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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau 

latihan yang berlangsung disekolah dan luar sekolah Syaiful Sagala (2011: 4). 

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan itu 

digunakan untuk mengembangkan seluruh potensi atau bakat manusia 

sehingga menciptakan manusia yang baik, berbudaya dan manusiawi. 

Pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting berkaitan dengan 

pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa 

generasi muda dalam kewajiban dan tanggungjawab dalam masyarakat. Tanpa 

adanya pendidikan seseorang tidak akan tahu tentang perkembangan dunia 

luar. 

Pelajaran matematika mempunyai peranan yang sangat penting 

didalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jam pelajaran sekolah 

lebih banyak dibandingkan pelajaran lain. Pelajaran matematika diberikan 

kepada semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan 

Tinggi.  

Menurut Aunurrahman (2010: 119) keaktifan anak dalam belajar 

merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami, didasari dan 

dikembangkan oleh setiap guru di dalam proses pembelajaran. Demikian pula 

berarti harus dapat diterapkan oleh siswa dalam setiap bentuk kegiatan belajar. 
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Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik 

intelektual, emosional dan fisik jika dibutuhkan. 

Setyo Winarni dan Sri Harmini (2011: 113) mengemukakan bahwa 

pemahaman siswa tentang pelajaran yang diajarkan dapat terlihat dari sifat 

aktif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi pelajaran tersebut. Keaktifan 

siswa akan muncul jika guru memberikan persoalan kepada siswa agar mau 

mengembangkan pola pikirnya dan mau mengemukakan ide. Siswa dapat 

berpikir dan nalar suatu suatu persoalan matematika apabila telah memahami 

persoalan matematika tersebut. Suatu cara pandang siswa tentang persolaan 

matematika ikut mempangaruhi pola pikir tentang penyelesaian masalah yang 

akan dilakukan. 

Berdasarkan hasil pengamatan siswa kelas VIIA di SMP N 2 

Purwantoro yang berjumlah 33 siswa diketahui bahwa kemampuan 

pemecahan masalah dan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 

masih rendah. Kondisi awal rendahnya  kemampuan pemecahan masalah 

antara lain: 1) siswa yang mampu mengidentifikasi suatu masalah hanya 

9,09%; 2) siswa yang mampu merencanakan penyelesaian dengan tepat hanya 

6,06%; 3) siswa yang mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana hanya 

3,03%; 4) siswa yang mampu melakukan pengecekan kembali terhadap 

langkah yang telah dikerjakan hanya 3,03%. Sedangkan untuk keaktifan  

siswa dapat ditunjukkan oleh 1) siswa yang mengajukan pertanyaan saat 

pembelajaran berlangsung hanya 3,03%; 2) siswa yang mengerjakan soal-soal 

latihan di depan kelas hanya 15,15%. 



3 
 

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan siswa kelas 

VII SMP Negeri 2 Purwantoro disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

pembelajaran matematika yang masih konvensional dimana guru mengajar 

hanya dengan metode ceramah. Guru sebagai pusat belajar mengajar sehingga 

siswa kurang aktif  serta kurang merangsang siswa untuk memecahkan 

masalah dalam pembelajaran. Sehingga siswa hanya menerima apa yang 

diberikan oleh guru. 

Berdasarkan akar penyebab masalah diatas, hendaknya dalam kegiatan 

pembelajaran guru harus mampu memilih dan menerapkan metode 

pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, sehingga siswa lebih aktif 

serta dapat merangsang siswa untuk memecahkan masalah matematika. Dari 

pembelajaran yang ada, salah satu pembelajaran menyenangkan dan menarik 

yang dapat dijadikan alternatif untuk pembelajaran ini adalah metode 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL).  

Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang selalu dimulai dan menggunakan masalah dunia nyata. 

Masalah ini harus relevan dengan tujuan pembelajaran, mutakhir, dan 

menarik; berdasarkan informasi yang luas; dan terbentuk secara konsisten 

dengan masalah lain. 

Metode Problem Based Learning (PBL)  selalu dimulai dengan 

pemberian masalah yang berhubungan dengan dunia nyata, sedangkan siswa 

dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang harus aktif merumuskan 

masalah  mempelajari dan mencari sendiri materi yang terkait dengan masalah 
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dan melaporkan solusinya. Metode PBL memiliki beberapa keunggulan jika 

diterapkan dalam pembelajaran. Menurut Susanto (2012), metode PBL akan 

meningkatkan pendidikan untuk semua siswa, mengubah pola mengajar dari 

'memberitahu' hingga ke 'melakukan', menyediakan kesempatan bagi siswa 

untuk belajar sesuai dengan minat lalu membuat keputusan sendiri,serta 

memberi kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi tentang bagaimana mereka 

akan menemukan jawaban pertanyaan atau memecahkan masalah, PBL juga 

dapat menciptakan siswa menjadi aktif, dan dapat menggali kreatifitas siswa 

dalam memecahkan masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu 

diadakan peneltian yang  berjudul “Peningkatan Kemampuan Pemecahan 

Masalah dan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui 

Metode  Problem Based Learning (PBL)” pada siswa kelas VII A SMP Negeri 

2 Purwantoro tahun ajaran 2013/ 2014. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teruraikan maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika setelah diterapkan dengan metode  Problem Based Learning 

(PBL)  pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Purwantoro tahun 2013/ 

2014? 
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2. Adakah peningkatan keaktifan  dalam pembelajaran matematika setelah 

diterapkan dengan metode Problem Based Learning (PBL) pada siswa 

kelas VIIA SMP Negeri 2 Purwantoro tahun 2013/ 2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

a. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Purwantoro tahun 2013/ 2014. 

b. Untuk meningkatkan keaktifan  pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 

Purwantoro tahun 2013/ 2014. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

pada pembelajaran matematika  melalui metode Problem Based 

Learning (PBL) pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Purwantoro 

tahun 2013/ 2014. 

b. Untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran matematika 

melalui metode Problem Based Learning (PBL) pada siswa kelas VIIA 

SMP Negeri 2 Purwantoro tahun 2013/ 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Menemukan pengetahuan baru tentang peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah  dan keaktifan siswa melalui metode Problem 

Based Learning (PBL). 
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b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini untuk memperbaiki kualitas proses dan cara belajar 

matematika. 

b. Bagi guru 

Bersama guru matematika yang lain, hasil penelitian ini untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran matematika. 

c. Bagi sekolah 

Kepala sekolah dapat meningkatkan pembinaan dan kualitas 

berkelanjutan profesionalisme guru. 


