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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Pendidikan Matematika yang sudah di dapatkan siswa mulai tingkat TK 

(Taman Kanak-kanak) menggambarkan bahwa Matematika adalah pelajaran yang 

sangat penting dalam kehidupan. Dengan memulai mengajarkan mengenal angka 

dan cara berhitung.     

Matematika sebagai salah satu bidang studi yang diajarkan di SMP dan MTs 

mempunyai tujuan pengajaran tersendiri yang disebut tujuan kurikuler 

matematika. Untuk menjelaskan  tujuan pengajaran matematika di SMP dan MTs, 

Nasution,dkk (2006 : 63) mengemukakan tujuan mempelajari matematika adalah : 

1) Matematika dapat digunakan untuk mengetahui gejala-gejala alam. 2) Dengan 

penggunaan metode matematika dapat diperhitungkan segala sesuatu dalam 

pengambilan keputusan. 3) Matematika penting sebagai sains untuk 

perkembangan budaya bangsa. 4) Matematika dapat digunakan dalam lapangan 

kerja. 5) Matematika dapat menyampaikan ide-ide secara benar, tepat dan jelas 

kepada orang lain. 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru matematika di kelas VII-B SMP 

Muhammadiyah 1 Malang pada tanggal 11 Juni 2011, diketahui bahwa 

pembelajaran yang sering dilakukan di kelas VII-B tersebut yaitu pembelajaran 

konvensional dimana guru sebagai pusatnya dan siswa masih jarang diajarkan 

untuk belajar secara kelompok dan belum pernah diajarkan pembelajaran dengan 

pemberian masalah terlebih dahulu, sehingga dengan adanya wawancara tersebut 

peneliti ingin menerapkan pembelajaran yang baru bagi kelas VII-B tersebut yaitu 

pembelajaran berbasis masalah.   

Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan dari pemikiran nilai-nilai 

demokrasi, belajar efektif, perilaku kerja sama dan menghargai keanekaragaman 

masyarakat. Dalam pembelajaran guru harus dapat menciptakan lingkungan 

belajar sebagai suatu sistem sosial yang memiliki ciri proses demokrasi dan  

proses ilmiah. Selain itu pembelajaran berbasis masalah pada dasarnya merupakan 



2 

pengembangan lebih lanjut dari pembelajaran kelompok. Dengan demikian, 

metode pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik yang khas yaitu 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks belajar bagi siswa untuk 

belajar tentang berfikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pelajaran.  

Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berfikir tingkat 

tinggi dengan situasi berorientasi pada masalah, termasuk di dalamnya belajar 

bagaimana belajar. Menurut Richard (2008 : 41), “Pembelajaran berbasis masalah 

dikenal dengan nama lain seperti Project-Based Learning (Pembelajaran Proyek), 

Eksperience-Based Education (Pendidikan Berdasarkan Pengalaman), Authentic 

learning (Pembelajaran Autentik), dan Anchored instruction (Pembelajaran 

berakar pada dunia nyata)”.  

Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah adalah menyajikan masalah, 

mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pembelajaran 

berbasis masalah tidak dapat dilaksanakan tanpa guru mengembangkan 

lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara terbuka 

secara garis besar pembelajaran berbasis masalah terdiri dari menyajikan kepada 

siswa situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan 

kemudahan kepada mereka untuk melakukankan penyelidikan secara inkuiri 

(mencari informasi sendiri). 

Seringnya ada kesalah fahaman siswa dalam mengerjakan soal pecahan 

membuat peneliti ingin menggunakan materi operasi hitung pecahan dengan 

Problem Based Learning, misalnya pada saat menjumlahkan atau mengurangkan 

soal pecahan yang penyebutnya belum sama, biasanya siswa mengerjakan soal 

tersebut langsung di jumlahkan atau dikurangkan dengan tidak melihat apakah 

penyebut pada pecahan tersebut sudah sama atau belum, di samping itu dalam 

kehidupan sehari-hari pecahan sering kita jumpai misalnya dalam pembagian kue 

tart untuk 5 anak, yang sebelumya kue tart tersebut sisa ଵ
଼
 bagian. 

Dari data yang di dapatkan peneliti tentang Problem Based Learning dengan 

melihat aktivitas guru dan siswa dan representasi di SMP Muhammadiyah 06 Dau 

oleh Retno Tyas Hapsari dengan judul skripsi penerapan model problem based 
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learning terhadap kemampuan representasi matematik siswa pada materi segitiga 

di Smp Muhammadiyah 06 Dau menunjukkan bahwa hasil baik untuk aktivitas 

sedangkan representasi siswa cukup sehingga peneliti ingin mencoba 

menggunakan Problem Based Learning di sekolah lain untuk melihat bagaimana 

aktivitas siswa di sekolah tersebut .    

Berdasarkan hal di atas, peneliti mencoba menerapkan pembelajaran dengan 

judul penelitian “Penerapan Problem Based Learning (PBL) Pada Materi Operasi 

Hitung Pecahan  Siswa Kelas VII-B SMP Muhammadiyah 1 Malang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di susun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas guru dan siswa pada Problem Based Learning (PBL) 

pada materi operasi hitung pecahan siswa kelas VII-B SMP Muhammadiyah 

1 Malang? 

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa dengan menggunakan Problem Based 

Learning (PBL) pada materi operasi hitung pecahan siswa kelas VII-B SMP 

Muhammadiyah 1 Malang? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas maka peneliti membatasi masalah yang akan 

dibahas sebagai berikut :   

1. Pembelajaran Matematika dengan Problem Based Learning (PBL) hanya 

dilaksakan di kelas VII-B SMP Muhammadiyah 1 Malang semester ganjil 

tahun ajaran 2011-2012. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian dilaksanakan dengan 

tujuan : 
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1. Untuk mendiskripsikan aktivitas guru dan siswa pada Problem Based 

Learning (PBL) pada materi operasi hitung pecahan siswa kelas VII-B SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Untuk mendiskripsikan hasil belajar siswa dengan menggunakan Problem 

Based Learning (PBL) pada materi operasi hitung pecahan siswa kelas VII-B 

SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut : 

Bagi Siswa yaitu : 1) Meningkatkan minat siswa dalam memahami materi 

pecahan. 2) Memiliki rasa setia kawan, kerjasama dan tanggung jawab. 3) Siswa 

mengerti akan pentingnya belajar berkelompok. 4) Siswa dapat saling berinteraksi 

dalam kelompok untuk menyampaikan pendapat atau mendiskusikan setiap soal 

pada materi pecahan. 5) Siswa dapat berfikir kritis dan kreatif dalam memecahkan 

masalah melalui pemberian tugas secara berkelompok. 

Sedangkan manfaat penelitian bagi guru yaitu : 1) Mendorong untuk 

meningkatkan profesionalisme guru. 2) Memperbaiki kinerja guru. 3) 

Menumbuhkan wawasan berfikir ilmiah. 4) Meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Dan manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu : 1) Hasil pembelajaran sebagai 

umpan balik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran. 2) 

Meningkatkan kualitas atau mutu sekolah melalui peningkatan prestasi siswa dan 

kinerja guru. 

 

1.6. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan 

(menafsirkan) hasil penelitian, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut : 

1. Problem Based Learning (PBL) adalah metode pendidikan yang medorong 

siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk 

mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. 

2. Aktivitas guru adalah semua kegiatan yang dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung.  
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3. Aktivitas siswa adalah semua kegiatan yang dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

4. Hasil belajar siswa merupakan salah satu alat ukur yang digunakan melihat 

tingkat ketercapaian kompetensi dasar yang diajarkan. 

 

 


