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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peranan pendidikan pada era globalisasi saat ini sangatlah penting,  

pendidikan menjadi faktor utama dalam  meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang lebih baik, oleh karena itu saat ini banyak metode/strategi 

pembelajaran, fasilitas belajar yang bermunculan dengan tujuan untuk menarik 

minat belajar siswa. Upaya – upaya yang dilakukan pemerintah  sudah 

merambah hampir ke semua komponen pendidikan seperti penambahan 

jumlah buku – buku pelajaran, peningkatan kualitas guru, pembaharuan 

kurikulum dan peningkatan kualitas pembelajaran yang mencakup 

pembaharuan dalam model, metode, pendekatan dan media guna 

mengoptimalkan kualitas pembelajaran. Rendahnya hasil belajar Matematika 

saat ini sangat banyak dikarenakan oleh kurangnya pemahan dan keterampilan 

proses siswa untuk menemukan dan mengungkapkan suatu permasalahan itu 

sendiri. Para siswa telah memiliki kemampuan awal yang telah diterima di 

kelas sebelumnya.  

Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh yang 

mencakup dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, 

akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olah raga, dan perilaku. 

Untuk mencapai hal-hal tersebut dilakukan  kegiatan  pendidikan melalui jalur 

sekolah yang disebut kegiatan belajar-mengajar. Kegiatan belajar-mengajar 

merupakan kegiatan menyampaikan informasi dari guru kepada peserta didik 

yang menyangkut beberapa aspek, baik aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Dengan terjadinya proses belajar mengajar yang sebaik-baiknya 

memungkinkan siswa berprestasi secara lebih baik pula. Menurut Sanjaya 

(2006:27) salah satu tugas guru yaitu “sebagai motivator bagi peserta 

didiknya. Cara untuk membangkitkan motivasi siswa dalam belajar yaitu 

dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan”. Oleh karena itu 
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guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga anak 

dapat termotivasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk 

membangkitkan keaktifan belajar maka dibutuhkan metode pembelajaran yang 

inovatif. 

Sugiman (2006:1) mengemukakan bahwa: 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini tidak bisa 

dipungkiri bahwa matematika memegang peranan penting dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sehingga, untuk 

dapat menguasai dan menciptakan teknologi serta bertahan di masa 

depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini  

Perkembangan kurikulum dewasa ini menuntut partisipasi aktif siswa 

dalam proses pembelajaran dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah 

Menengah. Pembelajaran hendaknya mendorong dan menjadikan siswa 

bersikap peka, kritis, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab (Sudjatmiko 

dkk, 2003: 11). Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2004: 171) 

pembelajaran yang efektif adalah “pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, sehingga dengan melakukan 

aktivitas belajarnya siswa mampu memperoleh pengetahuan dari pemahaman 

sendiri”. Pembelajaran matematika harus dimulai dengan menghadapkan 

siswa kepada masalah-masalah nyata yang dapat diterapkan dalam 

kehidupannya, sehingga siswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan 

dan menguasai konsep matematika dengan lebih mendalam. Berkaitan dengan 

tujuan pembelajaran matematika pada kenyataan di sekolah siswa hanya 

menerima materi sebatas yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa 

cenderung pasif dan keaktifan siswa kurang diperhatikan. Kepasifan 

berdampak kepada jawaban yang sama ketika diberikan permasalahan yang 

sama serta cenderung mengikuti langkah di buku paket atau cara lain yang 

telah ada. 

Pengembangan pembelajaran matematika yang memungkinkan siswa 

untuk dapat bertukar pendapat, belajar dan bekerja sama dalam sebuah 

kelompok diperlukan untuk dapat lebih mengembangkan kemampuan 
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berpikirnya. Siswa juga harus mempunyai kemandirian dalam belajar sehingga 

pembelajaran berlangsung efektif. Kemandirian belajar penting dimiliki oleh 

siswa, karena siswa yang mandiri dalam belajar akan membawa perubahan 

dalam sikap belajar mereka. Siswa yang mempunyai kemandirian dalam 

belajar mampu menganalisis permasalahan yang kompleks, mampu bekerja 

secara individual maupun bekerja sama dalam sebuah kelompok, berani 

mengemukakan gagasan, beragumentasi, membela pendiriannya dan mampu 

mengkritik gagasan orang lain secara konstruktif. Siswa yang tidak memiliki 

kemandirian dalam belajar akan mengalami kesulitan dalam belajar, tidak 

mempunyai dorongan untuk berprestasi sebaik mungkin sehingga tujuan dari 

pembelajaran tidak dapat tercapai dengan baik. 

Sesuai dengan karakteristik ilmu matematika yang bersifat hierarkis, 

untuk mempelajari matematika lebih lanjut harus mempelajari terlebih dulu 

matematika tahap sebelumnya. Hal ini disebabkan karena konsep matematika 

yang satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga untuk mempelajarinya 

harus runtut dan berkesinambungan serta prasyarat yang mendahului konsep-

konsep itu harus dikuasai dengan baik. Siswa yang telah menguasai konsep 

matematika akan lebih mudah dalam mempelajari konsep-konsep matematika 

berikutnya yang lebih kompleks. Sebaliknya, ketidakmampuan siswa dalam 

menguasai suatu konsep akan menimbulkan kesulitan siswa dalam 

mempelajari matematika karena siswa harus lebih banyak diberikan 

kesempatan dalam memahami kaitan antara satu konsep dengan konsep lain. 

Untuk itu, diperlukan suatu pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa 

untuk dapat bertanya, bertukar pendapat, bekerja sama dalam kelompok, 

belajar menyelesaikan suatu permasalahan, mengembangkan pola berpikir 

kritis, dan yang terpenting dapat menjadi pembelajar yang mandiri serta 

menguasai konsep yang dipelajari. Hal ini di antaranya dapat dilakukan 

melalui problem based learning. Problem based learning merupakan suatu 

model pembelajaran yang diawali dengan menghadapkan siswa pada masalah 

matematika yang kontekstual.  
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Sugiman, 2006:7 menyatakan bahwa: 

Dengan segenap pengetahuan yang dimilikinya, siswa dituntut untuk 

menyelesaikan masalah yang kaya dengan konsep-konsep matematika. 

Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi pada masalah 

nyata dan yang terpenting adalah mengembangkan kemampuan siswa 

menjadi pembelajar yang mandiri (self directed learner) yang artinya 

individu yang mampu mengarahkan diri sendiri dalam belajar mengajar, 

mampu berpikir kreatif penuh inisiatif, mempunyai rasa percaya diri, 

mampu menyelesaikan masalah, dan dapat mengambil keputusan sendiri.  

Metode  pembelajaran berdasarkan masalah (Problem Based Learning) 

selanjutnya disingkat dengan PBL, menurut Singletary,2000 adalah 

“pembelajaran yang akan memberikan motivasi siswa untuk melakukan 

pemecahan masalah pada masalah-masalah nyata dalam kehidupan yang 

mereka hadapi serta merangsang siswa untuk menghasilkan sebuah 

produk/karya”. Secara garis besar PBL menyajikan kepada siswa situasi 

masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan 

kepada mereka untuk melakukan penyelidikan inkuiri. PBL berpusat kepada 

siswa mendorong inkuiri terbuka dan berpikir bebas yang dikemukakan dalam 

bentuk laporan, karya yang akan dijadikan bahan evaluasi sehingga membantu 

siswa untuk menjadi mandiri. “Hasil penelitian Rahmi (2005) menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan metode PBL dapat meningkatkan pemahaman 

siswa dan dapat mengoptimalkan respon siswa selama proses pembelajaran”. 

Problem based learning diawali dengan mengorientasikan siswa terhadap 

suatu masalah kontekstual. Kemudian guru membimbing dan mengarahkan 

siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya 

untuk dapat menyelesaikan masalah yang diungkapkan. Siswa dituntut untuk 

mampu melakukan penyelidikan terhadap masalah. Pada saat penyelidikan 

masalah inilah siswa diharapkan dapat mengingat kembali materi-materi 

prasyarat atau konsep-konsep matematika yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Setelah mampu menyelidiki masalah siswa 

diharapkan untuk mampu mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian 
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masalah yang telah diperolehnya. Di akhir pembelajaran, siswa dengan 

bantuan guru menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. 

Berdasar hasil observasi pada pembelajaran matamatika kelas V SD 

Negeri Jati 3 Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, diketahui pada saat 

pembelajaran berlangsung siswa terlihat pasif dan tidak memiliki keinginan 

untuk mengikuti pelajaran matematika. Siswa cenderung melakukan aktivitas 

lain yang lebih menarik perhatian siswa, seperti menggambar, melamun, dan 

mengobrol. Saat guru memberikan penugasan pada pertemuan sebelumnya 

kepada siswa untuk mempelajari materi pertemuan hari itu, siswa tampak 

sama sekali tidak mempelajari materi tersebut. Ini menunjukkan siswa belum 

dapat merancang belajar mereka sendiri. Siswa sulit mengemukakan pendapat 

nya dan takut untuk bertanya sehingga berpengaruh terhadap kemandirian 

belajar siswa. Pada saat guru meminta siswa untuk mengerjakan soal, 

beberapa siswa merasa kebingungan dan kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah tersebut. Siswa merasa kesulitan menyelesaikan masalah yang 

diberikan oleh guru karena siswa belum menguasai konsep matematika pada 

materi prasyarat. Guru harus mengulangi penjelasan yang telah diberikan 

barulah kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut. Siswa juga 

cenderung menghapalkan rumus matematika pada saat menyelesaikan soal 

matematika yang mengakibatkan siswa tidak dapat menemukan pengetahuan 

secara aktif. Sehingga dalam hal ini guru perlu meningkatkan keaktifan belajar 

dan penguasaan konsep matematika siswa agar pemahaman para siswa 

terhadap matematika meningkat. Selain tingkat keaktifan siswa yang masih 

rendah hasil observasi menunjukan bahwa masih rendahnya tingkat 

keberhasilan siswa, ini ditunjukan denggan hasil belajar siswa yang masih 

rendah. Untuk itu diperlukan sebuah penanganan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Guru juga harus melakukan remidiasi guna mencapai 

KKM yang telah ditentukan, selain itu remidiasi dilakukan tidak hanya sekali 

karena msih ada siswa yang belum memenuhi KKM meskipun telah dilakukan 

remidiasi. Sehingga dalam hal ini guru perlu malakukan perubahan pada saat 
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proses pembelajaran berlangsung agar KKM yang telah ditentukan dapat 

terpenuhi. 

Melihat permasalahan masih rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran matematika, maka peneliti tertarik untuk menerapkan 

problem based learning sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Jati 3 

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Selain itu, belum pernah 

dilaksanakan penelitian mengenai problem based learning untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa di SD Negeri Jati 

3 Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. 

Dalam problem based learning siswa menjadi sentral dari proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung, sedangkan guru hanya sebagai 

mediator ataupun fasilitator yang bertugas untuk menyediakan dan memenuhi 

kebutuhan siswa saat proses pembelajaran. Pendekatan ini membutuhkan 

peningkatan peran guru untuk lebih memotivasi siswa sehingga diharapkan 

problem based learning dapat digunakan sebagai usaha perbaikan atau sebuah 

tindakan untuk mengatasi permasalahan rendahnya keaktifan dan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri Jati 3 Kecamatan Sawangan Kabupaten 

Magelang.  

Berdasar uraian di atas, maka peneliti ingin meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Jati 3 Kecamatan Sawangan 

Kabupaten Magelang melalui problem based learning. Dengan problem based 

learning siswa diharapkan dapat lebih terampil menggunakan pengetahuan 

yang telah diperolehnya untuk menyelesaikan suatu masalah matematika 

sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan  hasil belajar matematika siswa 

dalam proses memecahkan masalah. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang masalah maka peneliti menyimpulkan 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1) Rendahnya hasil belajar Matematika yaitu 56 % siswa memperoleh nilai 

kurang dari KKM. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni 70. 



7 

 

2) Keaktifan siswa dalam pembelajaran masih rendah yaitu 46,7% siswa 

masih belum mencapai tingak keaktifan yang diharapkan yakni 80% siswa. 

3) Pembelajaran masih teacher-centered, sehingga siswa tidak mempunyai 

kesempatan untuk mengeluarkan kemampuan yang dimiliki. 

4) Kerjasama siswa dalam kelompok belum efektif karena dalam 

pembelajaran kelompok masih didominasi oleh siswa yang pandai. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan permasalahan di atas, maka 

peneliti membatasi masalah hanya tentang peningkatan keaktifan pada siswa 

yang mencakup aspek aktif, inisiatif, percaya diri, motivasi, tanggung jawab 

dan peningkatan hasil evaluasi belajar pada siswa (menggunakan tes) agar 

tercapainya KKM yang telah ditentukan pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas V SD Negeri Jati 3 Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang 

Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan metode problem based learning.  

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasar uraian di atas, rumusan masalah adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan problem based learning untuk meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Jati 3 

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang? 

2. Apakah pelaksanaan problem based learning dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Jati 3 

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasar perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

Melalui pelaksanaan pembelajaran matematika dengan problem based 

learning diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
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matematika siswa kelas V SD Negeri Jati 3 Kecamatan Sawangan Kabupaten 

Magelang tahun pelajaran 2014/2015  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

1. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah 

awal untuk kegiatan penelitian lebih lanjut. 

2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk 

mengembangkan pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Matematika. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru, untuk memberi gambaran dan memberdayakan guru 

dalam mengembangkan kemampuan menerapkan problem 

based learning pada pembelajaran matematika yang dapat 

meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar matematika selain 

itu guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat untuk 

dilaksanakan di kelas, meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran Matematika sehingga hasil belajar 

siswa lebih baik, meningkatkan kinerja guru dalam 

pembelajaran sehingga dapat menjadi guru yang profesional. 

2. Bagi siswa, melalui problem based learning dapat 

meningkatkan:(a) kemampuan belajar siswa terhadap pelajaran 

Matematika meningkat, (b) siswa dapat memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan guru, (c) hasil belajar siswa 

pada pelajaran Matematika dapat meningkat, (d) keaktifan 

siswa dalam pembelajaran meningkat. 

3. Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah:  (a) memberikan 

sumbangan yang positif terhadap kinerja guru sehingga kualitas 

pembelajaran di sekolah meningkat, (b) dapat memberikan 

masukan berupa informasi bagi sekolah tentang pentingnya 
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pemilihan metode yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar 

Matematika. 

4. Bagi peneliti, memberikan tambahan yang berupa pengetahuan 

dan pengalaman sebagai calon guru agar bisa nenerapkan 

metode yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 


