang telah 

menggunakan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran 

aktif (active learning), tapi masih sedikit sekali. Biasanya sekolah yang 

menggunakan prinsip pembelajaran ini adalah sekolah yang sudah mendapatkan 

predikat Sekolah Standar Nasional (SSN).  Model pembelajaran berbasis masalah 

dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas V Kanisius Cungkup ini 

diharapkan akan membantu atau mempermudah guru dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika, yang disamping mampu meningkatkan prestasi siswa 

(mencapai ketuntasan belajar) juga mampu mengembangkan pembelajaran 

matematika seperti yang diharapkan dalam. 
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Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan (KTSP), kurikulum yang coba 

dikembangkan di tahun pembelajaran ini. Pada dasarnya KTSP sama dengan 

kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dimana dengan 

kecakapan tersebut diharapkan siswa terbiasa bekerjasama dengan orang lain, 

mendengarkan dengan akfif, berani bertanya, menjawab pertanyaan atau 

menyampaikan pendapat dan kreatif dalam memecahkan masalah. Dan yang tidak 

kalah penting adalah mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan (joyfull learning), dan memotivasi siswa. . Dengan pembelajaran 

berbasis masalah diharapkan akan membantu siswa mengembangkan 

keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah serta membantu 

siswa menjadi pelajar yang mandiri. Materi perkalian dan pembagian bilangan 

pecahan adalah termasuk materi yang dianggap sulit olehsiswa kelas V SD 

Kanisius Cungkup, melihat kondisi rendahnya  prestasi  belajar siswa tersebut 

beberapa upaya dilakukan oleh pendidik salah satunya adalah penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah kepada siswa. Namun fakta yang terjadi di 

lapangan, khususnya di kelas V SD Kanisius Cungkup Kecamatan Sidorejo Kota 

Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012 menunjukan hasil belajar siswa 

masih kurang. 

Rendahnya prestasi belajar siswa akan berakibat kerena prestasi belajar 

bisa mempengaruhi prestasi  yang akan diharapkan oleh siswa yang akan 

ditunjukan dengan adanya perasaan senang dan perhatian. Banyak yang 

menyebabkan kondisi diatas terjadi, Misalnya dari diri pribadi siswa sendiri dan 

dari luar pribadi siswa sendiri yang kemudian dapat mempengaruhi adanya model 

pembelajaran berbasis masalah pada siswa ketika kegiatan belajar berlangsung. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Keefektifan Penggunaan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dalam 

Pembelajaran Matematika pada Siswa Kelas V SD Kanius Cungkup Kecamatan 

Sidorejo Kota Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2011/ 2012”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah,  perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “apakah penggunaan  model pembelajaran  berbasis  masalah  

efektif dalam pelajaran matematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga semester II tahun pelajaran 2011/2012’’ 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui keefektifan penggunaan model pembelajaran berbasis masalah 

dalam pelajaran matematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

1.4 .Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan dunia pendidikan mengenai model pembelajaran berbasis masalah 

dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas V SD kanisius cungkup 

semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

1.4.2.Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanafaat bagi siswa, guru dan sekolah. 

Bagi siswa, dapat menumbuhkan motivasi dan daya tarik siswa terhadap 

pembelajaran matematika. Bagi guru, guru dapat menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika dengan baik dan 

benar. Bagi sekolah, menjadi bahan kepustakaaan tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. 

 

 

 


