
i 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS MASALAH UNTUK 

MENINGKATKAN PENALARAN DAN KREATIVITAS SISWA 

(PTK Kelas V SD Negeri II Mulyoharjo Jepara) 

 

SKRIPSI 

 Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan   

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1  

 
Pendidikan Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diajukan Oleh: 

RIS WIWIN HERLINA 
A 410 040 084 

 

 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor penentu 

keberhasilan suatu bangsa, beberapa indikasi dapat dilihat dari kemajuan 

dunia barat. Hal ini ditunjukkan dari berbagai data yang selalu memberikan 

informasi tentang keunggulan dibidang pendidikan seperti model 

pembelajaran. Bangsa Indonesia yang saat ini masih dalam posisi sebagai 

negara berkembang masih berupaya agar menjadi negara maju dan lepas dari 

ketertinggalan terutama dibidang pendidikan. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya pengembangan 

dan pembaruan dibidang pendidikan antara lain pembahasan metode atau 

meningkatkan relevansi metode mengajar. Metode mengajar dikatakan relevan 

jika mampu mengantar siswa mencapai tujuan pendidikan melalui pengajaran. 

Adapun tujuan pengajaran supaya siswa berpikir dan kreatif. Maka dari itu 

siswa diberi kesempatan untuk mencoba kemampuannya dalam berbagai 

kegiatan. 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar diperlukan suatu keahlian atau 

ketrampilan pengelolaan kelas yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran, karena setiap siswa memiliki kemampuan 

taraf bernalar yang berbeda-beda sehingga dengan ketrampilan dan keahlian 

itu seorang guru dapat memilih pendekatan dan metode yang tepat agar siswa 
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mampu menguasai  dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru. 

Guru menyadari bahwa matematika sering dianggap sebagai mata 

pelajaran yang kurang diminati, ditakuti dan dihindari oleh sebagian besar 

siswa. Siswa seharusnya menyadari kemampuan berpikir logis, benalar 

rasional, cermat dan efisien yang menjadi ciri utama matematika. Matematika 

diberikan kepada siswa dari tingkatan yang lebih banyak dibandingkan mata 

pelajaran lainnya. 

Tugas guru dalam hal ini adalah membimbing siswa, kalau perlu 

memberi bantuan agar siswa dapat menemukan idenya sendiri. Bimbingan 

atau bantuan guru dalam proses pembelajaran dalam hal ini yaitu 

mengemukakan masalah terlebih dahulu sehingga siswa dapat memahami 

konsep, prinsip dan ketrampilan matematika yang dikehendaki. Pembelajaran 

inilah yang kemudian disebut ”pembelajaran berbasis masalah”. 

Dalam usaha meningkatkan penalaran dan kreatifitas siswa dalam 

matematika adalah dengan menerapkan pembelajaran matematika yang 

berbasis masalah. Dalam pembelajaran matematika berbasis masalah siswa 

dihadapkan pada masalah yang disimulasikan, sehingga siswa dilatih dan 

dikondisikan seperti halnya ia menghadapi dan mencari jalan keluar dari suatu 

masalah hidup sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan matematika. 

Melalui pembelajaran berbasis masalah siswa belajar bagaimana cara 

menggunakan suatu tahapan proses dalam menaksir apa yang mereka ketahui, 

mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, dan kerjasama untuk 
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memecahkan data sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka pada 

penelitian ini penulis memilih judul: ”Pembelajaran Matematika Berbasis 

Masalah Untuk Meningkatkan Penalaran dan Kreativitas Siswa Pada Siswa 

Kelas V SD Negeri II Mulyoharjo Jepara”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Permasalahan penelitian ini difokuskan pada hasil belajar matematika, 

sedangkan hasil belajar matematika dipengaruhi banyak faktor. Pada 

kesempatan ini faktor-faktor yang akan diteliti adalah penalaran, kreativitas, 

dan pembelajaran matematika berbasis masalah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan, sehingga dapat dirumuskan permasalahan berikut: ” Apakah 

ada peningkatan penalaran dan kreativitas siswa setelah menggunakan 

pembelajaran berbasis masalah?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis dan menguji peningkatan penalaran, yaitu:  

kemampuan mengajukan dugaan, kemampuan memanipulasi matematika, 
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kemampuan menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi. Serta menguji kreativitas siswa setelah 

menggunakan pembelajaran berbasis masalah. 

E. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

konseptual utamanya kepada pembelajaran matematika, disamping itu juga 

kepada penelitian meningkatkan penalaran dan kreatifitas siswa. Dari hasil 

penilitian diharapkan sangat bermanfaat untuk: 

1. Dapat dijadikan sebagai alternatif bahan acuan awal bagi guru dan calon 

guru matematika sehingga dalam proses implementasi kurikulum nasional 

baru tidak banyak menghadapi kendala berarti serta dapat mencapai 

sasaran secara optimal. 

2. Bahan informasi kepada guru matematika maupun institusi terkait tentang 

keefektifan belajar matematika dengan menggunakan pembelajaran 

berbasis masalah. 

3. Bagi siswa agar melalui pembelajaran berbasis masalah diharapkan adanya 

perkembangan penalaran dan kreativitas siswa serta tidak mudah 

menyerah dalam menghadapi permasalahan Matematika. 

4. Bagi peneliti sebagai calon pendidik, diharapkan bekal untuk terjun 

kedunia pendidikan. 

 

 
 
 
 




