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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kehidupan sangat dekat dengan matematika, karena matematika bukan 

hanya sebatas pelajaran yang diberikan di sekolah, namun dalam setiap hari 

berhadapan langsung dengan matematika. Saat bangun tidur di pagi hari, melihat 

jam dan menghitung berapa lama lagi waktu yang di punya untuk mempersiapkan 

diri sebelum melaksanakan aktifitas utama. Saat pergi ke tempat beraktifitas juga 

tak bisa lepas dari matematika untuk dapat mempertimbangkan jalan mana yang 

di lewati, manakah yang lebih ekonomis apakah naik sepeda motor atau naik 

kendaraan umum, lalu berapa waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat itu. 

Saat berbelanja, matematika hadir tanpa di sadari dalam menghitung berapa uang 

yang harus di keluarkan untuk berbelanja. 

Matematika merupakan pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa, hal ini 

Nampak dari Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang mengungkapkan bahwa 

matematika tergolong dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dimana diharapkan setelah mempelajarai mata pelajaran kelompok ilmu 

pengetahuan dan teknologi, siswa mampu mengenal, menyikapi, dan 

mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu sikap untuk berpikir dan 

berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri juga diharapkan tertanam pada 

diri setiap siswa. Demikian juga dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa matematika menjadi salah satu mata pelajaran umum 

Kelompok A yang dipelajari dengan tujuan mengembangkan sikap, pengetahuan 

dan keterampilan siswa agar kemampuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara meningkat. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang penting tetapi sulit dipelajari 

karena menurut Ruseffendi (dalam Heruman, 2010: 01), matematika “adalah 

bahasa symbol; ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; 

ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur
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yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, 

dan akhirnya ke dalil.” Sedangkan hakikat matematika menurut Soedjadi (dalam 

Heruman, 2010: 01), “yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada 

kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif.” 

Permendiknas nomor 22 Tahun 2006 mengungkapkan matematika adalah 

ilmu universal yang mendasari berbagai perkembangan teknologi modern, dimana 

matematika memiliki peran penting dalam berbagai disiplin dan digunakan untuk 

dapat memajukan daya pikir manusia. Matematika bukan hanya satu ilmu yang 

dihadapi di bangku sekolah saja, tetapi matematika akan menjadi dasar dimana 

kita dapat mengembangkan berbagai jenis teknologi. Daya pemikiran manusia 

juga dapat semakin berkembang dan semakin maju oleh karena peran matematika. 

Selanjutnya dalam Permendiknas nomor 22 Tahun 2006, diungkapkan 

bahwa Matematika dalam pelaksanaan proses pembelajaran difokuskan dengan 

penggunaan pendekatan pemecahan masalah. Pemecahan masalah tertutup dengan 

satu solusi, masalah terbuka dengan lebih dari satu solusi, dan masalah dengan 

berbagai cara penyelesaian merupakan cakupan di dalam pemecahan masalah 

dalam pembelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika hendaknya selalu diawali dengan pengenalan 

masalah, masalah yang digunakan hendaknya masalah yang sesuai dengan situasi 

atau bisa disebut contextual problem. Peserta didik yang telah mengetahui dan 

menerima permasalahan kemudian dibimbing agar dapat menguasai konsep 

matematika. Teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, 

dan media lainnya sebaiknya digunakan agar pembelajaran yang dilakukan 

semakin efektif. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika tentunya diharapkan untuk dapat 

berhasil membentuk sikap siswa, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan juga 

siswa dapat memperoleh nilai akademis yang baik. Pelaksanaan pembelajaran ini 

salah satu kunci keberhasilannya adalah dengan penggunaan metode pembelajaran 

yang sesuai. Pembelajaran matematika menurut Permendiknas nomor 22 tahun 

2006, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan dengan permasalahan yang 

sesuai dengan situasi. Pembelajaran matematika dengan penggunaan pendekatan 
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pemecahan masalah yang sesuai dengan situasi antara dapat dilakukan dengan 

menggunakan model Problem Based Learning, Cooperative Learning, Project 

Based Learning, Service Learning, Pembelajaran Berbasis Kerja, Concept 

Learning, dan Value Learning. 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa model 

Problem Based Learning menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan 

menggunakan model lain. Penelitian yang dilakukan Alim di SD Mangunsari 04 

dan SD Mangunsari 07 Salatiga pada tahun 2012 menunjukkan bahwa siswa yang 

diajar dengan Problem Based Learning (PBL) dengan teori Dienes lebih baik dari 

pada siswa yang diajar menggunakan pembelajaran mekanistik. Nilai rata-rata 

kelas yang diajar menggunakan Problem Based Learning adalah 85, sedangkan 

nilai rata-rata kelas yang diajar menggunakan metode mekanistik adalah 73,9. 

Senada dengan penelitian Alim, penelitian yang dilakukan oleh Eka Sri Juarmi di 

SD Sidorejo Lor 04 dan Sidorejo Lor 01 Salatiga pada tahun 2012 menunjukkan 

hasil belajar matematika siswa menggunakan Problem Based Learning (PBL) 

dengan media CD Interaktif lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar 

matematika siswa menggunakan metode mekanistik. Nilai rata-rata kelas yang 

diajar menggunakan Problem Based Learning adalah 87,50 dan nilai rata-rata 

kelas yang diajarkan dengan metode mekanistik adalah 71,30. 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga menunjukkan bahwa 

penggunaan model Kooperatif Think Pair Share menghasilkan hasil belajar yang 

lebih baik dibandingkan dengan model yang lainnya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Pujiono di SMP Negeri 03 Getasan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 

hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Think Pair Share lebih baik dari siswa yang diajar menggunakan 

pembelajaran konvensional. Nilai rata-rata kelas yang diajarkan menggunakan 

Model Kooperatif Tipe Think Pair Share adalah 75,57 dan nilai rata-rata kelas 

yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional adalah 64,28. Begitu juga 

penelitian yang dilakukan Utami, Prastini di SMP Kristen 2 Salatiga pada tahun 

2013, menunjukkan bahwa hasil belajar matematika menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share terbukti lebih tinggi dibandingkan 
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dengan hasil belajar metode pembelajaran ekspositori. Nilai rata-rata kelas yang 

menggunakan metode pembelajaran Kooperatif Think Pair Share adalah 93,17 

dan nilai rata-rata kelas yang diajar menggunakan metode ekspositori adalah 

85,71. 

Dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa 

model Problem Based Learning dan model Kooperatif Think Pair Share dinilai 

sesuai untuk digunakan dalam mengajarkan matematika. Kedua model ini 

memiliki kesamaan yaitu menggunakan suatu masalah sebagai suatu pengantar 

dan siswa mencari penyelesaian masalah itu. Pembelajaran diawali dengan 

disampaikan permasalahan yang akan dipecahkan. Model Problem Based 

Learning dan model Kooperatif Think Pair Share akan membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan berfikir dan memecahkan masalah, selain itu siswa 

menjadi mandiri dalam pembelajaran karena mereka akan berusaha memecahkan 

sendiri permasalahan yang dihadapi dengan pengetahuan yang sudah mereka 

miliki. Persamaan model Problem Based Learning dan model Kooperatif Think 

Pair Share yaitu siswa sama-sama dituntut aktif berfikir untuk menyelesaikan 

permasalahan. Perbedaan yang ada pada kedua model ini yaitu dalam model 

Problem Based Learning siswa berfikir dalam kelompok untuk memecahkan 

masalah setelah itu mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya di depan 

kelas, sedangkan dalam model Kooperatif Think Pair Share siswa mula-mula 

berfikir sendiri, kemudian hasil pemikiran itu di bandingkan dan didiskusikan 

dengan teman sebangku, baru setelah itu guru memimpin kelas dalam sebuah 

pembahasan bersama satu kelas dimana setiap kelompok kecil menyampaikan 

hasil pemecahan masalah dan didiskusikan bersama. 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka memunculkan pertanyaan 

adakah perbedaan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning dan model Kooperatif Think Pair Share. Maka 

penelitian ini akan meneliti Perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD 

Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-Ujung 02 Pabelan denggan 

menggunakan model Problem Based Learning dan model Kooperatif Think Pair 

Share. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan signifikan hasil belajar Matematika siswa kelas V SD 

Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-Ujung 02 Pabelan antara 

menggunakan model Problem Based Learning dibandingkan menggunakan model 

Kooperatif Think Pair Share? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan dan mengetahui apakah ada perbedaan signifikan 

hasil belajar Matematika siswa kelas V SD Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri 

Ujung-Ujung 02 Pabelan antara menggunakan model Problem Based Learning 

dibandingkan menggunakan model Kooperatif Think Pair Share. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dalam pendidikan mengenai perbedaan hasil belajar 

Matematika siswa kelas V SD Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-Ujung 

02 Pabelan antara menggunakan model Problem Based Learning dibandingkan 

menggunakan model Kooperatif Think Pair Share. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Siswa  

a. Dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Dapat melatih siswa untuk bekerja secara ilmiah. 

Bagi Guru 

a. Memberi arahan kepada guru dalam penyampaian mata pelajaran 

matematika yang lebih kreatif dan inovatif. 

b. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

c. Memberi dorongan kepada guru agar lebih kreatif dalam merencanakan 

kegiatan pembelajaran supaya siswa tidak jemu dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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Bagi Sekolah 

a. Pembelajaran dengan menggunakan Problem Based Learning dan Think 

Pair Share dapat diterapkan untuk meningkatkan pembelajaran 

matematika 

b. Menjadi masukan dalam peningkatan hasil belajar di setiap kelas, sehingga 

kualitas pendidikan pada setiap SD Negeri Ujung-ujung 02 dan SD Negeri 

Sumberejo 01 Pabelan dapat meningkat. 


