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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan 

disemua jenjang pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting. Dalam 

proses pembelajaran matematika diperlukannya interaksi yang baik antara 

guru dengan siswa untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Kurangnya 

interaksi dalam proses pembelajaran membuat siswa menjadi bosan dan 

kurang paham dalam pelajaran sehingga hasil belajar kurang maksimal dan 

tidak sesuai yang diinginkan. 

Salah satu tujuan pembelajaran aspek yang harus diperhatikan oleh 

guru adalah aspek pengembangan dalam diri siswa yakni kemampuan 

berpikir yang lebih baik akan menerima materi pelajaran dengan baik pula 

dan lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar 

mengajar, siswa adalah sebagai subjek dan objek dari kegiatan pengajaran. 

Sehingga inti dari proses pengajaran adalah kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai suatu tujuan . Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dapat 

dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran 

selesai.  

Hasil belajar merupakan salah satu tujuan dari proses pembelajaran. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan tinggi rendahnya atau 

efektif tidaknya proses pembelajaran. Menurut Nana Sudjana (2008:147) 

dalam proses pembelajaran disekolah, guru hendaknya memilih dan 

menggunakan pendekatan, metode, strategi teknik yang dapat melibatkan 

siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun social. Menurut 

Oemar Hamalik (2008:155), hasil belajar tampak sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam 

bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. 
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Dalam pembelajaran matematika, banyak keluhan guru karena 

kemampuan siswa rendah dalam memahami konsep matematika, ini 

dimungkinkan banyaknya kesalahan siswa dalam memahami konsep 

matematika yang mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan 

soal yang berakhir hasil belajar siswa menjadi rendah, baik dalam ulangan 

harian maupun ujian semester. 

Menurut Oemar Hamalik (2007:57), pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Dalam proses pendidikan siswa berinteraksi dengan komponen 

instrumental pendidikan seperti guru, materi, media, sarana dan metode 

mengajar. Setiap siswa mempunyai potensi untuk dididik. Potensi itu 

merupakan perilaku yang dapat diwujudkan menjadi kemampuan nyata. 

Dalam usaha memudahkan memahami dan mengukur perubahan perilaku 

maka perilaku kejiwaan manusia dibagi menjadi tiga domain atau ranah : 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Kalau belajar menimbulkan perubahan 

perilaku, maka hasil belajar merupakan hasil perubahan perilakunya. 

Proses belajar dapat melibatkan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Pada belajar kognitif, prosesnya mengakibatkan perubahan 

dalam aspek kemampuan berpikir (cognitif), pada belajar afektif 

mengakibatkan perubahan dalam aspek kemampuan merasakan (afective), 

sedang belajar psikomotorik memberikan hasil belajar berupa keterampilan 

(psychomotoric). Proses belajar merupakan proses yang unik dan kompleks. 

Keunikan itu disebabkan karena hasil belajar hanya terjadi pada individu 

yang belajar, tidak pada orang lain, dan setiap individu menampilkan perilaku 

belajar yang berbeda. Pada teori belajar perilaku, proses belajar cukup 

dilakukan dengan mengikatkan antara stimulus dan respons secara berulang, 

sedang pada teori kognitif, proses belajar membutuhkan pengertian dan 

pemahaman. 
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Dalam rangka peningkatan hasil belajar matematika, salah satu usaha 

yang dapat kita lakukan ialah dengan memahami bagaimana siswa-siswa kita 

belajar dimana dalam proses belajar mengajar yang penting adalah 

penguasaan iklim didalam kelas yang sejuk dan nyaman sehingga dapat 

menggugah motivasi siswa dalam belajar. 

Dari hasil observasi awal di SMP Negeri 1 Ngemplak kelas VII E 

semester genap yang berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 14 siswa 

perempuan dan 20 siswa laki-laki diperoleh data kemampuan siswa 

menjelaskan gagasan atau ide menyelesaikan masalah matematika rendah 

baik itu secara tertulis maupun lisan. Banyak faktor yang menyebabkan hasil 

belajar disebabkan oleh rendahnya kemampuan dalam pemahaman konsep 

matematika di SMP Negeri 1 Ngemplak. Kemampuan dalam pemahaman 

konsep matematika diamati dari indikator : 1) menyatakan ulang suatu konsep 

4 siswa (12.12%); 2) mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

3 siswa (9.09%); 3) memberi contoh dan non contoh dari konsep 6 siswa 

(18.18%); 4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika 2 siswa (6.06%). Sedangkan siswa yang hasil belajarnya 

memenuhi KKM adalah 2 siswa (6.06%), KKM SMP N 1 Ngemplak adalah 

80. Dengan data tersebut dapat diamati bahwa pemahaman konsep 

matematika siswa kelas VII E  SMP N 1 Ngemplak masih belum maksimal. 

Pada umumnya guru menyadari bahwa matematika sering dipandang 

sebagai mata pelajaran yang kurang diminati, ditakuti, membosankan oleh 

sebagian besar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 

kurang memuaskan. Akibat dari rendahnya pemahaman konsep adalah hasil 

belajar tidak memenuhi KKM. 

Permasalahan-permasalahan diatas perlu kita perbaiki guna 

meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk itu guru matematika harus mampu 

memilih  dan menerapkan model pembelajaran yang tepat, sehingga siswa 

mampu memahami suatu konsep dalam pelajaran matematika. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif tindakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa  yaitu model pembelajaran Problem Based 
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Learning. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah atau Problem 

Based Learning  yakni  menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan 

memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pembelajaran ini tidak dapat 

dilakukan tanpa guru untuk mengembangkan lingkungan kelas yang 

memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara terbuka. 

Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan 

siswa dalam memecahkan masalah nyata. Model ini menyebabkan motivasi 

dan rasa ingin tahu menjadi meningkat. Menurut Sri Anitah, dkk (2008:2.24) 

Belajar Berbasis Masalah adalah belajar yang berpusat pada pembelajar dan 

juga menggambarkan metode belajar inti atau suplemen pembelajaran. Pada 

Problem Based Learning pembelajaran berdasarkan masalah, kemudian siswa 

menemukan sendiri penyelesaian dari permasalahan tersebut. 

Untuk itu guru matematika harus mampu memilih dan menerapkan 

model pembelajaran yang tepat, sehingga siswa mampu untuk berkomunikasi 

secara aktif dan siswa mampu memahami suatu konsep dalam pelajaran 

matematika. Salah satu model pembelajaran  yang dapat digunakan sebagai 

alternatif tindakan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan 

hasil belajar matematika siswa yaitu model pembelajaran Problem Based 

Learning. 

Problem Based Learning adalah model pembelajaran dimana satu 

kelas dibagi dalam beberapa kelompok kecil, kemudian masing – masing 

kelompok diberikan suatu permasalahan untuk didiskusikan secara 

berkelompok, selanjutnya dipresentasikan. 

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk 

meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar matematika pada materi 

Operasi Hitung Bentuk Aljabar kelas VII E semester ganjil dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning. Dan harapannya apabila pemahaman 

konsep siswa terhadap pembelajaran meningkat, maka hasil belajar siswa 

juga meningkat. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Adakah peningkatan pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika 

melalui  model pembelajaran Problem Based Learning pada siswa kelas 

VII E semester ganjil SMP N 1 Ngemplak? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui model pembelajaran Problem Based Learning pada siswa kelas 

VII E semester ganjil  SMP N 1 Ngemplak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas VII E semester ganjil SMP Negeri 1 

Ngemplak tahun 2015/ 2016. 

2. Tujuan Khusus 

1. Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika melalui 

model pembelajaran Problem Based Learning pada siswa kelas 

VII E semester ganjil SMP Negeri 1 Ngemplak tahun 2015/2016. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui model 

pembelajaran Problem Based Learning pada siswa kelas VII E 

semester ganjil SMP Negeri 1 Ngemplak tahun 2015/2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk pengembangan pembelajaran 

matematika, terutama dalam meningkatkan pemahaman konsep dan 

hasil belajar matematika. 

Secara khusus hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran mateamtika. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa, memperoleh pengalaman belajar secara langsung 

yang berkaitan dengan pemahaman konsep matematika. 

b. Bagi Guru, memberikan pembelajaran kepada guru bahwa 

strategi pembelajaran Problem Based Learning untuk 

mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. 

c. Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan pembinaan dalam 

rangka perbaikan model pembelajaran khususnya dalam 

pembelajaran matematika. 

 


