
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan selalu berkembang setiap saat seiring berkembangnya zaman. 

Dalam Permendikbud di Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan 

menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk 

diwujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik 

tersecara aktif terkembangkannya potensi dirinya untuk memiliki kemampuan di 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang memerlukan dirinya, di masyarakat, bangsa dan di 

negara”.  

Proses pendidikan yang memperhatikan komponen pendidikan diharapkan 

mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Pendidikan mempunyai 

peranan penting dalam menghasilkan generasi muda yang mempunyai kualitas. 

Oleh karena itu, pendidik mempunyai tugas dalam meningkatkan kualitas, 

kreativitas, dan mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik 

(Anugraheni, 2017: 247). Jadi, dengan melalui proses pendidikan siswa dapat 

memperoleh pengetahuan, karena pendidikan sangat penting bagi setiap manusia. 

Di dalam pendidikan terdapat banyak faktor yang dapat diciptakannya suasana 

pembelajaran yang kondusif yang dapat meningkatkan kualitas, kreativitas, serta 

potensi yang dimiliki oleh siswa.  

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua hal yang perlu diperhatikan didalam 

dunia pendidikan. Pertama, perlu diadakannya tuntutan penyelenggaraan 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian kedua, pendidikan 

hendaknya dikembangkan berdasarkan dengan minat dan bakat siswa. Dari dua 

hal tersebut, siswa diharapkan akan memiliki kreativitas dan kemandirian dalam 

belajar sebagai salah satu tujuan pembelajaran di Indonesia. Sehingga dengan 

adanya hal tersebut pembelajaran di Indonesia akan menjadi lebih meningkat. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk terciptanya proses pembelajaran 

yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Apalagi  kita melihat sekarang ini 
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dari tahun ketahun pendidikan di Indonesia selalu berganti kurikulum seiring 

dengan perkembangannya. Pembelajaran tematik terpadu mempunyai tujuan dan 

berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan 

mendalamai konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah 

semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata 

(kontekstual) dan bermakna bagi peserta didik. 

Guru secara langsung memberikan arahan kepada peserta didik untuk 

belajar dengan baik melalui pembelajaran yang dikelolanya, sehingga guru perlu 

menciptakan kondisi yang memungkinkan proses interaksi yang baik dengan para 

siswa, agar mereka dapat melakukan berbagai aktivitas belajar secara efektif pada 

setiap pembelajaran yang diajarkan, tidak terkecuali pada pelajaran matematika 

(Marlina, 2013: 1). Matematika merupakan salah satu sarana yang penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagian besar keputusan yang diambil di dalam 

kehidupan terlebih dahulu dipertimbangkan melalui proses berpikir kritis dan 

logis. Dalam proses berpikir kritis dan logis perlu untuk mempertimbangkan 

sebab dan akibat terhadap apa yang terjadi dari keputusan yang akan diambil. 

Matematika adalah bahasa simbol yang merupakan ilmu berdasarkan pada 

berpikir logis, kreatif, inovatif, dan konsisten memiliki objek tujuan abstrak, yaitu 

fakta, konsep, operasi, dan prinsip (Vitasari, 2013: 3). 

Salah satu kemampuan dan keterampilan yang perlu dikembangkan dalam 

proses pembelajaran Matematika dalam rangka mencapai keterampilan dalam 

memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekolah maupun kehidupan sehari-

hari yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan 

kemampuan yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam proses 

pembelajaran, sehingga dapat diambil suatu keputusan yang terbaik yang dapat 

dilakukan. Kemampuan berpikir kritis dapat dilatih di sekolah manapun melalui 

suatu proses belajar. Kemampuan berpikir kritis dalam dimensi kognitif Bloom 

menempati bagian dimensi menerapkan (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta 

(C6) jika dilihat dari sistem taksonomi Bloom yang lama. Namun, dalam 

taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson & Krathwohl, kemampuan 

berpikir kritis berada pada dimensi menerapkan (C4) dan mengevaluasi (C5). 
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Pada versi pembaharuannya, dimensi sintesis diintegrasikan ke dalam dimensi 

analisis. Berpikir kritis dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menemukan informasi dan pemecahan dari suatu masalah dengan cara bertanya 

kepada dirinya sendiri untuk menggali informasi tentang masalah yang sedang 

dihadapi (Christina & Kristin, 2016: 222). 

Sekolah merupakan tempat seorang pendidik dan peserta didik yang mana  

pendidik dianggap sebagai seorang fasilitator atau sebagai seorang pengajar dan 

peserta didik sebagai orang yang menerima ilmu yang didapat dari proses 

pembelajaran. Dari proses belajar lah siswa mendapatkan hasil belajar yang di 

berikan oleh guru setelah melewati belajar. Hasil belajar dapat dikelompokkan 

menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam ranah kognitif 

siswa mendapatkan hasil yang berkaitan dengan intelektual atau kemampuan 

berpikir, pada ranah afektif siswa mendapatkan hasil yang berkaitan dengan sikap 

siswa, dan ranah pesikomotor siswa juga mendapatkan hasil yang berkaitan 

dengan tingkah laku. Hasil belajar merupakan suatu yang diperoleh dari suatu 

proses atau usaha siswa setelah melaksanakan kegiatan belajar yang di ukur 

dengan menggunakan tes untuk melihat hasil kemajuan siswa. Hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan  bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan (Suprijono, 2013:7).  

Menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan berpikir 

siswa merupakan hal yang tidak mudah.  Karena guru  juga memerlukan solusi 

agar kemampuan berpikir siswa dapat meningkat. Suatu proses pembelajaran 

dapat tercapai serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah dalam proses belajar, yang pada intinya berpusat pada 

siswa (Rusnadi & Arini, 2013: 3). Kemampuan berpikir kritis dapat dilatih di 

sekolah manapun melalui suatu proses belajar. Berpikir kritis merupakan proses 

berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan yang dapat digalai melalui proses 

pembelajaran.  Oleh karena itu dalam mata pelajaran matematika, terutama dalam 

menyelesaikan soal cerita siswa harus bisa menyelesaikan soal dengan 

menggunakan kemampuan berpkritis siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa 
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harus di asah melalui pemberian  masalah matematika melalui soal cerita yang di 

berikan oleh guru. 

Kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar merupakan dua hal yang 

penting bagi siswa, mengerjakan soal cerita matematika bukan merupakan hal 

mudah , seringkari siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita metematika 

bukan karena siswa tidak bisa menghitung melainkan siswa tidak memahami soal 

dengan cermat. Soal cerita merupakan soal yang sudah tidak asing lagi terutama 

bagi siswa yang sering berkecimbung pada pelajaran matematika. Soal cerita pada 

matematika merupakan bentuk sajian soal yang berisi banyak kata yang disusun 

menjadi kalimat yang berbentuk permasalahan yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Dalam menyelesaikan permasalahan 

ini guru perlu menerapkan pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir 

kritis. Namun kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar yang rendah dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK pada mata 

pelajaran matematika masih terjadi pada siswa di kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap guru kelas 4, tahun pelajaran 

2018/2019 SD Negeri Lodoyong 03 dapat dilihat rendahnya kemampuan berpikir 

kritis bahwa siswa yang belum dapat berpikir kritis dilihat dari cara mereka 

menjawab dan menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru serta 

cara mereka menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru, sedangkan siswa 

yang sudah dapat berpikir kritis hanya ada 5 siswa dari jumlah keseluruhan siswa 

kelas 4, yaitu 30 siswa pada tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018. Sedangkan 

siswa yang mendapatkan hasil belajar rendah atau dibawah KKM pada materi 

sebelumnya ada 15 siswa, dan sudah mendapatkan hasil belajar diatas KKM ada 

12 siswa dari jumlah keseluruhan siswa kelas 4, yaitu 27 siswa dan memiliki nilai 

rata-rata yaitu 65,43% pada tahun ajaran  2016/2017. Dan siswa yang 

mendapatkan hasil belajar  rendah atau di bawah KKM ada 16 siswa yang 

mendapatkan hasil belajar diatas KKM ada 14 siswa dari jumlah keseluruhan 

siswa kelas 4 ada 30, memiliki nilai rata-rata 45,55%. Dalam kurikulum 2013, 

mata pelajaran matematika yang merupakan mata pelajaran yang terpisah dan 

tidak diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain. Setelah diberlakukannya 
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kurikulum 2013 di SD Negeri Lodoyong 03, terdapat permasalahan dalam 

pembelajaran yang hingga kini belum dapat terselesaikan, yaitu dalam mata 

pelajaran matematika. Di kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03, dalam menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK pada mata pelajaran 

matematika masih menerapkan model pembelajaran yang menggunakan metode 

ceramah dimana proses pembelajaran cenderung lebih berpusat pada guru 

menyebabkan siswa tidak aktif dalam pembelajaran dan hanya mendengarkan 

saja. Meskipun sudah diterapkan kurikulum 2013, siswa masih mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan masalah soal cerita pada mata pelajaran 

matematika. 

Kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada mata 

pelajaran matematika dikarenakan kurangnya variasi model pembelajaran yang 

diterapkan dalam mata pelajaran matematika khususnya dalam menyelesaikan 

soal cerita. Di era yang sudah modern sekarang ini, banyak sekali model 

pembelajaran yang baru dan juga inovatif untuk diterapkan dalam proses 

pembelajaran. Banyaknya model pembelajaran yang ada saat ini dapat menjadi 

solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam membuat 

siswa mampu lebih memecahkan permasalahan sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar para siswa. 

Model pembelajaran yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi rendahnya 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03 

dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK adalah 

model pembelajaran Problem Based Learning. Tujuan utama dari model 

pembelajaran Problem Based Learning adalah tentunya dengan cara guru dapat 

mengkondisikan dan membimbing siswa dalam memecahkan permasalahan yang 

akan diselesaikan. Dalam proses pembelajaran berlangsung siswa dapat mencari 

fakta – fakta atau informasi – informasi yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk 

penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Model ini merangsang kemampuan 

para siswa sehingga diharapkan pula melalui penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
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hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03 dalam menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK. 

Penerapan model Problem Based Learning dalam proses pembelajaran 

dapat membantu siswa dalam berpikir kritis, belajar mandiri, kerja sama tim, dan 

memperoleh pengetahuan yang luas. Artinya Problem Based Learning adalah 

model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata untuk belajar tentang 

cara keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha mencari solusi atas 

permasalahan tersebut. Permasalahan yang diberikan bermaksud untuk 

merangsang peserta didik pada rasa ingin tahu terhadap pembelajaran tersebut.  

Berdasarkan wawancara dan latar belakang permasalahan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Matematika Kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses pembelajaran matematika masih sering berpusat pada guru. 

2. Kurangnya penerapan model pembelajaran yang bervariasi dalam 

pembelajaran matematika. 

3. Kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

Matematika masih rendah dapat dilihat dari siswa yang sudah dapat berpikir 

kritis hanya ada 5 siswa dari jumlah keseluruhan siswa kelas 4, yaitu 30 siswa 

dan memiliki rata-rata nilai 65,43% dan 45,55% pada tahun ajaran 2016/2017 

dan 2017/2018. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Based Learning untuk 

meningkatkan  kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar Matematika pada 

siswa kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03? 
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2. Apakah dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran Matematika pada 

siswa kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03? 

3. Apakah dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 

Lodoyong 03? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03. 

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran 

matematika melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

pada siswa kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03. 

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika melalui model 

pembelajaran Problem Based Learning pada mata pelajaran matematika kelas 

4 SD Negeri Lodoyong 03. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai solusi dalam memecahkan suatu 

masalah dalam proses pembelajaran yaitu untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika melalui 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 4. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi guru SD, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai model 

pembelajaran yang dapat memberi solusi dalam pembelajaran di kelas guna 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar matematika siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita siswa SD.  
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b. Bagi siswa, hasil penelitian akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar matematika siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada 

pembelajaran matematika. 

c. Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini sebagai bukti konkret untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan output siswa. Dengan 

meningkatnya kualitas proses pembelajaran dan output siswa, maka kualitas 

sekolah pun juga akan menjadi lebih baik. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini adalah bagian dari pengabdian yang dapat menjadi 

refleksi dan evaluasi untuk mengembangkan inovasi proses pembelajaran agar 

memberikan hasil yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Selain itu, juga 

sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya dalam upaya meningkatkan 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning sebagai alternatif di 

Sekolah Dasar. 

e. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini memberikan saran maupun masukan 

kepada para pengambil kebijakan dan perancang kurikulum tentang pentingnya 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar matematika siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


