
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu untuk menjadikan dirinya 

pribadi berkualitas dan mengembangkan potensinya agar mampu menghadapi 

perubahan hidup yang silih berganti mengikuti teknologi yang berkembang. 

Pendidikan menurut Yusnita, Masykur, dan Suherman (2016) usaha yang 

dilakukan oleh guru dengan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik lebih aktif dalam meningkatkan potensinya 

yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Selain itu, pendidikan merupakan 

pengaruh lingkungan terhadap individu yang menghasilkan berbagai perubahan 

tetap dalam hal sikap, tingkah laku, kebiasaan, dan pemikiran (Taufiq, 2012: 13). 

Karakter dan pola pikir seseorang menjadi lebih baik sesuai dengan pendidikan 

yang ditempuh, oleh karena itu pendidikan perlu diperhatikan dan mendapatkan 

perhatian khusus dari masyarakat, pengelola pendidikan, dan  pemerintah. 

Ranah dunia pendidikan tidak bisa lepas dari matematika, karena matematika 

merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang memiliki dampak signifikan dalam 

dunia pendidikan dan memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran lain dalam hal 

menghitung. Matematika juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk 

mengatur tatanan kehidupan serta sebagai alat untuk menyelesaikan keputusan 

berhitung. Mata pelajaran matematika membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan 

berkerja sama. 

Pembelajaran tidak lepas dari kurikulum yang mengedepankan proses 

pembelajaran insipartif, interkatif, menantang, memotivasi, dan menyenangkan 

agar peserta didik terlibat secara aktif dalam membangun potensi, bakat, dan 

minatnya masing-masing. Kurikulum pembelajaran yang berlaku di Indonesia 

awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta 
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didik. Implementasi dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik salah 

satunya adalah melalui pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Proses 

pembelajaran dengan pendekatan ilmiah mengupayakan peserta didik agar lebih 

aktif dan responsif dalam membangun konsep dan prinsip melalui tahapan 

mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan 

berbagai informasi berupa data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan 

memperesntasikan konsep (Daryanto, 2014: 51) 

Guru memainkan peran penting dalam pembelajaran, karena guru mengatur dan 

mengkoordinasikan semua komponen yang mempengaruhi peserta didik untuk 

mendukung keberhasilannya. Guru harus memiliki kompetensi dan komitmen 

yang kuat agar proses pembelajaran dengan kurikulum 2013 bejalan dengan lancar 

serta guru harus bisa mempersiapkan, menerapkan, dan menilai hasil 

pembelajaran, memilih dan menggunakan model interaksi pembelajaran yang 

tepat, mengelola kelas, dan membimbing peserta didik secara tepat. Guru juga 

perlu memahami beberapa model pembelajaran aktif untuk mengajar dengan 

pendekatan ilmiah, salah satu model pembelajaran dimaksud adalah Problem 

Based Learning (PBL).  

Bagian penting dari kurikulum matematika salah satunya adalah pemecahan 

masalah, menurut National Council of Teacher of Mathematics (NCTM 2000) 

menyatakan bahwa kompetensi standar utama dalam pembelajaran matematika 

salah satunya memuat tentang kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan 

masalah mampu membuat peserta didik mengimplementasikan pengetahuan dan 

keterampilannya untuk menyelesaikan soal rutin dan non-rutin yang didapatkan 

dari menyelesaikan masalah ketika proses pembelajaran berlangsung. Namun 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik di Indonesia masih di bawah rata-

rata yang dapat dilihat dari hasil studi Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) dan Programme for International Students Assessment 

(PISA).  
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Menilai kemampuan peserta didik dengan angka-angka dan memahami 

kepribadian peserta didik tidak dapat mengukur kualitas pembelajaran di 

Indonesia. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di 

kelas biasanya tidak membuat peserta didik aktif, kritis dan tidak menumbuhkan 

kreativitas, serta kurangnya pengembangkan kemampuan analisis peserta didik 

(Kemendikbud, 2015: 23). Kualitas prestasi pendidikan di Indonesia masih jauh di 

bawah negara-negara maju atau bahkan di bawah negara tetangga. Nilai rata-rata 

kompetensi matematika PISA 2018 menunjukkan bahwa peserta didik Negara 

Indonesia berada diperingkat 72 dari 78 negara di dunia dengan skor 379 (EOCD, 

2019: 18). Kondisi ini menempatkan Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, 

Thailand, dan Vietnam. Skor yang didapatkan bahwkan menurun dari tahun 

sebelumnya yaitu PISA 2015 dengan skor 386. 

Solusi menghadapi permasalahan di atas adalah dengan merubah model 

pembelajaran dengan tepat. Pratiwi (2016) bependapat bahwa penggunaan model 

pembelajaran yang tepat dapat mengoptimalkan kemampuan pemecahan masalah 

dan pemahaman konsep matematis pada peserta didik. Salah satu model 

pembelajaran yang tepat adalah PBL. Nafiah & Wardan (2014) mengemukakan 

bahwa PBL menjadikan peserta didik mendapatkan pengalaman dalam 

meyelesaikan masalah-masalah nyata dan lebih mengedepankan penggunaan 

komunikasi, kerjasama, dan informasi-informasi yang ada untuk mengembangkan 

keterampilan penalaran serta untuk merumuskan ide gagasan mereka. Selain itu, 

Hidayati (2017) juga memaparkan bahwa penggunaakn model PBL 

memungkinkan peserta didik untuk melakukan berbagai penyelidikan, 

memecahkan suatu permasalahan, dan mengaitkan beberapa konsep. Penggunaan 

model PBL dalam pembelajaran diharapkan dapat membantu peserta didik aktif, 

kreatif, kritis, dan mampu memecahkan permasalahan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Salah satu sekolah yang menggunakan model PBL dalam pembelajaran 

matematika adalah SMP Negeri 1 Kartasura. Berdasarkan wawancara singkat yang 
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dilakukan dengan guru matematika bahwa alasan menggunakan model PBL adalah 

agar peserta didik lebih aktif dan dapat menemukan konsep materi sendiri melalui 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang di dalamnya memuat soal berupa 

masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, agar peserta didik 

memiliki kemampuan pemecahan masalah serta dapat berpikir kreatif dengan 

menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan. 

Berdasarkan hasil observasi saat PLP II di SMP Negeri 1 Kartasura, 

pembelajaran matematika menggunakan model PBL belum berjalan secara 

maksimal. Guru sudah merancang pembelajaran menggunakan model PBL, tetapi 

dalam implementasinya belum berjalan secara maksimal karena ada beberapa 

kendala-kendala, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang 

kendala-kendala yang dijumpai dalam mengimplementasikan model PBL di SMP 

Negeri 1 Kartasura. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana implementasi model PBL dalam pembelajaran matematika materi 

SPLDV pada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Kartasura? 

2. Kendala apa yang dijumpai dalam mengimplementasikan model PBL dalam 

pembelajaran matematika materi SPLDV pada peserta didik kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi model PBL dalam pembelajaran 

matematika materi SPLDV pada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 

Kartasura. 
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2. Untuk menganalisis kendala yang dijumpai dalam meng-implementasikan 

model PBL dalam pembelajaran matematika materi SPLDV pada peserta 

didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti pada penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, umumnya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

tambahan keilmuan pada bidang matematika. Secara khusus, penelitian ini 

memberikan kontribusi pada implementasi model PBL dalam pembelajaran 

matematika, serta memberikan solusi terhadap kendala yang dialami selama 

pembelajaran matematika menggunakan model PBL. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru dan calon guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan dalam proses pembelajaran matematika menggunakan 

model PBL. 

b. Bagi peserta didik, selama pembelajaran menggunakan model PBL  

diharapkan dapat aktif, kreatif dan berpikir kritis, serta dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui permasalahan 

yang diberikan pada awal pembelajaran. 

c. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat 

mengatasi masalah pembelajaran.  

 

 

 


