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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh siswa, baik di 

lingkungan formal maupun di lingkungan non formal. Lingkungan formal yakni 

lingkungan sekolah, sekolah merupakan tempat proses belajar mengajar antara 

siswa dengan guru. Dalam proses belajar mengajar berlangsung terjadi interaksi 

antara guru dan siswa, sehingga adanya suatu stimulus yang diberikan oleh guru 

dan respon yang terjadi pada siswa. Siswa dianggap telah belajar sesuatu jika 

siswa dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Sedangkan lingkungan non 

formal, siswa dapat belajar dari pengalaman yang mereka dapatkan dari 

lingkungan kehidupan mereka, yang tidak diberikan di sekolah. Di Sekolah Dasar 

siswa diajarkan beberapa pelajaran pokok, diantaranya Agama, IPA, IPS, Bahasa 

Indonesia dan Matematika. 

Matematika merupakan salah satu pelajaran pokok yang diajarkan di 

Sekolah Dasar. Secara etimologi, pengertian matematika berasal dari bahasa latin 

manthanein atau mathemata yang berarti "belajar atau hal yang dipelajari" 

(things that are learned). Dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti, 

yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Sepanjang sejarah matematika 

dengan segala perkembangan dan pengalaman langsung berinteraksi dengan 

matematika membuat pengertian orang tentang matematika terus berkembang. 

Matematika juga merupakan pengetahuan struktur yang terorganisasikan sifat-

sifat atau teori-teori itu dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur-unsur 

yang didefinisikan atau tidak didefinisikan, aksioma-aksioma, sifat-sifat, atau 
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teori-teori yang telah dibuktikan kebenarannya.  

Pembelajaran matematika merupakan kegiatan atau upaya untuk 

memberikan pengetahuan dalam mempelajari konsep matematika. Proses kegiatan 

tersebut harus dipersiapkan pembelajaran yang sangat detail, inovatif, dan kreatif 

yang mampu menyesuaikan tingkat perkembangan siswa. Hudojo (2005) 

menyatakan, matematika sebagai suatu obyek abstrak, tentu saja sangat sulit dapat 

dicerna anak-anak Sekolah Dasar (SD). Siswa SD belum mampu untuk berpikir 

formal maka dalam pembelajaran matematika sangat diharapkan bagi para 

pendidik mengaitkan proses belajar mengajar di SD dengan benda konkret. 

Tujuan pembelajaran matematika itu sendiri adalah terbentuknya kemampuan 

bernalar pada diri siswa yang bercermin melalui kemampuan berfikir kritis, logis, 

sistematis, dan memiliki sifat objektif, baik dibidang matematika maupun bidang 

yang lain.  

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

Sekolah Dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berfikir logis, analitis, 

kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan 

agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengolah, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti dan kompetitif. Peran pendidik disini sangatlah penting dalam upaya 

peningkatan pemahaman siswa. Pendidik harus dapat memilih pendekatan-

pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan pokok bahasan materi yang akan 

disampaikan, dan juga cara-cara yang menarik sehingga siswa mempunyai minat 

yang tinggi terhadap pelajaran matematika. Dengan pendekatan dan media yang 

tepat membuat pelajaran akan semakin menarik dan bermakna buat siswa.  
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Pembelajaran dikatakan bermakna bagi siswa jika siswa terlibat secara 

aktif sebagai subjek pembelajar, siswa dapat membangun pengetahuannya 

berdasarkan pengalaman yang dimilikinya dan siswa merasa nyaman belajar 

matematika di kelas atau di sekolah. Maka dari itu, guru harus mampu menjadikan 

siswa terlibat secara langsung dan merasa senang selama proses pembelajaran, 

serta membuat suasana belajar yang inovatif. Menurut Sunaryo (2006:11) belajar 

akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan dan orang yang 

belajar akan merasa senang jika memahami apa yang dipelajari. Pendapat itu juga 

berlaku bagi siswa Sekolah Dasar yang sedang belajar Matematika. Oleh karena 

itu, didalam belajar anak diberi kesempatan untuk merencanakan dan 

menggunakan cara belajar yang mereka senangi. Selain itu, guru dalam 

mengajarkan Matematika harus mengupayakan agar siswa dapat memahami 

dengan baik materi yang sedang dipelajari melalui pemilihan pendekatan dan 

penggunaan media pembelajaran yang tepat. Sehingga tidak akan terjadi lagi 

siswa mengalami kesulitan belajar matematika, salah satunya yaitu pada siswa 

kelas I SDN Bocek 02. 

SDN Bocek 02 merupakan salah satu Sekolah Negeri yang dibawah 

naungan Departemen Pendidikan yang terletak di Kabupaten Malang tepatnya di 

Kecamatan Karangploso. Informasi yang didapat dari guru kelas 1 menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa SDN Bocek 02 dirasakan masih belum memuaskan, 

karena dari jumlah 27 siswa, 56% dari jumlah siswa dibawah kriteria ketuntasan 

mengajar, dengan data sebagai berikut :15% nilai siswa diantara 85-100 kemudian 

29% nilai siswa diantara 70-85 dan 56% nilai siswa dibawah 65 dengan nilai 

KKM di sekolah 65. Artinya hanya 52% dari jumlah siswa dapat dikatakan tuntas 



4 
 

dalam belajar. Padahal kondisi idealnya adalah 75% dari jumlah siswa harus 

tuntas belajar dengan KKM yang telah ditentukan yaitu 65,00.  

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari guru kelas, pada 

pembelajaran bangun datar yang selama ini diterapkan di SDN Bocek 02 

Karangploso guru kelas masih menggunakan pendekatan pengajaran klasikal. 

Guru hanya menjelaskan tentang pengertian bangun datar, sehingga siswa hanya 

mendengar dan mencatat apa yang diperintahkan oleh guru, siswa tidak terlibat 

langsung dalam mencari dan mengelompokkan jenis bangun datar. Media yang 

digunakan dalam pembelajaran juga dirasa masih kurang, Guru hanya 

menggambarkan macam-macam bangun datar pada papan tulis, tugas siswa hanya 

menyalin pada buku tulisnya. Kemudian guru memberikan latihan soal tanpa 

memberikan waktu kepada siswa untuk mendiskusikannnya. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Siswa masih 

belum dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran karena guru lebih 

dominan dalam menggunakan pendekatan ceramah sehingga penyerapan materi 

yang diajarkan sangat kurang.  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

solusi untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu penggunaan 

pendekatan dan media pembelajaran yang dapat menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Pendekatan yang digunakan haruslah dapat mendorong siswa untuk 

berfikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah terutama dalam persoalan 

matematika. Pemilihan media pembelajaran secara tepatpun harus dilakukan agar 

siswa dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas belajar dan siswa dapat lebih 

mudah memahami materi yang diajarkan. Menjadi guru yang kreatif, profesional 
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dan menyenangkan dituntut untuk memiliki kemampuan mengembangkan 

pendekatan dan memilih pendekatan pembelajaran yang efektif. Guru harus 

mampu menggunakan pendekatan dan media pembelajaran yang tepat untuk 

menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Pendekatan 

pembelajaran yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut adalah 

Pendekatan pembelajaran problem solving.  

Pendekatan problem solving dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa secara kreatif, sehingga proses pembelajaran di kelas melibatkan keaktifan 

siswa. Pada pendekatan ini guru hanya sebagai fasilitator saja, siswa dihadapkan 

sebuah permasalahan, dari permasalahan yang ada siswa diberikan kesempatan 

untuk menyelesaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Didalam 

pendekatan problem solving siswa tidak hanya dituntut untuk mendengar, 

mencatat, atau menghafal suatu pelajaran, tetapi lebih dituntut untuk berfikir 

secara aktif, berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah suatu data akhirnya 

dapat menyimpulkannya. 

Disamping itu diperlukan adanya media pembelajaran yang sesuai dengan 

mata pelajaran matematika dan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. 

Maka dari itu pada setiap pembelajaran guru harus mengoptimalkan penggunaan 

media pembelajaran tersebut. Sedangkan media pembelajaran yang cocok dalam 

mengatasi masalah pada materi bangun datar yaitu media puzzle robot. Dengan 

menggunakan media puzzle robot penyajian materi lebih jelas dan tidak bersifat 

verbalis, ada contoh menarik yang berupa potongan-potongan bentuk bangun 

datar, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa 

dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
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Untuk itu peneliti mengadakan penelitian berjudul “ Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa dengan Pendekatan Problem Solving menggunakan Media Puzzle Robot 

Pada Materi Bangun Datar Siswa Kelas I SDN Bocek 02 Karangploso”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Ditinjau dari hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh 

peneliti, menunjukkan adanya permasalahan yang terjadi ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Identifikasi permasalahan yang terlihat di lapangan, 

diketahui bahwa siswa kelas I SDN Bocek 02 Karangploso, pada pembelajaran 

Matematika ada beberapa permasalahan diantaranya: 

1. Hasil belajar siswa belum maksimal 

2. Guru menggunakan pendekatan klasikal, sehingga siswa cenderung bosan 

dalam proses pembelajaran 

3. Pendekatan Problem solving dengan menggunakan media Puzzle Robot 

merupakan alternatif yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang terdapat di SDN Bocek 02 Karangploso pada 

pembelajaran Matematika Kelas I materi bangun datar yang dikarenakan 

penggunaan pendekatan pembelajaran yang masih klasikal dan kurangnya media 

pembelajaran, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pendekatan problem Solving dengan menggunakan 

media puzzle Robot yang dapat meningkatkan hasil belajar materi bangun 

datar  di kelas 1 SDN Bocek 02 Karangploso? 
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2. Bagaimana hasil belajar siswa pada materi bangun datar di kelas I SDN Bocek 

02 Karangploso setelah diterapkan  pendekatan problem solving menggunakan 

media puzlle robot? 

 

D.  Tujuan Masalah 

Setiap kegiatan atau aktivitas yang disadari pasti mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan pendekatan problem solving menggunakan media 

puzzle Robot yang dapat meningkatkan hasil belajar materi bangun datar  

siswa kelas I  SDN Bocek 02 Karangploso 

2. Menjelaskan hasil belajar siswa pada materi bangun datar dikelas I SDN 

Bocek 02 Karangploso setelah diterapkan pendekatan problem solving 

menggunakan media puzlle robot. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh seseorang haruslah bermanfaat bagi orang 

lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian yang 

peneliti lakukan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis.   

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan inovasi baru dalam 
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penyampaian pembelajaran Matematika terutama pada materi Bangun datar 

Selain itu, hasil dari penelitian dapat dijadikan acuan maupun pedoman dalam 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis  

Manfaat praktis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu manfaat 

praktis bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa dan bagi peneliti.  

a. Bagi sekolah, diharapkan dengan adanya penelitian ini SDN Bocek 02 

Karangploso mampu meningkatkan hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pelajaran menggunakan pendekatan problem solving menggunakan media 

puzlle robot pada pembelajaran Matematika.  

b. Bagi guru, akan menambah variasi mengajar dalam memilih dan 

menggunakan pendekatan-pendekatan mengajar Matematika sehingga 

terjadi perbaikan dan peningkatan efektifitas pembelajaran di kelas 

c. Bagi siswa, diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan antusias 

dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran 

Matematika lebih bermakna dan menyenangkan serta mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa agar  lebih tanggap dan cermat.  

d. Manfaat bagi peneliti, peneliti akan mendapatkan pengalaman tentang 

penerapan pendekatan problem solving menggunakan media puzlle robot 

Matematika, peneliti juga akan mengetahui pengaruh pendekatan 

pembelajaran tersebut terhadap hasil belajar siswa. 
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F. Definisi Operasional 

Menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka 

perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah yang berada pada judul. Adapun 

batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan PTK ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Problem Solving 

Merupakan rangkaian aktifitas siswa dalam proses pembelajaran dikelas, 

tidak hanya sekedar mencatat, mendengar dan menghafal, tetapi siswa dituntut 

untuk aktif berfikir, komunikasi, mencari dan mengolah data serta menyimpulkan 

dari permasalahan yang dihadapinya. 

2. Media Puzzle Robot 

Media yang dapat dibongkar dan dipasang kembali membentuk gambar 

sebuah robot yang terbentuk dari berbagai macam bangun datar lingkaran, 

segitiga dan segi empat. 

3. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan 

yang diperoleh siswa setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru 

sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotoris. 
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4. Materi Bangun Datar 

Bangun datar yang mempunyai tiga sisi disebut segitiga, bangun datar 

yang mempunyai empat sisi disebut segi empat, bangun yang tidak memiliki sudut 

disebut lingkaran. 

 

 

 


