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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh 

manusia. Dalam pendidikan dapat membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat. Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan kualitas 

hidup manusia yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Amir (2009:2) 

dalam Gunantara (2014) menyatakan “Dunia pendidikan, khususnya di sekolah 

dasar (SD), merupakan pangkal dari suatu proses pendidikan formal yang 

berkelanjutan. Untuk itu, pendidikan di SD memerlukan adanya peningkatan 

kualitas untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi’. 

Dengan meningkatnya kehidupan manusia dari masa ke masa, maka manusia 

diharapkan mampu bersaing dan mampu bertahan serta dapat menyelesaikan 

berbagai masalah yang dihadapi. Pendidikan juga merupakan suatu aset bangsa 

guna untuk pembentukan SDM yang menjadi tulang punggung bangsa dan 

negara. SDM tersebut yakni peserta didik yang menempuh studi di sekolah.  

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen 

pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program 

wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, 

olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi 

tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi 

sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan 

dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan 

pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan 

(Permendiknas, 2006). 

Hal tersebut sesuai dengan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional 
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berfungsi mengembangkan karakter dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan untuk memberikan pengetahuan. 

Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dasar merupakan program pendidikan 

wajib dari pemerintahan. Pendidikan tidak  hanya dapat dilakukan di sekolahan 

saja, melainkan dapat ditempuh dimanapun diluar lembaga sekolah seperti 

bimbingan belajar. Namun yang paling penting pendidikan formal harus 

diajarkan di sekolah dasar dengan bimbingan guru-guru profesionalisme untuk 

mencapai tujuan belajar. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah adalah kegiatan pendidikan yang 

menjadikan seorang siswa menuju keadaan yang lebih baik. Pembelajaran 

merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut KBBI (2003: 72) 

mendefinisikan matematika sebagai ilmu bilangan, hubungan antar bilangan, 

dan prosedural yang digunakan dalam menyelesaikan masalah bilangan. Pada 

pembelajaran matematika dengan pemecahan masalah dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam menemukan ide untuk 

memecahkan masalah. Dengan diterapkannya pembelajaran berbasis masalah, 

siswa diharapkan dapat mengembangkan cara berfikir yang akan digunakan 

sebagai konsep belajar lebih dewasa sehingga siswa tersebut lebih mandiri.  

Menurut Gunantara, dkk. (2014: 5) kemampuan pemecahan masalah 

merupakan suatu kecakapan atau potensi yang dapat dimiliki seseorang siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada pengamatan (observasi) yang telah dilakukan di 

SD Negeri 2 Teras Boyolali pada saat pembelajaran matematika, guru lebih 

memilih menggunakan metode ceramah, setelah itu lalu siswa diberikan 

beberapa contoh soal. Contoh soal yang diberikan tersebut sama dengan contoh 

soal yang telah dikerjakan oleh guru sewaktu guru menerangkan hanya saja 

mengganti bilangan-bilangannya saja, sehingga tidak ada soal yang menantang 

untuk dikerjakan. Siswa mengikuti saja, tidak ada pertanyaan dari siswa dan 
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latihan soal yang dikerjakan siswa hanya dikumpulkan tanpa adanya 

pembahasan tentang soal tersebut serta tidak adanya peran aktif dari siswa. 

Selama proses pembelajaran berlangsung tersebut kegiatan yang 

dilakukan hanya monoton tanpa ada keaktifan siswa selama pembelajaran. Hal 

tersebut dapat berdampak pada rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

matematika yang dialami siswa karena diakibatkan oleh guru yang umumnya 

terlalu berkonsentrasi pada latihan menyelesaikan soal-soal dan kurangnya 

guru dalam menerapkan strategi-strategi pembelajaran. Adapun kegiatan 

pembelajaran guru hanya menjelaskan konsep secara informatif, lalu 

memberikan contoh soal dan soal-soal latihan. Tahap ini yakni guru merupakan 

pusat kegiatan, sedangkan siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

cendrung pasif. Siswa hanya mendengarkan, mencatat penjelasan dan 

mengerjakan soal, sehingga proses pembelajaannyapun cenderung monoton. 

Menurut Herman (2007: 48) mengungkapkan bahwa fokus utama dalam upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran adalah memposisikan guru sebagai 

perancang dan organisator pembelajaran sehingga siswa mendapat kesempatan 

untuk memahami dan memaknai matematika melalui aktivitas belajar. 

Menyadari akan sangat pentingnya bahwa siswa perlu menguasai 

kemampuan dalam pemecahan masalah, maka perlu diadakan suatu perbaikan 

strategi yang nantinya dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk hasil yang 

lebih baik. Salah satunya yaitu dengan menerapkan strategi PBL. Sedangkan 

menurut Bondan (2011: 2) PBL menggambarkan suatu suasana pembelajaran 

yang menggunakan masalah untuk memandu, mengemudikan, menggerakkan 

atau mengarahkan pembelajaran. Strategi ini dapat melatih siswa untuk 

memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya. Proses tersebut 

akan membuat terbangunnya pengetahuan baru yang menjadi lebih bermakna 

bagi siswa. Dengan demikian, diskusi antara peneliti dengan guru kelas IV di 

SD Negeri 2 Teras kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika di kelas ini masih tergolong rendah. Maka dari itu dalam penelitian 

ini akan diterapkan strategi PBL untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah strategi Problem Based Learning dapat meningkatkan  

kemampuan pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas IV di SD 

Negeri 2 Teras Boyolali Tahun 2017/2018? 

2. Apakah penerapan strategi Problem Based Learning dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas IV di SD Negeri 2 Teras Boyolali Tahun 

2017/2018? 

3. Apakah penerapan strategi Problem Based Learning dapat meningkatkan 

aktivitas guru dalam mengajar kelas IV di SD Negeri 2 Teras Boyolali 

Tahun 2017/2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika melalui strategi 

Problem Based Learning (PBL) bagi siswa kelas IV di SD Negeri 2 Teras 

Boyolali Tahun 2017/2018. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa melalui strategi Problem Based Learning 

(PBL) bagi siswa kelas IV di SD Negeri 2 Teras Boyolali Tahun 2017/2018. 

3. Meningkatkan aktivitas mengajar guru melalui strategi Problem Based 

Learning (PBL) bagi siswa kelas IV di SD Negeri 2 Teras Boyolali Tahun 

2017/2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah melalui strategi Problem Based Learning, 

dan untuk meningkatkan aktivitas siswa selama KBM berlangsung agar 

menjadi lebih baik. 

2. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran matematika untuk peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah melalui strategi Problem Based Learning.selain itu juga 
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untuk meningkatkan aktivitas guru dalam mengelola KBM di kelas agar 

pembelajaran aktif dan guru juga kreatif. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan Kepala sekolah untuk 

memperbaiki kualitas layanan pembinaan berkelanjutan peningkatan 

profesionalisme guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


