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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan pada dasarnya mendewasakan anak, demikian pula 

pendidikan di sekolah pada dasarnya menyiapkan warga masyarakat agar mampu 

menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kondisi 

masyarakatnya. Pendidikan sebagai suatu proses yang dinamis dari waktu ke 

waktu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika 

masyarakat. 

 Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pendidikan, 

peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu pilar peningkatan mutu 

pendidikan secara keseluruhan. Upaya peningkatan mutu pendidikan adalah 

bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia, baik aspek kemampuan, 

kepribadian maupun tanggung jawab sebagai warga negara. 

            Berdasarkan wawancara dengan guru, pembelajaran matematika yang 

dilakukan di SMK Negeri 1 Kartoharjo selama ini kurang begitu baik. Kendala 

yang sering ditemui saat pembelajaran berlangsung antara lain siswanya 

kebanyakan laki-laki sehingga sering ramai waktu menerima pelajaran dari guru 

dan sulit diatur. Siswa juga jarang aktif dalam pembelajaran matematika. Rata-

rata kemampuan siswa dalam menerima pelajaran belum memuaskan, sedangkan 

prestasi siswa dalam proses belajar mengajar belum begitu memuaskan. 
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            Keterampilan matematika yang dimiliki oleh siswa selama ini sudah 

cukup baik, hal ini dapat dilihat dari siswa yang sering maju ke depan 

mengerjakan latihan soal-soal matematika. Namun masih ada permasalahan yaitu 

kurangnya kreativitas belajar, prestasi belajar siswa yang kurang, keaktifan siswa 

juga kurang dalam mengerjakan PR, bertanya dan mengeluarkan ide kurang, 

serta kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan metode pembelajaran 

yang digunakan. Sebagian siswa juga tidak pernah mengeluh tentang model 

pembelajaran matematika yang dilakukan selama ini karena siswa sudah merasa 

cukup senang. Namun siswa yang pandai merasa kurang begitu senang, karena 

tidak mengalami perubahan dalam model  pembelajaram matematika selama ini 

sehingga siswa tidak mendapatkan pengetahuan yang lebih. Selama ini model 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru matematika masih konvensional. Guru 

matematika tersebut juga masih bingung dengan model pembelajaran yang baru 

yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

            Selanjutnya, peneliti melakukan pre-test untuk mengetahui tingkat 

kemampuan pemecahan masalah pada materi Program Linear. Dari hasil pre-test 

diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa belum memuaskan. Hal 

ini ditunjukkan  dengan nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas X MOA  artinya 

kelas sepuluh (X) jurusan Mekanik Otomotif A adalah 9,4 dari skor maksimum 

20. 

            Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa akan 

mempengaruhi kualitas belajar siswa yang berdampak pada rendahnya prestasi 

siswa di sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyikapi 
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rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika adalah melalui 

pendekatan induktif. 

 Pendekatan induktif pada awalnya dikemukakan oleh filosof Inggris yaitu 

Prancis Bacon pada tahun 1561 yang menghendaki agar penarikan kesimpulan di 

dasarkan atas fakta-fakta yang konkrit sebanyak mungkin, sistem ini dipandang 

sebagai sistem berpikir yang paling baik pada abad pertengahan yaitu cara 

induktif disebut  juga sebagai dogmatif artinya bersifat mempercayai begitu saja 

tanpa diteliti secara rasional. Berpikir induktif adalah suatu proses dalam berpikir 

yang berlangsung dari khusus menuju ke yang umum. 

 Menurut Syaiful Sagala (2006:77) menyatakan bahwa, “dalam konteks 

pembelajaran pendekatan induktif adalah pendekatan pembelajaran yang bermula 

dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat disimpulkan 

menjadi suatu fakta, prinsip atau aturan”. 

            Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam pendekatan induktif,     

Syaiful Sagala ( 2006 : 77) adalah sebagai berikut : 

1. memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan      
pendekatan induktif; 

2. menyajikan contoh-contoh khusus konsep, prinsip atau aturan itu 
yang memungkinkan siswa memperkirakan (hipotesis) sifat umum 
yang terkandung dalam contoh-contoh itu; 

3. disajikan bukti-bukti yang berupa contoh tambahan untuk menunjang 
atau menyangkal perkiraan itu; 

4. disusun pernyataan mengenai sifat umum yang telah terbukti 
berdasarkan langkah-langkah yang terdahulu. 

 
 

 Proses Penelitian Tindakan Kelas ini memberikan kemampuan kepada 

siswa sehingga peneliti dan guru matematika dapat mengidentifikasi masalah-

masalah pembelajaran matematika untuk dapat dikaji, ditingkatkan dan 
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dituntaskan. Dengan demikian diharapkan belajar matematika menjadi lebih 

menyenangkan. Dalam rangka memperhatikan permasalahan pembelajaran 

matematika, lebih-lebih upaya meningkatkan mutu pendidikan maka penulis 

memilih judul “UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

PENDEKATAN INDUKTIF POKOK BAHASAN PROGRAM LINEAR” 

   

B. Identifikasi Masalah 

 Pada latar belakang masalah diatas, diutarakan masih banyak 

permasalahan yaitu kurangnya kreativitas belajar, prestasi belajar siswa yang 

kurang, keaktifan siswa juga kurang dalam mengerjakan PR dan latihan, bertanya 

dan mengeluarkan ide kurang serta kurangnya kemampuan guru dalam 

mengembangkan metode pembelajaran yang digunakan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah dan dapat diuji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini 

difokuskan pada hal-hal berikut : 

1. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan adalah pendekatan induktif. 

2. Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika 

yang dibatasi pada pokok bahasan Program Linear. 
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D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dicari jawabannya 

melalui penelitian ini adalah adakah peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada pokok bahasan Program Linear dengan pendekatan induktif? 

  

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan menggunakan 

pendekatan induktif. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Sebagai Penelitian Tindakan Kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

utamanya kepada pembelajaran matematika. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa melalui 

pendekatan induktif. 

Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi kepada strategi 

pembelajaran matematika berupa pergeseran dari pembelajaran yang 

mementingkan hasil ke pembelajaran yang juga mementingkan prosesnya 

untuk mencapai hasil. 
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2. Manfaat Praktis 

Pada dataran praktis, penelitian ini memberikan sumbangan bagi 

guru matematika dan siswa. Bagi guru matematika, pendekatan induktif dapat 

dijadikan sebagai input dalam menemukan strategi dan proses belajar 

mengajar yang baik sehingga dapat menyelenggarakan pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif. Bagi siswa, proses pembelajaran ini dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam bidang matematika. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pengalaman bagi 

penulis sebagai calon guru matematika. 
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