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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi menghantarkan suasana kehidupan semakin rumit, cepat 

berubah, dan sulit diprediksi. Kondisi ini membawa dampak persaingan yang 

sangat ketat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Siapa yang memiliki 

keunggulan kompetitif, dialah yang akan memperoleh kemudahan hidup. 

Untuk dapat menghadapi dan mengikuti perubahan-perubahan tersebut, 

pendidikan di Indonesia khususnya pembelajaran matematika harus 

memberikan bekal yang cukup kepada generasi anak bangsa saat ini maupun 

masa datang. Mereka harus dibekali dengan berbagai kemampuan yang 

handal, antara lain kemampuan memperoleh, menganalisis, mengolah 

informasi, serta kemampuan memecahkan masalah. 

Perhatian  utama pembelajaran matematika adalah hasil belajar siswa 

yang memuaskan, namun dalam kenyataannya harapan tersebut belum dapat 

tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh siswa 

dalam ulangan harian, nilai rapor, nilai ulangan bersama maupun nilai ujian 

nasional matematika. Berdasarkan pemberitaan harian Jawa Pos, Sabtu 7 Juli 

2012 oleh Sofyan Widodo, dijelaskan bahwa banyak siswa yang tidak lulus 

ujian akhir nasional dikarenakan nilai matematika yang rendah yaitu kurang 

dari 5,51. Rata-rata nilai matematika dalam setiap ujian hampir selalu di 
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bawah 6,0. Hal ini menunjukkan rendahnya hasil belajar matematika di 

Indonesia. 

Hal tersebut banyak terjadi di beberapa SMA tidak terkecuali di SMA 

Negeri 2 Boyolali. SMA Negeri 2 Boyolali terdiri dari 7 kelas X, 3 kelas XI 

IPA, 4 kelas XI IPS, 3 kelas XII IPA, dan 4 kelas XII IPS. Dari beberapa 

kelas tersebut peneliti memilih kelas X-6 sebagai kelas yang akan diteliti. 

Pada observasi awal, terlihat pada saat siswa diminta untuk mengerjakan 

beberapa soal dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor, antara 

lain adalah rendahnya nilai siswa baik dalam ulangan harian, tes akhir 

semester maupun ujian nasional dan sikap negatif serta tidak tertarik kepada 

pembelajaran matematika yang menegangkan. Salah satu penyebabnya adalah 

penggunaan metode yang tradisional dan kurang menarik perhatian siswa.  

Selain itu guru juga masih menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab. Metode ceramah akan merugikan bagi siswa yang malas mencatat, 

selain itu siswa akan lebih cepat bosan karena hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru. Dengan metode ceramah guru tidak dapat menguasai 

dan mengetahui batas kemampuan siswa, di samping itu sering kali siswa 

menerima pengertian yang salah terhadap materi yang disampaikan. Terlebih 

lagi jika siswa memberi jawaban atau pertanyaan yang dapat memberikan 

masalah baru dan kemudian menyimpang dari pokok bahasan sehingga 

menimbulkan pokok pembicaraan baru (Sumiati dan Asra, 2009 : 98). 



3 
 

 
 

Salah satu cara yang dapat digunakan adalah menggunakan suatu 

metode pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa, mampu 

melatih keterampilan siswa dalam memecahkan masalah,dan mampu 

membentuk kepribadian yang mandiri, kreatif dan logis. Cara yang dapat 

dilakukan tersebut adalah mengembangkan metode pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran problem solving. 

Metode pembelajaran problem solving merupakan suatu metode 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk memecahkan suatu persoalan yang 

diberikan oleh guru maupun persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan menggunakan metode problem solving diharapkan siswa lebih 

terampil dalam berpikir dan aktif dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Guru harus mengubah kebiasaan siswa mendengarkan dan mencatat menjadi 

kebiasaan untuk aktif dalam memecahkan masalah. 

Metode problem solving juga memudahkan guru untuk mengetahui 

seberapa jauh pemahaman siswa tentang materi yang dijelaskan. Selain itu 

pembelajaran problem solving memberikan beragam latihan atau evaluasi 

yang beragam sehingga dapat meminimalisir kebosanan yang kemungkinan 

muncul pada saat pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan 

Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Problem Solving Pada Mata Pelajaran 

Matematika di SMA N 2 Boyolali.” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran problem solving dalam 

pembelajaran matematika ? 

2. Apakah penerapan metode pembelajaran problem solving dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMA Negeri 2 

Boyolali ? 

3. Apakah penerapan strategi pembelajaran problem solving dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa SMA Negeri 2 Boyolali ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa mata pelajaran matematika pada pokok bahasan Sistem Persamaan 

Linier di SMA Negeri 2 Boyolali. Sedangkan secara khusus penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. mendeskripsikan penerapan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode pembelajaran problem solving. 

2. mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran problem solving. 

3. mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan metode problem solving. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

peneliti yang akan meneliti permasalahan yang sama. Selain itu penelitian 

ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi guru 

matematika tentang manfaat diterapkannya metode pembelajaran problem 

solving dalam meningkatkan hasil belajar matematika khususnya pada 

pokok bahasan Sistem Persamaan Linier. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar sehingga prestasi siswa 

pada pembelajaran matematika dapat meningkat. 

b. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran dengan 

penerapan metode pembelajaran problem solving dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa khususnya pada pembelajaran matematika. 

c. Bagi guru Matematika, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran yang 

tepat agar siswa tertarik untuk belajar, belajar secara efektif dan 

efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan seperti kemampuan 

memecahkan masalah dan peningkatan hasil belajar siswa yang 

memuaskan. 

 


