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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu 

dan memajukan daya pikir manusia. Berdasarkan Permendiknas No 22 tahun 

2006, mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, untuk membekali peserta 

didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, 

serta kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi 

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

kompetitif (Sudarsih, 2011:1). 

Di sisi lain, tujuan pembelajaran matematika dalam Badan Standar 

Nasional Pendidikan Tahun 2006 dipaparkan dalam Sudarsih (2011:12), 

sebagai berikut. 

 “Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) Memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar kosep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam 

pemecahan masalah, 2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika gasan dan pernyataan matematika, 

3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, 4) mengkomunikasikan 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”. 
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Dalam mewujudkan pernyataan di atas, diperlukan pendidikan yang 

mampu mendukung pembangunan di masa mendatang yaitu pendidikan yang 

mampu mengembangkan potensi siswa, sehingga siswa yang bersangkutan 

mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang 

dihadapinya. Kemampuan ini sangat diperlukan ketika seseorang mulai 

memasuki di masyarakat dan dunia kerja, karena dalam dunia kerja seseorang 

dituntut untuk mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk 

menghadapi problema yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini 

maupun akan datang. 

Matematika berkenaan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan 

dan hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga matematika 

berkaitan dengan konsep-konsep abstrak (Hudojo, 2005:63). Berdasarkan 

definisi tersebut, perlu adanya pengetahuan konsep-konsep dan pengetahuan 

prosedural yang mudah dipahami. Pengetahuan konseptual mengacu pada 

pengetahuan konsep, sedangkan pangetahuan prosedural mengacu pada 

keterampilan melakukan suatu algoritma atau prosedur menyelesaikan soal-

soal matematika. Menurut Sutawijaya (dalam Nyimas, 2007:1-1), memahami 

konsep saja tidak cukup, karena dalam praktik kehidupan sehari-hari peserta 

didik memerlukan keterampilan matematika. Keterampilan matematika 

diberikan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep 

matematika. 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika 

yang sangat penting, karena dalam pembelajaran siswa dimungkinkan 

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang 
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sudah dimilikinya untuk diterapkan pada masalah sehari-hari yang bersifat 

rutin. Pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh 

seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu 

tidak lagi menjadi masalah baginya (Hudojo, 2005:125). Oleh karena itu siswa 

perlu dilatih untuk menyelesaikan masalah. Sesuai dengan pendapat Cooney 

(dalam Hudojo, 2005:126) mengajar siswa menyelesaikan masalah-masalah 

memungkinkan siswa itu menjadi analitis di dalam mengambil keputusan di 

dalam hidup. Dengan perkataan lain, bila seorang siswa dilatih untuk 

menyelesaikan masalah, maka siswa itu akan mampu mengambil keputusan 

sebab siswa itu menjadi mempunyai keterampilan tentang bagaimana 

mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisa informasi dan menyadari 

betapa perlunya meneliti kembali hasil yang diperolehnya. Jadi melalui 

pembelajaran pemecahan masalah, dimungkinkan siswa memperoleh 

pengalaman, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah 

dimiliki sebelumnya untuk diterapkan dalam pemecahan masalah dan 

keterampilannya lebih terarah. 

Masalah yang dihadapi siswa dalam keseharian, terutama yang 

berkaitan dengan pecahan, tidak berupa paket soal matematika tetapi berupa 

kata-kata atau peristiwa yang pemecahannya membutuhkan keterampilan 

untuk menterjemahkan ke dalam model matematika yang sesuai. Kondisi 

demikian menjadi dasar perlunya siswa diasahkan untuk memecahkan 

masalah melalui pembelajaran pemecahan masalah sejak dini. Pembelajaran 

yang disesuaikan ini berkaitan tingkat berfikir siswa. 
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Berdasarkan pengamatan di SDN Sumberbendo Lamongan pada 

tanggal 26 maret 2012, dalam pembelajaran matematika Kompetensi Dasar 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan, siswa masih kurang 

mampu memahami isi bacaan. Dengan demikian, siswa kesulitan dalam 

menuliskan isi dari soal cerita tersebut ke dalam kalimat matematika. Kondisi 

seperti itu menyebabkan siswa tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru berkaitan dengan soal cerita bilangan pecahan. Oleh 

karena itu, saat dilakukan evaluasi 60 persen siswa mendapatkan nilai di 

bawah KKM. Selain itu, penyebab kurang berhasilnya pembelajaran adalah 

pembelajaran berpusat pada guru, guru menggunakan metode ceramah,  

sehingga pembelajaran  kurang efektif karena siswa tidak bisa memahami 

materi yang diberikan oleh guru.  

Kondisi yang sama, dalam menyelesaikan permasalahan dalam bentuk 

soal cerita, siswa belum dibiasakan menggunakan langkah yang runtut seperti 

pada model Polya. Siswa cenderung langsung menulis bilangan yang ada 

dalam soal dan mengoperasikan bilangan tersebut. Hal ini dapat menjadikan 

sebagian siswa keliru dalam menentukan jawaban dari soal tersebut. Jawaban 

yang ditulis tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Selain itu, kerja 

sama dalam kelompok kurang, siswa lebih banyak menyelesaikan tugas-tugas 

individu. Dengan demikian, antara siswa berkemampuan rendah dengan siswa 

berkemampuan tinggi jarang diskusi selama proses pembelajaran. 

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di SDN Sumberbendo, maka 

pembelajaran mengenai pemecahan masalah pokok bahasan soal cerita 

bilangan pecahan perlu adanya perbaikan. Jika hal itu terjadi terus-menerus 
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maka siswa tidak akan memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal matematika. 

Di dalam Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2006 bahwa salah satu 

tujuan pembelajaran matematika yaitu memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh (Sudarsih, 

2011:12). Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi di kelas IV SDN 

Sumberbendo Lamongan penting untuk diselesaikan supaya tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Polya sebagai solusi 

untuk mengatasi permasalahan pembelajaran matematika menyesaikan 

masalah bilangan pecahan, dengan harapan adanya peningkatan hasil belajar 

soal cerita bilangan pecahan. Model pembelajaran yang diperkenalkan oleh 

Polya terdiri atas empat tahapan yaitu memahami masalah, menyusun rencana 

penyelesaian, menyelesaikan rencana yang dibuat, dan memeriksa kembali 

jawaban. Melalui pembelajaran yang mengarah pada pemecahan masalah 

diharapkan siswa terlatih untuk berfikir analitis dalam mengambil keputusan, 

merangsang siswa untuk menggunakan kemampuan secara optimal. 

Beberapa penelitian sebelumnya oleh Dwi Sudarsih (2011) 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah melalui model Polya pada 

materi pecahan siswa kelas IV SDN Pisang Candi 3 Kota Malang. Hasil 

penelitian terbukti bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa dapat 

meningkat yang diperoleh dari aktivitas dan hasil tes. Selain itu, penelitian 

Setia Ninggiarti (2010) penerapan model polya untuk meningkatkan 



6 
 

kemampuan memecahkan masalah matematika siswa kelas 4 SDN Kesongo II 

Kabupaten Bojonegoro, penelitian tersebut dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar dalam pemecahan masalah. 

Latar belakang di atas mendorong peneliti untuk mengambil judul  

“Peningkatan Hasil Belajar Soal Cerita Bilangan Pecahan dengan 

Menggunakan Model Polya pada Siswa Kelas IV SDN Sumberbendo 

Lamongan”. 

 

B. Fokus Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada masalah pemecahan masalah 

matematika, Kompetensi Dasar: Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan pecahan. Dengan penggunakan Model Polya diharapkan adanya 

peningkatan hasil belajar soal cerita bilangan pecahan siswa kelas IV SDN 

Sumberbendo Lamongan. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan model Polya dalam meningkatkan hasil belajar soal 

cerita bilangan pecahan siswa kelas IV SDN Sumberbendo Lamongan? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar soal cerita bilangan pecahan siswa 

kelas IV SDN Sumberbendo Lamongan dengan menggunakan model 

Polya? 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan: 

1. Mendeskripsikan penerapan model Polya dalam meningkatkan hasil 

belajar soal cerita bilangan pecahan siswa kelas IV SDN Sumberbendo 

Lamongan. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar soal cerita bilangan pecahan 

siswa kelas IV SDN Sumberbendo Lamongan dengan menggunakan 

model Polya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, 

sekolah, dan peneliti lain. 

1. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki yaitu melalui 

pembelajaran inovatif dan berpusat pada siswa (student center learning). 

Khususnya pada pelajaran matematika, siswa tidak hanya menghafalkan 

rumus, namun memahami tentang materi yang dipelajarinya melalui 

pembelajaran model Polya. 

2. Bagi Guru 

Selalu berupaya menerapkan pembelajaran yang banyak melibatkan 

siswa, dengan cara menggunakan metode pembelajaran secara variatif.  

3. Bagi Sekolah 

Sebagai cerminan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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4. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

model Polya. 

 

F. Batasan Istilah 

1. Pemecahan Masalah Matematika yaitu proses menyusun dan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika. Hal yang 

perlu dilakukan siswa dalam pemecahan masalah matematika yaitu 

dengan mengidentifikasi persoalan yang harus dikerjakan, kemudian 

menyusun strategi atau cara mengerjakannya, kalimat matematika yang 

harus dibuat, dan menentukan jawab dari persoalan tersebut. 

2. Model Polya meliputi empat langkah yaitu memahami permasalahan, 

menyusun rencana penyelesaian masalah, melaksanakan rencana yang 

telah dibuat, dan memeriksa kembali jawaban yang ditemukan. 

3. Masalah yang dipelajari terkait dengan penjumlahan dan pengurangan 

pecahan serta operasi hitung campuran yang dikemas dalam soal cerita. 

4. Hasil Belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya 

aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut Bloom aspek hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik (Sudjana, 

2011:22). Dalam penelitian ini hasil belajar siswa diperoleh dari aktivitas 

siswa dalam pembelajaran dan hasil tes yang diperoleh dari evaluasi tiap 

pertemuan. 

 


