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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu dan teknologi dari waktu ke waktu semakin pesat, 

dan didukung pula oleh arus globalisasi yang semakin cepat. Fenomena 

tersebut memunculkan adanya persaingan dalam berbagai bidang kehidupan, 

salah satunya adalah dunia pendidikan. Pendidikan merupakan sektor yang 

sangat penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menjawab 

perkembangan jaman, untuk itu pemerintah selalu berusaha meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan 

setiap manusia yang dipengaruhi oleh seluruh aspek kehidupan dan 

kepribadian seseorang. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat 

menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi 

pembangunan bangsa dan negara, sebab dari situlah akan tercipta Sumber 

Daya Manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. 

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan 

output (lulusan) yang memiliki kemampuan dasar yang dapat menjadi pelopor 

dalam pemahaman. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya 

pembaharuan dibidang pendidikan antara lain adalah pembaharuan metode 

atau peningkatan relevansi metode mengajar. Metode mengajar dikatakan 

relevan jika mampu mengantarkan siswa mencapai tujuan pendidikan melalui 



pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran adalah supaya siswa dapat berfikir 

dan bertindak secara hierarki dan kreatif. Maka dari itu metode penyampaian 

guru yang efektif dalam mengajar adalah apabila dampak dari pembelajaran 

itu dapat menumbuhkan dan menciptakan gairah serta dorongan siswa untuk 

aktif.  

Matematika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sudah 

ada. Matematika merupakan tumpuan peradaban manusia, karena matematika 

juga merupakan faktor pendukung dalam laju perkembangan dan persaingan 

di berbagai bidang. Matematika lahir karena dorongan kebutuhan manusia, 

dengan matematika banyak peristiwa dan kejadian alam semesta ini yang 

diketahui. 

Peranan matematika tidak hanya tertuju pada peningkatan kemampuan 

untuk berhitung kuantitatif tetapi juga untuk penataan cara berfikir dan 

khususnya dalam pembentukan kemampuan analisis, sintesis, evaluasi, dan 

pemecahan masalah. Berdasarkan peranan inilah maka matematika perlu 

diberikan kepada peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. 

 Di dalam pembelajaran matematika guru harus berperan aktif, karena 

guru sebagai faktor yang sangat berpengaruh dalam prestasi belajar siswa 

menjadi titik sumber dalam usaha kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan 

proses belajar mengajar pada umumnya pembelajaran matematika pada 

khususnya diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Keberhasilan tersebut dapat diamati dari beberapa sisi 

yaitu sisi tingkat pemahaman, tingkat penguasaan dan banyaknya soal yang 



mampu dikerjakan dengan betul, makin tinggi tingkat pemahaman dan 

penguasaan siswa dalam suatu pembelajaran dan makin banyak soal yang 

mampu dikerjakan dengan benar diharapkan semakin tinggi tingkat 

keberhasilan pembelajaran tersebut.  

Pada pembelajaran matematika masih banyak ditemukan keragaman 

masalah diantaranya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran belum 

nampak. Hal ini disebabkan kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran dalam mengajarkan dan membelajarkan matematika 

yang masih menggunakan pembelajaran konvensional. Di dalam pembelajaran 

konvensional kegiatan belajar-mengajar didominasi oleh guru. Guru 

menyampaikan materi, guru memberikan contoh-contoh soal sedangkan siswa 

hanya mendengarkan, meniru pola-pola yang diberikan oleh guru, serta 

mencontoh cara-cara guru menyelesaikan soal akibatnya apabila siswa diberi 

soal yang dikembangkan lebih lanjut maka siswa akan kesulitan 

mengerjakannya. Kesulitan siswa untuk memahami  matematika merupakan 

faktor utama yang menyebabkan siswa tidak menyenangi pelajaran 

matematika. Apabila sudah bersikap “tidak menyukai” matematika maka hal 

ini merupakan salah satu hambatan untuk belajar matematika secara efektif 

dan akibatnya prestasi belajar matematika kurang menggembirakan. 

Untuk mengantisipasi kelemahan pembelajaran konvensional, maka 

diupayakan model pembelajaran yang lebih baik. Salah satunya adalah melalui 

pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah merupakan 



salah satu pengajaran yang menuntut siswa benar-benar aktif dan bisa 

menumbuhkan sifat kemandirian. 

Pada kegiatan belajar dengan menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah siswa dilatih menghadapi berbagai masalah matematika untuk 

dipecahkan. Pemecahan masalah merupakan model pembelajaran yang 

merangsang siswa untuk mau berfikir, menganalisa suatu permasalahan 

sehingga dapat menentukan pemecahannya. Bila siswa dilatih menyelesaikan 

soal atau masalah maka akan melatih daya analisis sehingga siswa mampu 

mengambil keputusan. Karena siswa telah memiliki keterampilan dalam 

mengumpulkan data. 

Bertolak dari latar belakang diatas penulis terdorong untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Kontribusi Penerapan Pendekatan 

Pemecahan Masalah Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan tersebut dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Ada kemungkinan keberhasilan proses pembelajaran matematika 

dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan. 

2. Ada kemungkinan perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang 

mendapat pembelajaran matematika  dengan pendekatan pemecahan 

masalah dengan siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 



3. Ada kemungkinan pembelajaran matematika dengan pendekatan 

pemecahan masalah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas 

pendidikan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

agar penelitian ini memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, penulis 

membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran pada penelitian ini adalah pendekatan 

pemecahan masalah. 

2. Masalah prestasi belajar yang diteliti terbatas pada prestasi belajar 

matematika siswa yang diberi pembelajaran dengan pemecahan masalah 

dan pembelajaran konvensional pada pokok bahasan Garis Singgung 

Lingkaran. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang 

diberi pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah dengan siswa 

yang diberi pembelajaran konvensional pada pokok bahasan Garis 

Singgung Lingkaran? 



2. Apakah siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan pemecahan 

masalah prestasi belajar matematika lebih baik dibanding dengan siswa 

yang diberi pembelajaran konvensional? 

 

E. TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa 

yang diberi pembelajaran dengan pemecahan masalah dan konvensional 

pada pokok bahasan garis singgung lingkaran. 

2. Untuk mengetahui apakah siswa yang diberi pembelajaran dengan 

pendekatan pemecahan masalah memperoleh prestasi belajar matematika 

lebih baik dibanding dengan siswa yang diberi pembelajaran 

konvensional. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis merupakan wahana uji kemampuan  terhadap bekal teori 

yang peneliti peroleh dibangku kuliah serta sebagai upaya untuk 

mengembangkan ilmu matematika. 

2. Bagi siswa sebagai informasi untuk membantu siswa mengatasi kesulitan 

belajar matematika. 

3. Bagi guru dapat dijadikan bahan masukan guru untuk mengantisipasi hasil 

belajar siswa yang kurang memuaskan sehingga guru dapat menggunakan 



metode pendekatan pemecahan masalah dalam membantu siswa untuk 

belajar matematika. 

4. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pembanding atau 

dikembangkan lebih lanjut serta sebagai referensi terhadap penelitian yang 

relevan dengan pokok bahasan sejenis. 

 
 




