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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan wahana penting untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia baik dari aspek kemampuan, kepribadian, maupun 

tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang baik. Sehingga mutu 

pendidikan harus selalu ditingkatkan seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Dengan belajar dari pengalaman-pengalaman 

sebelumnya dapat menjadi koreksi untuk terus mengembangkan mutu 

pendidikan. Oleh karena itu pendidikan memerlukan perhatian yang tinggi 

sehingga dapat dikatakan sebagai pendidikan yang bermutu.  

Dalam mencapai suatu tujuan pendidikan maka diperlukan proses 

pembelajaran yang bukan hanya memberikan pengetahuan dan wawasan 

kepada siswa, akan tetapi juga memberikan ketrampilan dan keahlian guna 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menghadapi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi maupun dalam menghadapi masalah pada 

kehidupan siswa. Tercapai tidaknya suatu pendidikan dipengaruhi oleh 

kualitas dalam proses pembelajaran didalam kelas.  

Pada umumnya situasi pembelajaran yang disediakan oleh guru 

kurang menarik perhatian siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Aktivitas 

siswa dalam pembelajaran masih sangat rendah. Siswa diposisikan sebagai 

pendengar dari ceramah yang disampaikan oleh guru yang mengakibatkan 

situasi pembelajaran cenderung membosankan dan monoton. Khususnya saat 
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pembelajaran matematika, sikap siswa masih sangat pasif. Banyak siswa yang 

tidak menyukai pelajaran matematika karena mereka menganggap 

matematika adalah salah satu pelajaran yang sulit. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV di 

SD Negeri I Baleharjo, banyak siswa yang kurang menyukai mata pelajaran 

matematika bahkan masih banyak yang tingkat aktivitas belajarnya masih 

rendah. Siswa kurang antusias dalam pembelajaran matematika, malas 

berfikir, tidak berani bertanya, tidak berani mengungkapkan pendapat, dan 

lain-lain. Hal ini akan berdampak pada kurangnya kebermaknaan suatu proses 

pembelajaran karena aktivitas siswa dalam pembelajaran tidak dapat 

berkembang. 

Kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

disebabkan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru kurang efektif. 

Proses pembelajaran dianggap membosankan karena dalam penyajian materi 

bersifat konvensional. Banyak siswa tidak memahami materi karena 

minimnya aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. Sehingga banyak 

siswa yang bermalas-malasan di dalam kelas, bahkan terlihat belajar dalam 

keterpaksaan. 

Dalam proses pembelajaran matematika seharusnya guru mampu 

menciptakan suasana yang dapat membuat siswa antusias terhadap 

pembelajaran tersebut sehingga aktivitas belajar matematika meningkat. Oleh 

karena itu, saat pembelajaran matematika berlangsung hendaknya melibatkan 

seluruh siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam materi yang sedang 
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dibicarakan karena pada dasarnya pembelajaran matematika membutuhkan 

respon yang tinggi.  

Guru dapat menarik perhatian siswa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran yang bervariasi. Saat ini, banyak strategi pembelajaan yang 

dapat dipilih oleh guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

salah satunya dengan menggunakan strategi Problem Based Learning (PBL) 

atau sering juga disebut dengan pembelajaran berbasis masalah.  

Menurut Tan (dalam Rusman, 2012: 229) pembelajaran berbasis 
masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBM 
kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses 
kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat 
memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan 
kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. 

 
Penerapan strategi Problem Based Learning ditandai dengan adanya 

suatu masalah yang harus diselesaikan oleh siswa sehingga dapat menuntut 

siswa untuk berfikir dan beraktivitas secara aktif dalam proses pemecahan 

masalah. Dengan menggunakan strategi Problem Based Learning dapat 

menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan sehingga siswa 

lebih antusias dan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Aktivitas siswa dalam suatu proses pembelajaran sangat 

mempengaruhi tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 

Dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran maka siswa akan 

mendapat pengalaman yang bermakna sehingga materi yang dipelajari akan 

mudah diterima oleh siswa dan akan lebih lama melekat dalam ingatan siswa.  
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Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran harus dapat dikembangkan 

semaksimal mungkin karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Dalam 

upaya meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika, guru 

dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu menyesuaikan 

kegiatan mengajarnya dengan karakteristik siswa. Guru bukan menjadi satu-

satunya sumber belajar, tetapi guru harus mampu memfasilitasi siswa 

sehingga aktivitas belajar dapat meningkat. 

Oleh karena itu, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

matematika harus selalu ditingkatkan sehingga dapat mendewasakan dan 

mengembangkan kemampuan siswa dalam mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Menurut Hanafiah, dkk (2009: 23), “Proses aktivitas 

pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisis peserta didik, baik 

jasmani maupun rohani sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat 

terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek 

kognitif, afektif, maupun psikomotor”. Dengan demikian guru harus mampu 

menciptakan suasana belajar yang dapat menuntut siswa untuk aktif baik 

secara jasmani maupun rohani dalam mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, guru seharusnya menerapkan strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika, salah 

satunya dengan strategi Problem Based Learning. Oleh karena itu, peneliti 

mencoba menerapkan strategi Problem Based Learning untuk 

mengungkapkan apakah dengan strategi Problem Based Learning dapat 

meningkatkan aktivitas belajar matematika. 
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Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis dalam penelitian ini 

mengambil judul “Penerapan Strategi Problem Based Learning untuk 

Meningkatkan Aktivitas Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri I 

Baleharjo Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang ada, maka penelitian ini difokuskan pada 

penerapan strategi Problem Based Learning sebagai upaya meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini dibatasi pada: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu strategi 

Problem Based Learning. 

2. Aktivitas siswa yang diteliti dibatasi pada aktivitas mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, menjelaskan materi didepan kelas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

dan mengerjakan soal secara kelompok.  

3. Penelitian dilaksanakan pada pembelajaran matematika. 

 

C. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan judul yang diangkat, maka 

dapat dirumuskan permasalahannya adalah “Apakah penerapan strategi 

Problem Based Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika 

siswa kelas IV SD Negeri I Baleharjo tahun ajaran 2012/2013?” 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika melalui 

penerapan strategi Problem Based Learning pada siswa kelas IV SD Negeri I 

Baleharjo tahun ajaran 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Menurut tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat dalam pendidikan di sekolah dasar. Adapun manfaat 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang peningkatan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan penerapan strategi Problem 

Based Learning. Penelitian ini juga dapat dijadikan perbaikan bagi 

pengembangan dan peningkatan hasil pencapaian tujuan pembelajaran 

matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi guru 

bahwa strategi Problem Based Learning dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran. Penelitian ini juga dapat memberikan 

pengalaman langsung bagi guru untuk menggunakan strategi 
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pembelajaran yang inovatif sehingga dapat memperbaiki proses 

pembelajaran selanjutnya. 

b. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika dengan penerapan strategi 

Problem Based Learning serta dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

rangka perbaikan model pembelajaran matematika sehingga dapat 

memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah 

serta kondusifnya iklim pendidikan di sekolah 


