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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah, 2) menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika, gagasan 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 
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kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

 Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang 

sangat penting karena dalam pembelajaran, siswa memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang 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). Sesuai dengan pendapat 

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

memungkinkan siswa itu menjadi analitis di dalam mengambil keputusan di 

dalam kehidupan sehari-hari. Melatih siswa untuk menyelesaikan pemecahan 

masalah merupakan hal penting agar siswa mampu mengambil keputusan serta 

menjadi terampil tentang bagaimana cara mengumpulkan informasi yang 

relevan, menganalisa informasi dan menyadari perlunya meneliti kembali hasil 

yang diperolehnya. 

 Berdasarkan pengamatan di SDN Sisir 06 Batu pada tanggal 6 Januari 

2016, bahwa pencapaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

materi bilangan pecahan pada kelas 5 semester dua, tahun ajaran 2015/2016 

masih terdapat siswa yang belum mencapai KKM mata pelajaran matematika 

dengan skor 65. Jumlah keseluruhan siswa yaitu 32 yang terdiri dari 17 siswa 

laki-laki dan 15 siswa perempuan, terdapat 24 siswa belum mencapai KKM. 

Proses pembelajaran guru dalam menyelesaikan permasalahan soal cerita, 
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siswa belum dibiasakan menggunakan langkah yang sistematis seperti model 

Polya. Siswa cenderung menulis bilangan yang ada dalam soal dan langsung 

mengoperasikan bilangan tersebut, sehingga jawaban yang ditulis tidak sesuai 

dengan pertanyaan yang diberikan, kerja sama dalam kelompok kurang serta 

siswa lebih banyak menyelesaikan tugas-tugas secara individu. 

 Pemahaman konsep dalam pembelajaran soal cerita sangat penting. 

Beberapa siswa kurang memahami konsep dalam mengerjakan soal cerita. 

Apabila pemahaman konsep pada siswa kurang dilakukan, maka siswa 

mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Di SDN Sisir 06 Batu, guru 

cenderung meminta siswa untuk langsung mengerjakan tanpa diminta 

memahami konsep dalam soal cerita, kondisi inilah yang menyebabkan siswa 

mendapat nilai di bawah KKM.  

Kondisi tersebut disebabkan karena beberapa faktor antara lain: a) 

rendahnya kemampuan siswa dalam memahami dan menganalisis soal cerita 

materi bilangan pecahan, b) rendahnya kemampuan siswa dalam merancang 

rencana penyelesaian masalah, c) rendahnya kemampuan siswa dalam 

melaksanakan perhitungan terutama yang berkaitan dengan soal cerita materi 

bilangan pecahan, d) siswa kurang aktif dan kurang antusias dalam 

pembelajaran disebabkan pembelajaran masih berpusat pada guru dan 

kurangnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. Kondisi inilah 

yang menyebabkan siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan soal cerita bilangan pecahan, sehingga 75% siswa 

mendapatkan nilai dibawah KKM.  
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 Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SDN Sisir 06 Batu, maka 

pembelajaran pemecahan masalah pokok bahasan soal cerita bilangan pecahan 

perlu adanya perbaikan, sehingga hal tersebut tidak terus menerus terjadi. 

Untuk itu peneliti menggunakan model Polya untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 

 Model Polya merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk 

memecahkan masalah. Menurut Hudojo dan Sutawijaya (dalam Hudojo, 

2005:134) terdapat empat hal penting dalam menyelesaikan pemecahan 

masalah matematika, yaitu: a) memahami masalah, b) membuat rencana untuk 

menyelesaikan masalah, c) melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah 

kedua, d) memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Selain itu, model polya 

mempunyai beberapa kelebihan diantaranya, proses pemikiran siswa menjadi 

lebih sistematis yakni membantu proses berpikir siswa menjadi terarah sesuai 

dengan langkah-langkah yang digunakan dalam model Polya, membantu siswa 

dalam memahami konsep matematika, melatih siswa menjadi analitis di dalam 

mengambil keputusan di dalam kehidupan sehari-hari serta melatih siswa 

menganalisa informasi dan menyadari perlunya meneliti kembali hasil yang 

diperoleh dalam mengerjakan soal cerita.     

 Alasan peneliti menggunakan pemecahan masalah model Polya, karena 

model Polya menyediakan kerangka kerja yang tersusun rapi dan terstruktur 

untuk menyelesaikan masalah yang kompleks sehingga dapat membantu siswa 

dalam memecahkan masalah soal ceirta. Beberapa hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya bahwa pemecahan masalah model Polya sangat efektif. 

Sejalan dengan permasalahan tersebut pernah dilakukan penelitian 
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sebelumnya oleh Alfaris, S. & Andriani, S. (2014) yang berjudul Penerapan 

Model Polya untuk Meningkatkan Hasil Belajar dalam Memecahkan Soal 

Cerita Matematika Siswa Kelas V. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa 

model Polya memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

dengan presentase ketuntasan siswa sebesar 90,5%, aktivitas siswa meningkat 

dengan presentase ketuntasan sebesar 93,88%, kemampuan guru dalam 

menggunakan model polya memperoleh kriteria baik dan respon siswa 

terhadap penerapan model polya mencapai 90%. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Soal Cerita Bilangan 

Pecahan melalui Model Polya Pada Kelas V di SDN Sisir 06 Batu”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat dua 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan model Polya dapat meningkatkan hasil belajar soal 

cerita bilangan pecahan siswa kelas V di SDN Sisir 06 Batu? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar soal cerita bilangan pecahan melalui 

model Polya siswa kelas V di SDN Sisir 06 Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan penerapan model Polya dalam 

meningkatkan hasil belajar soal cerita bilangan pecahan siswa kelas V 

SDN Sisir 06 Batu. 
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2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan hasil belajar soal 

cerita bilangan pecahan siswa kelas V di SDN Sisir 06 Batu dengan 

menggunakan model Polya. 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, hipotesis tindakan dalam penelitian 

ini adalah : 

“Jika diterapkan model Polya pada siswa kelas V SDN Sisir 06 Batu, maka 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa” 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, 

guru, dan peneliti. 

1. Bagi Siswa 

a) Siswa mendapatkan pengalaman belajar materi bilangan pecahan untuk  

memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

b) Menumbuhkan kemampuan bekerja sama dan kreativitas siswa.  

c) Mendorong semangat belajar siswa.  

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai alternatif dan bahan 

pertimbangan bagi guru, dalam memilih model pembelajaran yang 

memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran dan meningkatkan hasil 

belajar siswa melalui model Polya.  

3. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan kemampuan 

profesinya sebagai guru khususnya dalam memecahkan masalah-masalah 
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dalam kegiatan pembelajaran dan dapat menambah pengalaman dalam 

mengembangkan pembelajaran matematika yang lebih bervariasi. 

4. Bagi Sekolah 

a) Sebagai salah satu pendorong sekolah untuk mengembangkan berbagai 

model dan strategi pembelajaran. 

b) Sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki proses belajar 

mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan. 

5. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi, pembanding, dan 

masukan dalam penelitian berikutnya. 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN Sisir 06 Batu dengan jumlah 

32 yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

2. Model pembelajaran yang digunakan adalah model Polya. 

3. Penelitian dilakukan terbatas pada mata pelajaran matematika materi 

bilangan pecahan. Pada submateri penjumlahan pecahan, pengurangan 

pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan yang dikemas dalam 

bentuk soal cerita. 

4. Penelitian terbatas pada pengamatan peningkatan hasil belajar siswa. 
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1.7 Definisi Istilah 

Definisi istilah yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Pemecahan Masalah

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). 

2. Model Polya

Model Polya merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk 

memecahkan masalah. Menurut Hudojo dan Sutawijaya (Hudojo, 

2005:134) terdapat empat hal penting dalam menyelesaikan pemecahan 

masalah matematika, yaitu: a) memahami masalah, b) membuat rencana 

untuk menyelesaikan masalah, c) melaksanakan rencana yang dibuat pada 

langkah kedua, d) memeriksa ulang jawaban yang diperoleh.  

3. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan proses pemberian nilai terhadap hasil-

hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu yang mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik (Sudjana, 2010:3). 

4. Soal Cerita

Dalam matematika, soal cerita berkaitan dengan kata-kata atau 

rangkaian kalimat yang mengandung konsep-konsep matematika. Menurut 

Muhasetyo (Winarni, 2011:122) soal matematika yang dinyatakan dengan 

serangkaian kalimat disebut soal bentuk cerita. 


