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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan didalam suatu bangsa memiliki  peran yang sangat penting 

tak terkecuali di Indonesia. Dimana pendidikan merupakan kebutuhan pokok 

bagi setiap manusia hal ini bertujuan untuk menciptakan manusia berwawasan 

luas dan berdaya saing tinggi sehingga akan di peroleh sumber daya manusia 

yang berkualitas di masa mendatang.  

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

merupakan usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran peserta didik secara aktif dan dapat mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna 

untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.  

Menurut Carl Friedrich Gauss yang dikutip oleh (Wiyadi,2017:34) 

mengungkapkan bahwa matematika adalah “Ratunya Ilmu Pengetahuan” atau 

biasa disebut “The Queen of Science”. Matematika sendiri boleh dibilang mata 

pelajaran pokok atau wajib diberikan kepada siswa bahkan matematika sudah 

diberikan ketika peserta didik masih duduk di bangku TK begitupun di SD, 

SMP/MTs, SMK/SMA/MA, PT (Perguruan Tinggi) pasti akan menjumpai 

matematika. Tapi pada realitanya hampir sebagian besar peserta didik kurang 

menyukai pelajaran matematika dan menganggap bahwa matematika adalah 

pelajaran yang rumit serta banyak rumus-rumus yang sulit untuk dipahami. 

Dalam pembelajaran matematika siswa dituntut untuk mampu 

menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu dengan cara meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Menurut Polya yang dikutip 

Wahyudi (2017) pemecahan masalah merupakan upaya untuk menemukan 

jalan keluar dari suatu masalah serta merupakan upaya mencapai tujuan yang 

tidak dapat dicapai dengan segera. Sehingga kemampuan pemecahan masalah 

menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam pembelajaran matematika.
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Dikemukakan oleh Gagne yang dikutip Gunantara (2014) dalam 

jurnalnya yang menyatakan bahwa “kemampuan pemecahan masalah adalah 

seperangkat prosedur atau strategi yang memungkinkan seseorang dapat 

meningkatkan kemandirian dalam berpikir.”  

Dalam jurnal Gunantara (2014) yang dikutip oleh Ali menyebutkan 

tujuan pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. 1) Secara aktif anak 

dapat terlibat dalam proses pembelajaran serta setiap anak memiliki 

kesempatan yang sama dalam mengemukakan ide-ide, 2) Mampu melatih 

karakteristik dan tahapan berfikir yang teridentifikasi, 3) Membiasakan siswa 

untuk menyelesaikan masalah dengan bergerak mulai dari tahapan yang 

bersifat konkrit ke tahapan yang lebih abstrak, 4) Mampu menggunakan simbol 

serta representasi formal serta alamiah berkembang dari tahapan yang lebih 

kongkrit, 5) Membentuk sikap logis, kritis, kreatif, cermat dan disiplin. 

Menurut Zoe (2016) dalam jurnalnya menyatakan bahwa penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu mengeksplorasi konsep studi pelajaran untuk 

memperoleh wawasan pemecahan masalah dan bagaimana sikap siswa dalam 

pendekatan masalah dan bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa setiap siswa 

harus memiliki kemauan melatih pemecahan masalahnya agar terbiasa 

menghadapi berbagai permasalahan, baik itu permasalahan matematika, bidang 

studi, dan permasalahan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu siswa dapat 

menyelesaikan apapun permasalahan yang dihadapinya. 

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah yang dimiliki siswa masih kurang dan jauh dari yang diharapkan. 

Banyak siswa yang kesulitan dalam memecahkan masalah. Misalnya, siswa 

akan merasa kebingungan dalam  memecahkan masalah matematika yang sama 

akan tetapi bentuk atau model masalahnya berbeda dari yang sudah di 

terangkan oleh guru. 

Salah satu pokok bahasan matematika yang memiliki banyak model 

pemecahan masalah adalah materi SPLDV (Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel). Materi SPLDV (Sistem Persamaan Linier Dua Variabel) ini 
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merupakan materi SMP kelas VIII semester ganjil. Dalam pokok materi 

tersebut merupakan pokok materi yang sangat mudah dan memiliki banyak 

cara untuk memecahkannya. Mengingat materi Sistem Persamaan Linier 

merupakan pelajaran yang penting dan masih akan dipelajarai di jenjang yang 

lebih tinggi, siswa di harapkan mampu menyelesaikan berbagai bentuk 

permasalahan dalam materi tersebut dan mengaplikasikannya. Dengan 

demikian kelak di masa akan datang siswa tidak akan kebingungan atau 

kesulitan lagi ketika menenemukan permasalahan dalam materi Sistem 

Persamaan Linier dan diharapkan siswa bisa memecahkan permasalahannya. 

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan di kelas VIII B SMP 

Negeri 3 Sawit dengan jumlah 32 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki – laki 

dan 14 siswa perempuan diperoleh data kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa masih rendah. Rendahnya kemampuan pemecahan yang 

dimiliki siswa di lihat dari indikator: 1) Siswa mampu menunjukkan 

pemahaman masalah ada 10 siswa dengan prosentase sebesar 31.25% , 2) 

Siswa mampu memilih metode pemecahan masalah sebanyak 12 siswa atau 

dengan prosentase sebanyak 37.5% , 3) Siswa mampu menyelesaikan masalah 

dengan benar sebanyak 7 siswa atau dengan prosentase 21.875%, 4) Siswa 

mampu melihat/memeriksa kembali pekerjaannya sebesar 5 siswa atau dengan 

prosentase 15.625%. 

Guru matematika SMP Negeri 3 Sawit memberikan informasi tentang 

masih rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika yang dialami siswa di 

pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, (1) guru, model pembelajaran 

tradisional masih diterapkan oleh guru ketika proses pembelajaran 

berlangsung, dengan karakteristik pembelajaran masih berpusat pada guru 

sehingga kegiatan pembelajaran cenderung monoton dan kurang inovasi dalam 

mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika, (2) siswa, rendahnya kesadaran siswa belajar dirumah, kurangnya 

berlatih mengerjakan soal, dan siswa tidak memperhatikan guru saat 
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menyampaikan materi. (3) kurang tersedianya media dan alat peraga sebagai 

penunjang kelangsungan pembelajaran matematika. 

Berdasarkan faktor penyebab yang telah diuraikan diatas diperoleh 

bahwa faktor utama rendahnya kemampuan penyelesaian masalah matematika 

siswa pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel adalah guru. Dimana 

guru masih kurang dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan supaya materi pelajaran yang diberikan kepada siswa mudah di 

terima. Walaupun guru telah mencoba untuk menerapkan pendekatan saintifik 

tapi penerapannya kurang maksimal sehingga hal inilah yang menjadi 

penyebab kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP Negeri 3 

Sawit masih rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut. Salah satu solusi alternatif untuk meningkatkan pemecahan 

masalah matematika adalah dengan menggunakan model Problem Based 

Learning  dalam proses pembelajaran matematika. 

Dalam jurnalnya Gunantara (2014) menyimpulkan bahwa, dengan 

menerapkan model Problem Based Learning kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dapat meningkat yakni dari siklus I ke siklus II sebesar 

16,42% dari kriteria sedang menjadi tinggi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hasil pembelajaran dengan model Problem Based Learning 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung.  

Strategi pembelajaran dengan model Problem Based Learning adalah  

usaha untuk membentuk suatu proses pemahaman suatu mata pelajaran pada 

seluruh kurikulum, diungkapkan oleh Smith & Ragan dalam Rusmono 

(2017:74). Sedangkan dalam strategi pembelajaran dengan model Problem 

Based Learning, siswa diharapkan dapat terlibat dan menjadi tokoh utama 

dalam proses mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan 

menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah.diungkapkan oleh Panen 

dalam Rusmono (2017:74). 

Dalam jurnalnya Zoe (2016) menyatakan bahwa pemecahan masalah 

dapat menumbuhkan rasa percaya diri, selain itu penyelesaian yang menarik 
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dan ide – ide muncul didorong oleh waktu yang digunakan untuk 

menyelesaikannya , dimana kebanyakan dari siswa yang awalnya terlalu ragu 

dengan jawaban mereka kemudian mulai merasa percaya diri akan jawabannya. 

Rasa ragu – ragu tersebut dipengaruhi oleh dianggapnya matematika menjadi 

subjek dimana tujuan akhir selalu mendapatkan jawaban yang benar. 

Ciri-ciri strategi PBL Menurut Baron dalam Rusmono (2017:75) 

diantaranya: 1) Biasanya menggunakan permasalahan sehari-hari dalam dunia 

nyata, 2) Penyelesaian masalah menjadi pusat dalam pembelajaran, 3) siswa 

menentukan tujuan dari pembelajaran, dan 4) guru berperan sebagai fasilitator. 

Dalam strategi Problem Based Learning, keterlibatan siswa meliputi kegiatan 

kelompok dan kegiatan perorangan. Rusmono (2017:82) tahap – tahapan 

pembelajaran dengan model PBL diantaranya adalah: 1) Membantu 

mengorganisasikan siswa pada permasalahan, 2) Membantu 

mengorganisasikan siswa untuk belajar, 3) Membantu siswa dalam 

penyelidikan mandiri maupun kelompok, 4) Siswa mampu mengembangkan 

dan mempresentasikan hasil karya serta pameran, 5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa jika proses berlangsung dengan 

maksimal maka besar hasil belajar yang diperoleh juga akan optimal. Hal ini 

berarti dalam strategi pembelajaran dengan model Problem Based Learning hal 

yang dipentingkan adalah dari segi proses bukan hanya sekedar hasil belajar 

yang diperoleh. Pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL) 

memiliki kelebihan diantaranya yaitu siswa dapat memahami suatu materi 

secara berkelompok dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, 

pemecahan masalah dapat dilakukan secara langsung, siswa dapat membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi serta mampu mempresentasikan di depan kelas 

sebagai salah satu langkah evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Dengan demikian strategi pembelajaran dengan model Problem 

Based Learning (PBL) diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah pada pembelajaran matematika. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Adakah Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

dengan model Problem Based Learning untuk siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Sawit? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa melalui model Problem Based 

Learning kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika, terutama 

pada kemampuan pemecahan masalah matematika melalui model 

Problem Based Learning. 

b. Menjadi kontribusi pada strategi pembelajaran di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi siswa  

Siswa mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki 

kemampuan memecahkan masalah matematika. 

b. Bagi guru  

Sebagai masukan untuk dapat memanfaatkan strategi baru dalam proses 

pembelajaran dikelas sehingga siswa akan lebih mudah menerima 

materi yang disampaikan oleh guru. 
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c. Bagi sekolah  

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya 

pada pembelajaran matematika serta dapat digunakan sebagai pelatihan 

guru guna meningkatkan keprofesionalitasan saat mengajar. 

 


