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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses belajar mengajar di sekolah tidak terlepas dari interaksi antara siswa dan 

guru sehingga merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung melalui dua arah. 

Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai seorang pendidik sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik. Terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran diantaranya adalah model pembelajaran, keaktifan, pemahaman konsep, 

komunikasi, dan hasil belajar. 

Pemahaman konsep merupakan salah satu hal penting di dalam proses 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika. Seorang siswa akan lebih 

mudah menyelesaikan soal-soal matematika setelah memahami konsep materi yang ada 

sehingga mereka lebih mudah mengingat dan mengaplikasikannya tanpa harus 

menghafal rumus. Namun pada kenyataannya terdapat berbagai masalah yang 

mengakibatkan rendahnya pemahaman konsep matematika. 

Permasalahan mengenai rendahnya pemahaman konsep matematika ditemukan  di 

SMK Negeri 1 Banyudono. Sebagian besar siswa menganggap matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran yang sulit dipelajari. Pada proses pembelajaran guru lebih 

bertindak aktif sedangkan siswa tidak banyak terlibat. Banyak siswa hanya 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan tidak memahami konsep materi 

yang sedang dipelajari akibatnya banyak siswa hanya menghafalkan rumus. Berkaitan 

dengan tingkat pemahaman konsep siswa di SMK Negeri 1 Banyudono ditemukan 

keragaman masalah rendahnya pemahaman konsep khususnya pada mata pelajaran 

matematika yang meliputi, 1) menggunakan rumus dengan benar 27,78%; 2) 

memberikan contoh  16,67%; 3) menggunakan simbol matematika 11,11%; 4) 

mengubah soal cerita ke dalam model matematika 13,89%. 

Akar penyebab rendahnya pemahaman konsep matematika dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dapat berasal dari guru, siswa, lingkungan, dan atau sarana 

prasarana yang ada. Pada umumnya dalam proses pembelajaran guru masih bertindak 

aktif sedangkan siswa hanya duduk diam mendengarkan materi yang disampaikan. 
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Selain itu masih banyak siswa yang malas belajar serta pasif ketika diminta untuk 

mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Hal tersebut menjadi salah satu 

penyebab rendahnya pemahaman konsep matematika pada siswa. 

Rendahnya pemahaman konsep matematika juga dapat disebabkan penggunaan 

model pembelajaran yang kurang tepat. Model pembelajaran yang digunakan dalam 

penyampaian materi sangat berpengaruh terhadap ketertarikan siswa pada materi yang 

diajarkan sehingga juga berpengaruh pada pemahaman konsep siswa pada materi 

tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, akar penyebab dari rendahnya pemahaman 

konsep matematika siswa yang paling dominan adalah pada penggunaan model 

pembelajaran yang kurang tepat. Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat 

membantu meningkatkan pemahaman konsep matematika adalah model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dengan pendekatan saintifik. 

Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu model pembelajaran yang 

memiliki beberapa keunggulan untuk pembelajaran matematika. Problem Based 

Learning (PBL) menyajikan permasalahan yang berasal dari masalah nyata di 

kehidupan sehari-hari sebagai bahan pembelajaran agar siswa mampu menganalisa dan 

menemukan penyelesaiannya. Duch, Allen, dan White dalam Hamruni (2012: 104) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis masalah menyediakan kondisi untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis serta memecahkan masalah 

kompleks dalam kehidupan nyata sehingga akan memunculkan budaya berpikir pada 

diri siswa. 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 (Kurniasih dan Sani, 2014: 29) tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mengisyaratkan perlunya proses pembelajaran 

yang didukung dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah. Dengan 

pendekatan ini siswa akan lebih aktif dan memahami konsep-konsep matematika yang 

ada. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran mencakup beberapa komponen sebagai 

dasar dari pembelajaran, yaitu proses mengamati, menanya, mengumpulkan data, 

mengolah, menyimpulkan, mempresentasikan dan mencipta. Komponen-komponen 

tersebut diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Pendekatan 
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saintifik diyakini sebagai salah satu jalan untuk mendukung perkembangan dan 

pengembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan peserta didik. 

Berdasarkan pentingnya pemahaman konsep matematika siswa maka peneliti 

tergugah untuk melakukan penelitian menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) dengan pendekatan saintifik. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas X AK 1 SMK Negeri 1 

Banyudono tahun ajaran 2014/2015. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah “Apakah pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan pemahaman 

konsep matematika siswa kelas X AK 1 di SMK Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 

2014/2015?” 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas X AK 1 di 

SMK Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2014/2015 melalui model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dengan pendekatan saintifik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan 

sumbangan pada pembelajaran matematika khususnya pada peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa melalui model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dengan pendekatan saintifik. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat khususnya bagi siswa, guru dan 

sekolah. Bagi siswa penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman 

konsep siswa khususnya pada pembelajaran matematika. Sedangkan bagi guru hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memilih model 

pembelajaran yang tepat dan menekankan keterlibatan siswa di dalam proses 
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pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan 

model–model pembelajaran yang ada agar lebih inovatif dan efisien. Kemudian bagi 

sekolah hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran 

matematika sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

 


