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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

       Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. 

Untuk menguasai dan mencipta teknologi dimasa depan diperlukan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini, (Naskah Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar Tingkat SD/MI). 

              Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada peserta didik mulai 

dari sekolah dasar (SD) untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

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

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif, 

(Naskah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI). 

       Adapun tujuan mempelajari mata pelajaran matematika sebagaimana 

diungkapkan dalam naskah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat 

SD/MI adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 
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dalam pemecahan masalah, (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah, (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

              Salah satu kompetensi matematika yang harus dikuasai siswa kelas II 

semester 1 di SD adalah menggunakan pengukuran waktu, panjang dan berat 

dalam pemecahan masalah (Standar Kompetensi / SK). Dari standar kompetensi 

tersebut, kompetensi dasar (KD) yang masih belum dikuasai siswa adalah KD 2.4, 

yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda. Berdasarkan 

pengamatan di lapangan dan wawancara dengan guru pada tanggal 5 Juni 2012, 

peserta didik yang belum tuntas mencapai 47% dari jumlah siswa 15 orang dan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di kelas tersebut adalah 

70%. 

              Dari hasil observasi awal di kelas pada tanggal 12 Juni 2012, diketahui 

bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (1) materi 

sangat banyak, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

mengajarkan kepada peserta didik karena dibutuhkan penguasaan terhadap materi 

tersebut. Pada kenyataannya, keterbatasan waktu yang ada membuat guru untuk 
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segera menuntaskan materi yang diajarkan meskipun siswa belum semuanya 

paham dan mengerti akan kompetensi tersebut, (2) pembelajaran yang diterapkan 

guru cenderung behavioristik, guru masih menerapkan pembelajaran yang 

cenderung behavioristik (tradisional) dan dalam pembelajaran di kelas khususnya 

pada pelajaran matematika yang sangat membutuhkan media guru tidak  

menggunakan media secara realistik sehingga membuat siswa tidak mengerti akan 

meteri pelajaran yang sedang dipelajarinya. Selain itu guru hanya mengenalkan 

satuan ukur berat secara konseptual kepada siswa, (3) ketidaksesuaian model 

pembelajaran yang digunakan, model pembelajaran yang digunakan guru tidak 

sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan kepada peserta didik, (4) siswa 

kurang berperan aktif saat pelajaran matematika, (5) siswa kurang konsentrasi dan 

kurang memperhatikan guru pada saat menerangkan pelajaran matematika, (6) 

siswa kurang dalam mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah 

khususnya dalam kompetensi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat 

benda. 

              Diantara penyebab tersebut, penyebab yang paling dominan dan terlihat 

jelas mempengaruhi ketidakberhasilan pembelajaran dikelas serta hasil belajar 

siswa akan kompetensi hitungan berat benda adalah ketidaksesuaian model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengembangkan kompetensi yang 

akan dicapai oleh peserta didik sehingga mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas yang memberikan perbaikan dalam proses pembelajaran.  

              Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu cara untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan suatu pendekatan melalui 
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model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai peserta 

didik yaitu dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) untuk 

meningkatkan kompetensi menyelesaikan masalah dan Hasil Belajar yang 

berkaitan dengan hitungan berat benda.  

              Alasan peneliti menggunakan model tersebut adalah kesesuaian antara 

tujuan dari penerapan model Problem Based Learning (PBL) dengan kompetensi 

dasar yang akan dicapai peserta didik yaitu kompetensi dalam “menyelesaikan 

masalah”. Adapun yang mendasari peneliti menggunakan model tersebut dalam 

proses perbaikan pembelajaran yaitu dengan adanya hasil-hasil dari penelitian 

terdahulu yang membuat peneliti semakin yakin dalam penggunaannya seperti: (1) 

penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

untuk meningkatkan keterampilan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI MAN Trenggalek (Ana Nur 

Kholidah, 2009) (2) penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem 

Based Learning) untuk meningkatkan keterampilan memecahkan masalah dan 

kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS 1 

SMA Negeri 2 Batu (Heny Lutfia E. B, 2011).   

B. Identifikasi / Fokus Masalah 

             Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasikan bahwa 

pembelajaran matematika yang telah dilakukan guru khususnya kelas II pada 

semester 1 masih belum optimal dan peserta didik masih merasa kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hitungan berat benda.        
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              Dalam pelaksanaan model Problem Based Learnning (PBL) untuk  

peningkatan keterampilan menyelesaikan masalah dan hasil belajar hitungan berat 

benda tidak terlepas dari komponen pembelajaran yaitu (1) tahap perencanaan 

yang meliputi pemetaan SK dan KD,  indikator, materi, media, sunsunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) pelaksanaan yang meliputi pembukaan, inti 

(eksplorasi, elaborasi, konfirmasi) terangkum dalam sintaks pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL), penutup, (3) Penilaian yang meliputi penyusunan 

instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian. Sedangkan 

untuk peningkatan keterampilan menyelesaikan masalah hitungan berat benda 

dijabarkan oleh indikator yang harus dicapai yaitu mengerjakan soal cerita yang 

berkaitan dengan berat benda. 

              Dari hasil identifikasi permasalahan di atas, maka fokus masalah dalam 

penelitian ini adalah penerapan model Problem Based Learning (PBL) dalam 

pembelajaran matematika dan peningkatan keterampilan menyelesaikan masalah 

hitungan berat benda yang dilihat dari hasil pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning (PBL) . 

C. Rumusan Masalah 

             Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana penerapan model Problem Based Learning (PBL) dalam 

pembelajaran matematika untuk meningkatkan keterampilan menyelesaikan 

masalah dan hasil belajar matematika siswa kelas II SDN Wonodadi I 

Kutorejo Kabupaten Mojokerto? 
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2. Bagaimana peningkatan kemampuan keterampilan menyelesaikan masalah 

dan hasil belajar matematika siswa kelas II SDN Wonodadi I Kutorejo 

Kabupaten Mojokerto setelah diterapkan model Problem Based Learning 

(PBL)? 

 
D. Tujuan Penelitian 

             Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah:  

1. Mendeskripsikan penerapan model Problem Based Learning (PBL) dalam 

pembelajaran matematika kelas II SDN Wonodadi I Kutorejo Kabupaten 

Mojokerto. 

2. Meningkatkan keterampilan menyelesaikan masalah hitungan berat benda  

siswa kelas II SDN Wonodadi I Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL). 

 
E. Manfaat Penelitian 

             Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa SDN Wonodadi I, penelitian ini diharapkan dapat: 

a. meningkatkan keterampilan berfikir, sehingga data membantu 

meningkatkan keterampilan menyelesaikan masalah. 

b. menjadikan siswa lebih ingat dan meningkatkan pemahamannya atas 

materi pelajaran yang disampaikan guru. 

c. Memotivasi siswa. 
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2. Bagi Guru SDN Wonodadi I, penelitian ini dapat: 

a. membantu guru menciptakan suasana proses belajar mengajar yang efekif 

b. membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran 

c. meningkatkan ataau memperbaiki mutu proses pembelajaran di kelas 

sekaligus ketercapaian ketuntasan belajar siswa 

d. meningkatkan profesionalitas guru 

e. memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilannya. 

f. memberikan alternatif lain bagi guru untuk menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai dalam mengajar materi berat benda 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini bermanfaat untuk: 

a. meningkatkan mutu isi, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah. 

b. menumbuh-kembangkan budaya ilmiah di lingkungan sekolah, untuk 

proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan/pembelajaran 

secara berkelanjutan. 

c. memberikan nilai tambah (value added) yang positif bagi sekolah 

d. menjadi alat evaluator dari program dan kebijakan pengelolaan sekolah 

yang sudah berjalan 

4. Bagi penelitian lanjutan, hasil penelitian ini dapat: 

             Digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang 

mempuyai kaitan dengan penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas dan 

mendalam. 
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F. Batasan Istilah 

             Agar tidak salah penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka istilah-istilah yang digunakan didefinisikan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka 

mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif 

(Hanafiah dan Cucu Suhana, 2009: 41). 

Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari 

penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran (Herdiyan 

S.Pd, M.Pd.).  

2. Problem Based Learning (PBL) adalah rangkaian aktivitas pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyelasaian masalah yang dihadapi secara ilmiah 

(sanjaya, 2008: 214). 

Sintaks model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah: (1) 

Orientasi siswa kepada masalah, (2) mengorganisasi siswa untuk belajar, (3) 

membimbing penyelidikan individual dan kelompok, (4) mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, (5) menganalisis dan mengevaluasi poses pemecahan 

masalah. 

3. Keterampilan menyelesaikan masalah adalah belajar menggunakan metode-

metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur dan teliti. 

Tujuannya ialah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk 

memecahkan masalah secra rasional, lugas dan tuntas menurut Syah (2006: 

123). 
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4. Hitungan berat benda adalah menghitung berat benda (penjumlahan, 

pengurangan) dengan satuan baku, satuan baku yang dipakai adalah kilogram, 

hektogram (ons), gram dan sebagainya. 

 


