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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha membentuk kepribadian serta 

membekali peserta didik dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan kehidupan. Tujuan pendidikan tersebut beriringan 

dengan kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Kehidupan 

bermasyarakat menuntut seseorang untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan.  Berdasarkan dengan kebutuhan tersebut maka negara 

berkewajiban untuk memenuhi pendidikan untuk seluruh warganya. 

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk melakukan pembaharuan 

dan perubahan dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan.  

Sutama (2014: 56) menyatakan bahwa matematika adalah ilmu 

pengetahuan yang abstrak dan dikembangkan dari umum ke khusus 

dengan kebenaran suatu konsep dan kebenaran sebelumnya saling 

berkaitan. Matematika merupakan mata pelajaran yang tidak asing lagi 

bagi siswa. Sejak dari Sekolah Dasar siswa sudah dikenalkan dengan 

matematika. Sejauh ini matematika menjadi mata pelajaran yang kurang 

diminati oleh siswa karena kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam 

matematika. 

Tujuan pembelajaran  matematika agar siswa memiliki kemampuan 

untuk mengatur dan mengontrol apa yang dipelajarinya. Seperti yang 

dikemukakan Woolfolk sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim dan 

Suparni (2009 : 33) bahwa kemampuan itu meliputi empat jenis, yaitu 

kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pengambilan keputusan, 

kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif. Apabila keempat 

kemampuan tersebut terpenuhi maka proses pembelajaran dianggap 

berhasil. 
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Pemecahan masalah sebagai metode pengajaran dapat digunakan untuk 

mencapai peran intstruksional untuk belajar fakta-fakta dasar, konsep dan 

prosedur, serta tujuan untuk pemecahan masalah. Pemecahan masalah 

adalah bagian utama dari matematika mempunyai banyak penerapan dan 

seringkali penerapan itu menjadi masalah penting dalam matematika. 

Wilson (1993) menyatakan bahwa ia memasukkan pemecahan masalah 

kedalam matematika sekolah karena dapat merangsang minat dan 

antusiasme siswa.  

Kemampuan pemecahan masalah merupakan komponen penting 

dalam belajar matematika, melalui pemecahan masalah, siswa akan 

mempunyai kemampuan dasar yang bermakna lebih dari sekedar 

kemampuan berpikir, dan dapat membuat strategi-strategi penyelesaian 

untuk masalah-masalah selanjutnya. Pemecahan masalah dapat 

mempertajam kekuatan analisis dan kekuatan kritis siswa. Wahyudin 

(2003) Pemecahan masalah bukan sekedar keterampilan untuk diajarkan 

dan digunakan dalam matematika tetapi juga merupakan keterampilan 

yang akan dibawa pada masalah-masalah keseharian siswa atau situasi-

situasi pembuatan keputusan, dengan demikian kemampuan pemecahan 

masalah dapat membantu seseorang dalamkehidupannya. 

Namun, kenyataannya masih banyak peserta didik yang memiliki 

masalah dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah kurangnya 

kemampuan dalam memecahkan masalah. Kurangnya kemampuan 

memecahkan masalah akan berakibat pada hasil belajar yang kurang baik. 

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah, diantaranya karena pembelajaran yang dibangun di kelas 

kurang diarahkan untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah. 

Perencanaan pembelajaran yang baik setidaknya akan memberikan kontribusi 

terhadap proses belajar mengajar di kelas, tetapi kenyataanya guru kurang 

optimal dalam membuat perencanaan pembelajaran sehingga proses belajar 

berjalan seadanya saja.  
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Berdasarkan observasi, kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VII A SMP N 1 KARANGTENGAH masih kurang. Hal ini dapat 

dilihat dari indikator sebagai berikut: 1) Memahami suatu masalah 10,7% 

siswa, 2) Menentukan strategi pemecahan masalah 10,7% siswa, 3) 

Menyelesaikan strategi pemecaham masalah 7,1% siswa, 4) Memeriksa 

kembali jawaban yang diperoleh 5% siswa. 

James Hiebert, Thomas P Carpenter, Elizabeth Fennema, Karen 

Fuson, Piet Human, Hanlie Murray, Alwyn Olivier dan Diana Wearne 

(1996) berpendapat bahwa reformasi dalam kurikulum dan pengajaran 

harus dilakukan. Pembelajaran berbasis masalah perlu dilakukan supaya 

siswa terdorong untuk meragukan apa yang dipelajari, mampu 

mendefinisikan, menguasai keterampilan dan  menerapkannya sehingga 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Dalam 

matematika prinsip ini cocok dengan permasalahan yang menimbulkan 

keingintahuan dan pemahaman pemecahan masalah. 

Upaya guru dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

pemecahan masalah dapat dilakukan jika guru tersebut memiliki strategi 

mengajar yang baik. Holmes (1995:36) menyatakan bahwa pada intinya 

strategi umum memecahkan masalah yang terkenal yaitu strategi Polya, 

dengan empat langkah rencana pemecahan masalah yang berguna baik 

untuk problem rutin maupun nonrutin. Langkah-langkah yang dimaksud 

adalah: 1) memahami masalah; 2) membuat rencana untuk memecahan 

masalah; 3) melaksanakan rencana pemecahan masalah; dan 4) membuat 

review atas pelaksanaan pemecahan masalah. 

Riasat Ali, Hukamdam, Aqila Akhter, Anwar Khan (2010) 

menyampaikan pencapaian guru terpenting dari seorang guru yaitu 

membantu siswa dalam menempuh pembelajaran yang mandiri. Dalam 

pembelajaran berbasis masalah guru bertindak hanya sebagai fasilitator 

bukan sebagai sumber utama informasi. 

Cindy E. Hmelo-Silver(2014) menjelaskan bahwa Problem Based 

Learning merupakan salah satu dari metode belajar pengalaman dan 
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bagaimana siswa belajar menggunakan metode ini. Ada beberapa bukti 

kuat tentang sifat konstruksi pengetahuan dan pengembangan keterampilan 

pemecahan masalah termasuk pengaturan.  

Problem based learning (PBL) sebagai salah satu model 

pembelajaran memiliki ciri khas yaitu selalu dimulai dan berpusat pada 

masalah. Di dalam Problem Based Learning para siswa dapat bekerja di 

dalam kelompok-kelompok kecil dan harus mengidentifikasi apa yang 

mereka ketahui serta apa yang mereka tidak ketahui dan harus belajar 

untuk memecahkan suatu masalah. Peran utama dari guru untuk 

memudahkan proses kelompok dan belajar, bukan untuk menyediakan 

jawaban secara langsung.  

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 

Adakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam mata 

pelajaran matematika dengan pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) di kelas VII A semester genap SMP N 1 Karangtengah tahun 

2018/2019. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam mata 

pelajaran matematika dengan pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) di kelas VII A semester genap SMP N 1 Karangtengah tahun 

2018/2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian akan bermanfaat jika dapat dinyatakan berhasil dan memberikan 

manfaat pada dunia pendidikan. Adapun harapan dalam melakukan 

penelitian ini yaitu bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi yang 

berkepentingan dalam bidang pendidikan pada umumnya. Manfaat yang 

diharapkan yaitu sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dalam 

meningkatan pemecahan masalah siswa, terutama pada pemecahan 

masalah dalam pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti  

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa terutama dalam 

pembelajaran matematika. 

b. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan memperoleh pengalaman dan kemampuan lebih 

dalam pemecahan masalah matematika. 

c. Bagi Guru 

Memberikan wawasan kepada guru atau calon guru matematika 

dalam menggunakan metode pembelajaran yang tepat  dalam 

pembelajaran matematika. 

d. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran, kualitas guru, dan kualitas sekolah serta 

menciptakan suasana belajar matematika yang efektif. 


