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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan  yang tidak bisa lepas

dari  kehidupan manusia. Dalam zaman yang semakin modern ini,

pendidikan merupakan  modal yang harus kita miliki dalam menghadapi

tuntutan zaman. Maju mundurnya suatu bangsa dipengaruhi oleh faktor

pendidikan. Jika pendidikan dalam suatu bangsa itu baik,  maka akan

dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam segi

spiritual, intelegensi dan keterampilan. Selain itu, pendidikan merupakan

proses yang penting dalam mencetak generasi bangsa selanjutnya.

Apabila hasil dalam proses suatu pendidikan gagal maka akan sulit

dicapainya kemajuan suatu bangsa.

Dalam rangka meningkatkan pendidikan suatu bangsa, guru dan

siswa merupakan unsur yang sangat penting dalam mencapai suatu

keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, dalam suatu proses

pembelajaran antara guru dan siswa harus terjalin komunikasi yang baik.

Seperti halnya dalam metode pembelajaran yang digunakan hendaknya

dapat membangkitkan semangat siswa tanpa megesampingkan

penguasaan dan pemahaman materi yang disampaikan. Dalam suatu

pembelajaran bukanlah sekedar menyerap informasi dari guru, tetapi juga
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melibatkan berbagai kegiatan dan proses belajar yang harus dilakukan

untuk mendapatkan mutu pendidikan yang berkualitas.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan

dalam suatu pembelajaran antara lain proses pembelajaran yang kurang

menarik perhatian siswa, karena masih menggunakan metode ceramah

yang membuat rendahnya minat siswa dalam mengikuti proses

pembelajaran, serta model pembelajaran yang tidak efektif dalam

menanamkan konsep suatu materi sehingga menyebabkan hasil belajar

siswa menjadi rendah.

Sesuai dalam  kurikulum 2004 dinyatakan bahwa siswa harus

memiliki kompetensi yang diharapkan dapat tercapai dengan belajar

matematika. Berdasarkan standar kompetensi yang termuat dalam

kurikulum tersebut aspek komunikasi dan pemecahan masalah adalah

dua kemampuan yang dituntut untuk dimiliki siswa. Dengan belajar

matematika diharapkan siswa memiliki kemampuan dalam memecahkan

masalah dengan tujuan dapat menghadapi arus perkembangan dan

perubahan zaman.

Berdasarkan hasil pengamatan siswa kelas VII D di SMP N 2

Sawit yang berjumlah 31 siswa diketahui bahwa kemampuan pemecahan

masalah masih rendah. Setelah peneliti melakukan observasi ditemukan

beberapa permasalahan antara lain: 1) siswa yang mampu

mengidentifikasi suatu masalah hanya 12,90 %; 2) siswa yang mampu
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merencanakan penyelesaian dengan tepat hanya 9,67 %; 3) siswa yang

mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana hanya 16,12 %. 4) siswa

yang mampu melakukan pengecekan kembali terhadap langkah yang

telah dikerjakan hanya 12,90 %. Sedangkan untuk hasil belajar siswa

dapat ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam mengerjakan soal

evaluasi  KKM yaitu 70 pada saat akhir pembelajaran matematika

hanya 16,12 %.

Pemecahan masalah dalam matematika merupakan hal yang

sangat penting karena dapat memancing siswa dalam merespon

pertanyaan- pertanyaan yang diajukan. Selain itu siswa terampil dalam

hal memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan.

Pemecahan masalah bukan sekedar ketrampilan untuk diajarkan dan

digunakan dalam matematika tetapi juga merupakan ketrampilan yang

dapat dibawa saat menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam

dunia nyata.

Pada umumnya guru guru hanya menyampaikan apa yang ada di

buku paket dan kurang mengakomodasi kemampuan siswa didiknya.

Bisa dikatakan bahwa guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa

untuk mengkonstruksikan pengetahuan matematika yang dimilikinya,

sehingga kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa tidak

dapat berkembang dengan baik, yang berdampak pada hasil belajar yang

mereka peroleh. Karena  itu diharapkan sebagai guru matematika
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sebaiknya dapat melakukan perubahan dalam hal strategi pembelajaran.

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru dalam

upaya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah adalah

dengan menggunakan strategi Problem Based Learning.

Problem Based Learning merupakan salah satu metode

pembelajaran yang mengutamakan pada keaktifan siswa pada suatu

proses pemecahan masalah, dengan tujuan siswa dapat memperoleh ilmu

dan pengetahuan dari hasil pemecahan yang berusaha mereka pecahkan.

Dengan proses pembelajaran  ini siswa dilatih untuk menumbuhkan cara

berfikir dan kemampuan memecahkan masalah agar mampu menemukan

konsep suatu masalah tertentu sehingga mampu mempengaruhi hasil

belajar siswa tersebut menjadi lebih baik. Model pembelajaran ini

membiasakan siswa terlibat langsung dalam proses belajar, oleh karena

itu ilmu yang didapat akan mudah diingat dan mudah diterapkan karena

mereka aktif dalam menemukan solusi dalam suatu masalah sehingga

mampu meningkatkan hasil belajar mereka.

Metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan

metode pembelajaran yang sedang dikembangkan saat ini karena sangat

jauh berbeda dari metode konvensional yang selama ini biasa digunakan

oleh guru. Jika dulunya siswa harus mengingat seluruh informasi yang

disampaikan oleh guru, dengan metode pembelajaran Problem Based

Learning (PBL) siswa dibekali informasi secukupnya sebagai modal
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dasar untuk memecahkan masalah yang lain. Problem Based Learning

(PBL) dimulai dengan pemberian masalah yang biasanya memiliki

hubungan dengan dunia nyata, sedangkan  siswa secara berkelompok

aktif merumuskan masalah dan mengidentifikasi kesenjangan

pengetahuan mereka, mempelajari dan mencari sendiri materi yang

terkait dengan masalah dan melaporkan solusi dari masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu adanya penelitian

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Hasil

Belajar Matematika melalui Metode Pembelajaran Problem Based

Learning ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang  masalah yang telah teruraikan maka dapat diru-

muskan sebagai berikut:

1. Adakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada siswa dalam

pembelajaran matematika setelah diterapkan pembelajaran dengan

strategi Problem Based Learning (PBL) ?

2. Adakah peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran matematika

setelah diterapkan pembelajaran dengan strategi Problem Based

Learning (PBL)?
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

a. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada siswa

dalam pembelajaran matematika.

b. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran

matematika.

2. Tujuan Khusus

a. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada siswa

SMP kelas VIID di SMP N 2 Sawit, setelah belajar matematika melalui metode

pembelajaran Problem Based Learning.

b. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa SMP kelas VIID di SMP N 2

Sawit, setelah belajar matematika melalui metode pembelajaran Problem

Based Learning.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk:

a. Sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah dan hasil belajar dalam pembelajaran matematika melalui strategi

Problem Based Learning.
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b. Sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan penelitian lain yang

menggunakan strategi Problem Based Learning bagi siswa untuk

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar matematika.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk :

a. Bagi guru, dengan dilaksanakan penelitian ini guru dapat memanfaatkan

hasil dari pembelajaran dengan metode pembelajaran Problem Based

Learning untuk pembenahan metode pembelajaran serta mampu

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika.

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik

dalam rangka perbaikan pembelajaran.

c. Bagi siswa, mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematika dan mengembangkan potensi yang dimilliki.

d. Bagi kepala sekolah, dapat memanfaatkan produk atau hasil penelitian untuk

melakukan pembinaan dalam bidang pembinaan sekolah.

e. Bagi peneliti lain, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu

melakukan perbaikan untuk metode pembelajaran yang sebelumnya sudah

ada.


