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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latang Belakang Masalah 

Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan, khususnya pendidikan formal 

yang berlangsung di sekolah, merupakan interaksi aktif antara guru dan siswa. 

Pembelajaran adalah suatu proses yang teridiri dari kombinasi dua aspek, yaitu: 

belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi 

pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran (Jihad & 

Haris,2009:11). Pembelajaran itu sendiri melibatkan berbagai metode dan media 

cetak seperti metode ceramah, sedangkan media cetak sendiri seperti visual, 

audio, dan multimedia dengan komputer yang dilakukan oleh siswa sendiri 

dengan cara berinteraksi dengan bahan pembelajaran yang sudah dirancang secara 

khusus oleh pendidik dan terarah pada hasil belajar tertentu (Suparman,2012:10). 

Proses pembelajaran itu sendiri dibangun berdasarkan strategi 

pembelajaran tertentu. Strategi tersebut berbentuk sintesis dari langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran, metode, media dan alat serta waktu yang seluruhnya 

diorganisasikan untuk menyajikan isi pembelajaran ke arah pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan (Suparman,2012:40). Agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai, maka pembelajaran harus dilaksanakan dengan 

sebaik mungkin dan didukung dengan  17 komponen-komponen penting yang 

mempengaruhi proses pembelajaran seperti pengajar profesional serta bahan ajar 

bermedia yang relevan (Suparman,2012:45). 
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Pembelajaran aktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode 

pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Sedangkan pembelajaran aktif itu sendiri  digunakan bagi pembelajaran aktif yang 

individual mandiri maupun pembelajaran aktif yang bersifat kolaboratif (Warsono 

& Hariyanto,2012:12). Peran guru dalam pembelajaran aktif bertindak sebagai 

motivator dan fasilitator untuk aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar 

dikelas pada pembelajaran Matematika. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari siswa 

dijenjang pendidikan formal mulai dari tingkat SD sampai pada SMA bahkan 

diperguruan tinggi. Pada pembelajaran Matematika ini siswa dituntut untuk lebih 

aktif karena siswa yang aktif akan terampil dalam memecahkan masalah, berfikir 

kreatif, dapat mengkomunikasikan gagasannya secara efektif dan mampu bekerja 

sama secara efisien baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan 

matematika sendiri itu salah satu ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan 

bernalar yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan  cermat, jelas dan 

akurat, serta dengan lambang-lambang atau simbol dan memiliki arti dapat 

digunakan dalam pemecahan masalah Matematika. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru Matematika di SD 

Muhammadiyah 08 Dau pada bulanApril 2014 yaitu guru masih menerapkan 

pembelajaran konvensional di kelas, pembelajaran yang dimulai dari penjelasan 

materi, pemberian contoh, tanya jawab dengan peserta didik dan dilanjutkan 

dengan latihan soal. Dalam proses pembelajaran di kelas peserta didik mengalami 

kesulitan apabila diberi soal yang berbeda dari contoh soal yang diberikan oleh 

guru, serta guru juga menyatakan bahwa siswa mengalami kesulitan ketika 
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menghadapi soal cerita dan kesulitan dalam memahami kalimat dalam soal. 

Kesulitan yang dialami siswa ini juga disebabkan karena siswa terlalu 

berpedoman pada buku paket, sehingga mereka masih kurang kreatif untuk 

menemukan cara yang berasal dari penalarannya sendiri yang mungkin lebih 

mudah untuk menyelesaikan soal yang dihadapi. Hal tersebut berakibat kurang 

berkembangnya penguasaan kreativitas siswa pada pembelajaran Matematika 

serta keaktifan pada proses pembelajaran. 

Ketika proses pembelajaran matematika siswa tidak hanya dituntut 

kreatif dalam memecahkan masalah Matematika namun juga kreatif dalam 

merumuskan masalah Matematika. Jika kedua kreativitas tersebut belum 

terpenuhi maka tujuan pembelajaran belum sepenuhnya tercapai. Salah satu 

alternatif yang memungkinkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu 

dengan memilih dan menerapkan suatu pembelajaran yang menuntun siswa dalam 

merumuskan masalah Matematika sehingga tahap awal yaitu memahami masalah  

telah terpenuhi. Salah satu alternatif pembelajaran tersebut adalah pembelajaran 

dengan pendekatan problem possing. 

Problem possing merupakan suatu pembelajaran yang meminta siswa 

untuk membentuk atau merumuskan soal berdasarkan informasi yang diberikan 

atau disediakan (Siswono,2004:5). Jadi problem possing merupakan pembelajaran 

yang sangat cocok untuk melatih siswa dalam membuat permasalahan serta 

penyelesaiannya. Ketika siswa dilatih untuk membuat soal yang dikenal dengan  

problem possing, maka mereka akan mengerti apa masalah yang terdapat pada 

soal sehingga tahap awal dalam memecahkan masalah tersebut telah terpenuhi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa problem possing ini dapat memotivasi siswa untuk 
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lebih aktif dalam kegiatan belajar baik secara individu maupun kerja sama antar 

kelompok dalam menyelesaikan masalah pembelajaran Matematika, sehingga 

akan berakibat siswa akan aktif dan kreatif dalam memecahkan rumusan masalah 

pada pembelajaran Matematika. Hal tersebut akan meningkatkan kreatifitas yang 

dimiliki oleh masing-masing siswa sehingga berpengaruh baik pada hasil belajar 

siswa. 

Kelebihan dari pendekatan problem possing adalah dapat membantu 

siswa untuk melihat permasalahan yang ada maupun yang baru diterima sehingga 

diharapkan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan lebih baik, merangsang 

siswa untuk memunculkan ide yang kreatif dari yang diperolehnya dan 

memperluas bahasan atau pengetahuan, siswa dapat memahami soal sebagai 

latihan untuk memecahkan masalah. Maka dengan menerapkan pendekatan 

problem possing ini menjadikan siswa lebih memahami kalimat dalam soal cerita 

maupun memecahkan masalah Matematika, sehingga berpengaruh terhadap 

peningkatan  hasil belajar Matematika siswa. 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran, karena 

hasil belajar itu sendiri sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran.  

Menurut Sudjana (2009:3) mendefinisikan hasil belajar pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan belajar itu 

sendiri merupakan suatu proses belajar dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Selama 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan 
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tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai 

tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional (Jihad &Haris,2009:14) 

Menurut Jihad dan Haris (2009:15) untuk memperoleh hasil belajar perlu 

dilakukan penilaian hasil belajar siswa yaitu menyangkut dengan pengetahuan, 

sikap atau aktivitas dan keterampilan siswa dalam kegiatan proses belajar 

mengajar di kelas (Jihad& Haris,2009:15).  Dalam kegiatan proses belajar guru 

perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Aktivitas 

belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa, karenamemberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan dengan obyek yangsedang dipelajari. 

Selama proses belajar itu sendiri diperlukan aktivitas, sebab pada prinsipnya 

belajar adalah mengubah tingkah lakunya dengan melakukan kegiatan. Tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian 

aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian 

dalam kegiatan belajar terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Bagaimana aktivitas guru dan siswa dengan menerapkan pendekatan 

problem possingdalam pembelajaran Matematika di kelas V SD 

Muhammadiyah 08 Dau ? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 08 Dau dengan 

menggunakan pendekatan problem possing ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan: 

1. Aktivitas guru dan siswa dengan menerapkan pendekatan problem possing 

dalam pembelajaran Matematika di kelas V SD Muhammadiyah 08 Dau  

2. Hasil belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 08 Dau dengan 

menggunakan pendekatan problem possing 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan 

metode pembelajaran Matematika yang efektif dan efesien. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah. 

Digunakan sebagai sumber informasi dan dapat  memberikan 

pengetahuan serta dapat dijadikan pertimbangan untuk digunakan dalam rangka 

untuk memajukan dan meningkatkan prestasi sekolah. 

b.  Bagi Guru. 

1) Untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas 

mengajar yang melibatkan siswa secara menyeluruh dalam 

pembelajaran. 

2) Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah Matematika  . 
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3) Sebagai masukan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan problem possing. 

c.  Bagi Peneliti. 

Sebagai bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan keterampilan 

untuk melakukan penelitian serta untuk menambah wawasan peneliti tentang hal-

hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. 

        d. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber inspirasi untuk 

melanjutkan penelitian ke pengembangan kompetensi lainnya. Selain itu sebagai 

sumber inspirasi dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam bentuk lainnya, 

seperti penelitian tindakan kelas (PTK) . 

1.5. Definisi Istilah  

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini perlu diberi penegasan. Hal 

ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya salah interpretasi. Beberapa 

hal yang di maksud antara lain: 

1. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang 

direncanakan lebih dahulu oleh penyelenggara pendidikan atau oleh 

pengajar dan terarah pada hasil belajar tertentu (Suparman,2012:10). 

Pembelajaran disini difokuskan pada pembelajaran dengan pendekatan 

problem possing  

2. Problem possing merupakan reaksi siswa terhadap situasi yang telah 

disediakan oleh guru. Reaksi tersebut berupa respons dalam bentuk 

pertanyaan.(Thobroni & Mustofa,2013:345).  
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3. Hasil belajar merupakan hasil akhir setalah mengalami proses belajar, 

perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat di amati dan diukur 

Arikanto(Ngatini,2012:153).  

4. Hasil belajar matematika merupakan hasil kegiatan dari belajar 

matematika dalam bentuk pengetahuan sebagai akibat dari perlakuan atau 

pembelajaran yang dilakukan siswa(Uno,2007:139). 

1.6. Batasan Masalah  

Batasan masalah merupakan ruang lingkup peneliti dalam melakukan 

penelitian untuk menghindari kesalahtafsiran terhadap istilah yang digunakan. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah dilakukan pada tema 2 

“Peristiwa dalam Kehidupan” dan sub tema 1 “Macam-macam Peristiwa 

dalam Kehidupan”. 

2. Penelitian ini dilakukan di kelas VB SD Muhammadiyah 08 Dau tahun 

ajaran 2014/2015.  

3. Aspek yang diteliti adalah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 

dengan menggunakan pendekatan problem possing. 

 

 

 

 

 


