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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika  menurut Ruseffendi (dalam Heruman, 2007:1), adalah 

simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu 

tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang 

didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Sedangkan hakikat 

matematika menurut Soedjadi (dalam Heruman, 2007:1), yaitu memiliki objek 

tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. 

                 Pembelajaran Matematika merupakan pengetahuan dasar yang diperlukan 

oleh siswa, maka sangat diharapkan siswa sekolah dasar untuk menguasai mata 

pelajaran tersebut. Dalam mata pelajaran ini siswa ditekankan untuk berfikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerja sama (Aisyah, 

2007:8-1). 

               Tujuan pembelajaran Matematika yaitu untuk membentuk siswa yang 

terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Akan tetapi, untuk menuju tahap keterampilan tersebut harus melalui 

langkah-langkah benar yang sesuai dengan kemampuan dan lingkungan siswa. 

Pembelajaran matematika ditekankan pada konsep-konsep matematika yaitu, 

penanaman konsep, pemahaman konsep dan pembinaan keterampilan. 

Tujuan umum dan khusus pembelajaran matematika yang ada di 

kurikulum SD/MI, merupakan pembelajaran yang diarahkan untuk membentuk 

kepribadian dan pembentukan kemampuan berfikir yang bersandar pada hakikat 
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matematika, hakikat Matematika merupakan unsur utama dalam pembelajaran 

matematika, oleh karenanya matematika sebagai bahasa dan alat dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Proses 

pembelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa dengan kemampuan 

berfikir logis dan berkompetensi untuk membentuk kepribadian yang baik dan 

kokoh. 

Dalam hal tersebut guru harus mampu menjadikan mereka semua terlibat 

dan merasa senang selama proses pembelajaran. Selain itu pada mata pelajaran 

matematika guru harus membuat suasana belajar yang inovatif dan 

menyenangkan. Semua itu dilakukan bertujuan untuk memperkenalkan bahwa 

mata pelajaran matematika mudah untuk dipahami. Dalam pelajaran Matematika, 

setiap konsep abstrak yang baru dipahami siswa perlu segera diberi penguatan, 

agar memahami, sehingga akan melekat dalam pola pikir dan pola tindakannya, 

sehingga diperlukan adanya pembelajaran Matematika melalui perbuatan dan 

pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat fakta saja 

Hasil observasi di lapangan masih banyak siswa kurang menyukai 

pelajaran matematika, mereka merasa pelajaran Matematika di anggap sulit 

karena harus menghitung. Berdasarkan wawancara, bahwa siswa kelas V SDN 

Bendosari 03 Pujon Kabupaten Malang kesulitan dalam menyelesaikan soal 

cerita. Siswa hanya mudah menggunakan rumus luas bangun datar pada soal-soal 

biasa/rutin, tetapi untuk soal cerita, siswa kadang kesulitan memahami maksud 

dari soal cerita tersebut. Selain itu, guru belum menggunakan suatu media yang 

bisa membimbing siswa dalam mengerjakan soal. 
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Data yang diperoleh sebelum diadakannya penelitian menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Matematika  semester I 

SDN Bendosari 03 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun ajaran 2011-2012  

dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM)Kriteria 70, hanya 12 siswa (41%) 

yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM)  yang ditentukan oleh pihak 

sekolah jadi dapat diketahui bahwa 17 siswa yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) atau 59% siswa yang belum tuntas pada materi soal 

cerita bangun datar.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan cara mengajarkan kepada 

siswa, cara menyelesaikan soal cerita bangun datar dengan menggunakan model 

Polya. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat menyelesaikan masalah soal cerita 

materi bangun datar sederhana dan dapat mengaplikasikannya pada masalah 

serupa di situasi yang lain. Materi tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari.  

Cara pemecahan masalah soal cerita matematika telah dikaji oleh Polya. 

Menurut Polya (dalam Hobri, 2004:145) untuk menyelesaikan soal cerita 

diperlukan 4 tahap, yaitu: (1) tahap pertama adalah memahami masalah. Di tahap 

ini, siswa menguraikan  apa yang diketahui dengan kalimat sendiri, 

mengidentifikasi apa yang diperlukan, merumuskan apa yang ditanyakan, dan 

menggambarkan permasalahan, (2) tahap kedua adalah membuat rencana 

penyelesaian. Pada tahap ini, siswa melakukan permisalan data yang diketahui 

dan yang ditanya dalam bentuk huruf disertai penulisan bilangan. Selain dengan 
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melakukan permisalan tersebut, dilakukan juga perumusan formula penyelesaian 

dengan benar, (3) tahap kertiga adalah melaksanakan rencana penyelesaian untuk 

mendapatkan hasil dari permasalahan soal cerita. Jika pada waktu menyusun 

rencana pemecahan masalah yang berperan adalah pikiran maka pada tahap 

pelaksanaan rencana ini pikiran dan fisik bersama-sama melakukan kegiatan. 

Tahap ini dilakukan dengan perhitungan atau mengerjakan soal berdasarkan 

formula atau  strategi yang telah dirumuskan, (4) tahap terakhir adalah menelaah 

kembali pelaksanaan yang telah dikerjakan. Pada tahap ini, penyelesaian yang 

telah diperoleh dari tahap sebelumnya di cek kembali kebenaran pengerjaannya. 

Salah satu pengecekan ini dilakukan dengan mensubtitusikan jawaban kepada 

model matematika dari permasalahan. Jika proses subtitusi ini menghasilkan 

jawaban benar, maka jawaban yang dihasilkan juga benar. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

menggunakan model polya sebagai model pembelajaran matematika Kelas V 

SDN Bendosari 03  dengan judul  Penerapan Pembelajaran Model Polya untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Soal Cerita Materi Bangun Datar Sederhana Siswa 

Kelas V SDN Bendosari 03 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun Ajaran 

2012/2013. Penggunaan model Polya ini digunakan sebagai alat untuk 

mempermudah siswa dalam menyelesaikan soal cerita bangun datar sehingga 

diharapkan meningkatkan ketuntasan belajar. 

B. Fokus Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya nilai Matematika 

pada materi soal cerita bangun datar sederhana kelas V SDN Bendosari 03 
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Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang disebabkan karena siswa mengalami 

kesulitan dalam berpikir kritis. Siswa lebih banyak menghafal serta menjawab 

pertanyaan sesuai dengan kata-kata yang pada buku paket, padahal dalam 

pembelajaran perlu adanya suatu bentuk pembelajaran yang dapat membiasakan 

siswa untuk berpikir memecahkan dan menyelesaikan masalahnya tanpa harus 

bergantung pada buku. Untuk itu guru ingin membantu siswa meningkatan hasil 

belajar soal cerita pada materi bangun datar dengan menggunakan model Polya 

sebagai model pembelajaran matematika 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalan sebagai berikut. 

a. Bagaimana penerapan model Polya dalam  pembelajaran matematika pada 

materi soal cerita bangun datar sederhana pada siswa kelas V semester I SDN 

Bendosari 03 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun ajaran 2012/2013 ? 

b. Bagaimana  hasil belajar siswa setelah penerapan model Polya pada materi 

soal cerita bangun datar sederhana siswa kelas V semester I SDN Bendosari 

03 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun ajaran 2012/2013 ? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mendeskripsikan penerapan model Polya dalam pembelajaran 

matematika pada  materi soal cerita bangun datar sederhana pada siswa kelas 
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V semester I SDN Bendosari 03 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 

ajaran 2012/2013. 

b. Untuk menjelaskan hasil belajar siswa setelah pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan model Polya pada materi soal cerita bangun datar 

sederhana pada siswa kelas V semester I SDN Bendosari 03 Kecamatn Pujon 

Kabupaten Malang tahun ajaran 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

a. Bagi peneliti, melalui penelitian tindakan kelas ini, peneliti akan mengetahui 

secara langsung permasalahan pembelajaran yang ada di kelas, khususnya 

yang berkaitan dengan teknik penyajian konsep matematika sehingga dapat 

dijadikan bekal kelak ketika terjun di lapangan. 

b. Bagi siswa, dapat meningkatkan pemahaman dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika dengan menggunakan model Polya sehingga dapat diaplikasikan 

dalam pemecahan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan 

pendekatan pembelajaran matematika untuk membantu siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. 

d. Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang terkait, diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan mutu pendidikan 

khususnya perbaikan pembelajaran. 
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e. Bagi peneliti lain, hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pengembangan atau masukan untuk penelitian selanjutnya 

F.  Batasan Istilah 

1. Model Polya yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan mengacu pada 

langkah-langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya dalam 

menyelasaikan soal yang ada. Langkah-langkah pemecahan masalah model 

Polya meliputi: memahami masalah, membuat rencana 

penyelesaian,melaksanakan rencana penyelesaian, dan melakukan 

pengecekan ulang/melihat kembali. George Polya (Hobri, 2004:145). 

2. Soal cerita merupakan soal yang dikemas di dalam bentuk kalimat cerita. 

Materi yang dikemas di dalam soal cerita sangat bervariasi, diantaranya 

operasi campuran. Diantaranya dalam pembelajaran bangun datar 

3. Hasil belajar adalah semua kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah 

mengalami proses belajar (Sudjana, 2011:22). Hasil belajar pada penelitian 

ini diperoleh dari menyelesaikan tugas berupa tes uraian yang dikerjakan 

pada akhir siklus. 

4. Peningkatan hasil belajar dalam penelitian ini adalah perubahan pada nilai 

evaluasi siklus I dan nilai evaluasi siklus II. Kriteria peruahan tersebut yaitu 

dari yang kurang menjadi baik, dari yang baik menjadi sangat baik 

 

 

 


