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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 

(Sanjaya, 2011:2). Pendidikan nasional yang berlaku saat ini, yaitu adanya 

perjenjangan pendidikan jalur sekolah yaitu Pendidikan Dasar yang meliputi 

Sekolah Dasar dan Sekolah lanjut sampai perguruan tinggi. 

Tujuan pendidikan dalam Garis – garis Besar Program Pengajaran 

(GBPP) Matematika khusus untuk Pendidikan Dasar atau di Sekolah Dasar 

(SD) adalah sebagai berikut: 1) menumbuhkan dan mengembangkan 

keterampilan berhitung (menggunakan bilangan) sebagai alat dalam kehidupan 

sehari – hari, 2) menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat dialihgunakan 

melalui kegiatan metematika, 3) mengembangkan kemampuan dasar sebagai 

bekal belajar lebih lanjut di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 4) 

membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin (R. Soedjadi, 

2000:43-44). Dewasa ini, dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa 

masih banyak siswa sekolah dasar yang rendah dalam kemampuan 

berhitungannya.  
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Matematika adalah ilmu deduktif, aksioma, formal, hierarkis, abstrak, 

bahasa simbol yang padat anti dan semacamnya, sehingga para ahli 

matematika dapat mengembangkan sebuah sistem matematika (Karso dkk, 

2008:1.4). Matematika merupakan salah satu pelajaran yang mempunyai 

peranan penting dan merupakan pelajaran pokok yang harus dipelajari oleh 

seseorang sejak usia dini. 

Mata pelajaran matematika diberikan di sekolah secara umum adalah 

untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menghadapi perubahan 

kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, dengan kemampuan berpikir 

logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif (Mansyur dan Fathani, 2007:36). 

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, dan memanfaatkan informasi untuk menjalani kehidupannya 

kelak. Mata pelajaran matematika berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bilangan dan simbol – 

simbol serta ketajaman penalaran yang dapat membantu memperjelas dan 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari – hari. 

Masalah merupakan situasi yang menuntut adanya penyelesaian yang 

diperoleh tidak hanya dapat dikerjakan dengan prosedur rutin, tetapi perlu 

penalaran lebih luas dan rumit (Winarni, 2011:116). Menyelesaiakan suatu 

masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi manusia, sebagian besar 

kehidupan manusia setiap hari adalah berhadapan dengan masalah-masalah, 

dalam pengajaran metamatika di sekolah yang menjadi masalah adalah 

bagaimana pemecahan masalah itu diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar-

mengajar matematika. Dalam proses pembelajaran matematika, untuk 

memecahkan suatu masalah kita dituntut bekerja, berpikir keras dan 
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mengajarkan cara pemecahan masalah tersebut. Mengajarkan pembelajaran 

pemecahan masalah kepada siswa perlu merencanakan langkah – langkah  

yang harus ditempuh agar tercapai pemecahan masalah secara sistematis. 

Keterampilan memecahkan masalah harus dimiliki oleh siswa. 

Keterampilan tersebut dapat dimiliki para siswa, apabila guru mengajarkan 

bagaimana memecahkan masalah yang efektif kepada siswa. Dalam 

pembelajaran di sekolah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang masih dianggap sulit dipahami oleh sebagian siswa, salah satunya tentang 

soal cerita. Hampir semua pokok bahasan dalam mata pelajaran Matematika 

selalu ada soal cerita. Model soal sering menjadi momok yang menakutkan 

bagi sebagian besar siswa. Oleh karena itu, setiap guru mata pelajaran 

Matematika perlu mencari solusinya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 23 Oktober 

2012 dengan guru bidang studi Matematika diperoleh data bahwa masih 

banyak peserta didik kelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang 

yang mengalami kesulitan menyelesaikan soal cerita yaitu memahami maksud 

atau permasalahan dalam soal cerita, dan penguasaan materi matematika masih 

tergolong kurang. Materi tersebut adalah pada pokok bahasan operasi hitung 

satuan waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata siswa mencapai 

59,64 dan jumlah siswa yang belum  mencapai  KKM  (Kriteria Ketuntasan  

Minimal)  sebanyak  11 siswa  dari  28 siswa  yang  ada  di  kelas  V, dengan  

demikian  terdapat  17  siswa yang telah  mencapai  KKM  dengan  ketuntasan 

klasikal 60,71%. Kriteria  Ketuntasan  Minimal (KKM)  yang ditetapkan oleh 

sekolah adalah 60 dengan ketuntasan klasikal 80%. 
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Pemecahan masalah dapat diselesaikan menggunakan tahapan-tahapan 

sistematis Problem Solving menurut George Polya, yaitu tahap pemahaman 

masalah, pembuatan perencanaan, sistem pengerjaannya, sampai pada tahapan 

mengevaluasi jawaban yang sudah dikerjakannya (Hodojo, 2005: 134-140). 

Penerapan langkah-langkah tersebut akan mempermudah siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. 

Pada SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang khususnya kelas 

V belum pernah menerapkan Problem Solving dengan tahapan Polya dalam 

penyelesaian soal cerita pada materi operasi hitung satuan waktu. Oleh karena 

peneliti menerapkan Problem Solving dengan tahapan Polya, dalam proses 

pembelajaran di kelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang 

dalam materi operasi hitung satuan waktu, langkah ini dilakukan dengan 

harapan dapat membantu siswa dalam memahami maksud dan menyelesaikan 

soal cerita pada materi tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian mengangkat permasalahan 

yang berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan menyelesaikan soal 

khususnya pada pokok bahasan operasi hitung satuan waktu dengan judul 

“Penerapan Problem Solving untuk Meningkatkan Kemampuan 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Pada Siswa Kelas V SD 

Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang”. 
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B. Fokus Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Kurangnya kemampuan menyelesaikan Soal Cerita Matematika pokok 

bahasan operasi hitung satuan waktu. 

2. Hasil belajar siswa yang tidak sesuai dengan KKM pada pokok bahasan 

operasi hitung satuan waktu. 

Dengan demikian peneliti bermaksud menyelesaikan permasalahan 

tersebut dengan penerapan “Problem Solving” untuk meningkatkan 

kemampuan menyelesaikan Soal Cerita Matematika pokok bahasan operasi 

hitung satuan waktu. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan fokus masalah di atas, maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan Problem Solving dalam meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita Matematika pada siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana kemampuan menyelesaikan Soal Cerita Matematika 

Matematika pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten 

Malang setelah penerapan 4 tahapan Problem Solving yaitu (a) pemahaman 

masalah, (b) perencanaan penyelesaian masalah, (c) pelaksanaan 

penyelesaian masalah dan (d) melihat kembali ? 
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3. Bagaimana peningkatan hasil belajar soal cerita Matematika pokok 

bahasan operasi hitung satuan waktu dengan penerapan Problem Solving 

pada Siswa Kelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang ditetapkan, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah  sebagai berikut. 

1. Mendiskripsikan penerapan Problem Solving untuk meningkatkan 

kemampuan menyelesaiakan Soal Cerita Matematika pada siswa kelas V 

SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang. 

2. Mendiskripsikan kemampuan menyelesaikan Soal Cerita Matematika pada 

siswa kelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang setelah 

penerapan 4 tahapan Problem Solving yaitu (a) pemahaman masalah, (b) 

perencanaan penyelesaian masalah, (c) pelaksanaan penyelesaian masalah 

dan (d) melihat kembali. 

3. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar soal cerita Matematika pokok 

bahasan operasi hitung satuan waktu dengan penerapan Problem Solving 

pada Siswa Kelas V SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi agar 

dapat digunakan untuk menunjang  pembelajaran dan dapat menambah 

pengalaman serta pengetahuan tentang Penerapan Problem Solving untuk 

meningkatan kemampuan memecahkan soal cerita Matematika. 
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2. Bagi SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang 

Hasil penelitian ini dapat membantu sekolah/guru untuk mengatasi 

kesulitan belajar, guna peningkatan kemampuan siswa untuk 

menyelesaikan Soal Cerita Matematika. Dan dapat dijadikan suatu 

stimulus bagi para guru untuk meningkatkan produktifitasnya dalam 

membuat PTK. 

3. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

guru SD dalam peningkatan pembelajaran dan guru lebih berpengalaman 

untuk memilih model yang tepat dalam pembelajaran Matematika 

khususnya pada kemampuan menyelesaikan Soal Cerita Matematika. 

4. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaiakan soal cerita Matematika. 

F. Batasan Istilah 

Berdasarkan penjelasan yang ada pada rumusan masalah, maka 

batasan istilah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Problem Solving 

Problem Solving atau pemecahan masalah merupakan cara yang 

dilakukan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan suatu masalah 

dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah yang 

dikemukakan oleh George Polya (1973). Polya dalam (Ontario, 2005:12) 

“The most commonly used problem-solving model is George Polya’s four-

step model: under-stand the problem; make a plan; carry out the plan; and 

look back to check the results” arti dalam bahasa Indonesia “Paling umum 

model pemecahan masalah terpakai adalah George Polya empat model 
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langkah berdiri masalah; buat satu rencana; selesaikan rencana; dan lihat 

kembali cek hasil”. 

2. Tahapan Polya 

Tahapan Polya merupakan salah satu pemecahan masalah yang 

dikembangkan oleh Polya. Dalam memecahkan masalah perlu 

merencanakan langkah – langkah apa saja yang harus ditempuh guna 

memecahkan masalah tersebut secara sistematis. Menurut polya (dalam 

Hudojo, 2005:134-140) mendaftar empat langkah yaitu: (1) memahami 

masalah, (2) menyusun rencana penyelesaian masalah, (3) melaksanakan 

rencana penyelesaian masalah, (4) memeriksa kembali. Dalam 

memecahkan masalah perlu merencanakan langkah–langkah apa saja yang 

harus ditempuh guna memecahkan masalah tersebut secara sistematis.  

3. Soal Cerita Matematika 

Soal cerita adalah soal matematika yang diungkapkan atau 

dinyatakan dengan kata – kata atau kalimat – kalimat dalam bentuk cerita 

yang dikaitkan dengan kehidupan sehari – hari (Winarni dan Harmini, 

2011:122). 

4. Kemampuan Siswa Menyelesaikan Soal Cerita 

Kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita merupakan hasil 

belajar atau sebagai skor nilai yang diperoleh dari tes akhir yang dilakukan 

setelah pembelajaran, dalam pengerjan soal cerita siswa menerapkan 

Problem Solving dengan 4 tahapan atau langkah yaitu; a) pemahaman 

masalah, b) perencanaan penyelesaian masalah, c) pelaksanaan pemecahan 

masalah, dan d) melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah. 


