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B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Problematika Pembelajaran 

Sebagai sebuah proses, pembelajaran dihadapkan pada beragam 

problematika. Problematika dapat diartikan sebagai permasalahan yang 

mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan 

dalam mencapai tujuan pembelajaran (M. Nur, 2016). Problematika pembelajaran 

dapat ditelusuri dari jalannya proses dasar pembelajaran. Secara umum, proses 

pembelajaran ini dapat ditelusuri melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pembelajaran. Keberhasilan dalam pembelajaran ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: 

bahan baku, instrumen, dan lingkungan (Siswono, 2014). Pembelajaran pada 

dasarnya merupakan usaha meningkatkan potensi seseorang dari calon siswa 

menjadi pribadi dengan kualitas tertentu (Pane & Dasopang, 2017; Pinahayu, 

2017). Pembelajaran dapat mengubah sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang 

dari tidak tau menjadi tau, dari tidak mampu menjadi mampu. Selain itu juga, 

pembelajaran juga dapat berarti meningkatkan potensi seseorang dari sedikit tau 

menjadi lebih tau, bahkan dari kurang baik menjadi lebih baik melalui proses 

belajar yang dijalani (Ikhsan, Rizal, & Husnidar, 2014).  

Calon siswa merupakan bahan baku dalam pembelajaran. Siswa disebut 

bahan baku atau bahan mentah sebab sebelum diberikan pembelajaran pada 

dasarnya telah memiliki potensinya sendiri. Potensi tersebut juga dapat 

mempengaruhi kualitas dalam proses pembelajaran. Kualitas mental dan 

kecerdasan calon siswa dapat turut menentukan keberhasilan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran akan menghadapi masalah, apabila kualitas mental dan 

kecerdasan calon siswa tidak menunjang kelancaran dalam proses pembelajaran 

(Nafi’ah & Prasetyo, 2015).  Siswa dengan mentalitas kurang stabil akan 

menyulitkan dalam kelangsungan proses pembelajaran. 

Instrumen pembelajaran adalah segala kelengkapan yang memungkinkan 

proses pembelajaran berlangsung dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Instrumen 

pembelajaran ini terdiri dari guru, managemen sekolah, kurikulum, serta sarana dan 
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prasarana. Apabila proses belajar itu ibarat mengisi botol dalam air, maka sumber 

air merupakan bahan pembelajaran. Gayung dan corong adalah sarana dan 

prasarana pembelajaran. Menuangkan air ke dalam botol adalah metode dan strategi 

pembelajaran dan guru adalah orang yang menuangkan air ke dalam botol tersebut. 

Gangguan dari salah satu instrumen dapat menimbulkan masalah dalam 

menuangkan air ke dalam botol tersebut. Problem pembelajaran dalam konteks 

pembelajaran akan mengemuka bilamana terdapat instrumen yang tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya (Darjiani, Meter, & Negara, 2015). Guru tidak akan mampu 

membelajarkan siswa secara optimal apabila managemen sekolah tidak 

memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaan tugasnya, kurikulum 

yang tidak siap, sarana dan prasarana yang tidak memadai, atau gurunya sendiri 

kurang piawai dalam membelajarkan siswa. Apabila keseluruhan instrumen  baik 

berupa program kurikulum, managemen dan administrasi serta sarana dan 

prasarana telah memadai, maka kunci keberhasilan terletak pada kepawaian guru 

(Yogaswara, 2010). Bahkan khusus dalam hal pembelajaran, termasuk dalam hal 

pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran sangat bergantung pada kesiapan 

guru dan memanfaatkannya. 

Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan seberapa jauh guru mampu 

meminimalisir atau menyelesaikan problem (Yeni, 2011). Semakin sedikit problem 

pembelajaran akan semakin besar peluang keberhasilan belajar siswa, begitu pun 

sebaliknya. Sedikitnya ada tiga macam bentuk problem pembelajaran menurut (E. 

Nur, 2017), yaitu: 1) problem yang bersifat metodologis, yaitu problem yang terkait 

dengan upaya atau proses pembelajaran yang menyangkut masalah kualitas 

penyampaian materi, kualitas interaksi antar guru dengan siswa, kualitas 

pemberdayaan sarana dan elemen dalam pembelajaran, 2) problem yang bersifat 

kultural, yaitu problem yang berkaitan dengan karakter atau watak seorang guru 

dalam menyikapi atau mempersepsi terhadap proses pembelajaran. Problem ini 

muncul dari cara pandang guru terhadap peran guru dan makna pembelajaran, 3) 

problem yang bersifat sosial, yaitu problem yang terkait dengan hubungan dan 

komunikasi antara guru dengan elemen lain yang ada di luar guru, seperti adanya 

kekurangharmonisan antara guru dan siswa, antara pimpinan sekolah dengan siswa, 
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bahkan antara sesama siswa. Ketidakharmonisan antara guru dan siswa bisa 

disebabkan disamping faktor kultural juga bisa disebabkan akibat pola atau sistem 

kepemimpinan yang kurang demokrasi atau kurang memperhatikan masalah-

masalah kemanusiaan. 

Problematika yang dialami guru pastinya berbeda dibanding guru-guru lain 

yang mengajar di kelas yang lain pula. Karakteristik yang berbeda diantaranya 

siswa dan juga kemampuan guru yang juga beragam membuat permasalahan yang 

dialami juga berbeda-beda. Solusi yang dapat dijadikan pemecahan masalah dalam 

mengatasi kesulitan belajar matematika pastinya sangat banyak. Adanya masalah 

yang berbeda-beda, menjadikan solusi dalam mengatasinya juga berbeda-beda 

tergantung seberapa besar masalah yang dihadapi. Kenyataan di lapangan, 

penekanan proses pembelajaran di sekolah terlalu banyak ditekankan pada aspek 

melakukan tetapi kurang menekankan pada aspek berpikir (Santi, 2016). Apa yang 

diajarkan di ruang kelas lebih banyak berkaitan dengan bagaimana mengerjakan 

sesuatu tetapi kurang berkaitan dengan mengapa demikian dan apa implikasinya 

(Mawaddah & Maryanti, 2016). Basis pemahaman dalam belajar hanya berupa 

hafalan saja, bukannya penalaran, pemecahan masalah atau kemampuan berpikir 

sebagai basis pemahaman, sehingga menghambat perkembangan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa (Darma & Firdaus, 2014). 

2. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan upaya untuk menciptakan kondisi agar terjadi 

kegiatan belajar mengajar yang direncanakan, didesain, dan dievaluasi secara 

matematis agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien 

(Indriana, Arsyad, & Mulbar, 2015; Rijal, 2016). Kegiatan pembelajaran dirancang 

untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik 

melalui interaksi antar siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya 

dalam pencapaian kompetensi dasar. Menurut (Pane & Dasopang, 2017) 

pembelajaran adalah usaha terencana dalam mengkombinasi sumber-sumber 

belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Beberapa difinisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pada dasarnya pembelajaran merupakan suatu proses interaksi 
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antar siswa dengan sumber belajar untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 

dan bersifat positif menuju arah yang lebih maju pada suatu lingkungan belajar. 

Peranan guru dalam proses pembelajaran semata-mata bukan hanya transfer 

ilmu pengetahuan atau informasi saja, namun juga dapat memberikan fasilitas dan 

juga arahan terhadap siswa. Saat awal proses pembelajaran, baiknya seorang guru 

harus mengetahui kemampuan dasar, motivasi, latar belakang akademis, dan lain 

sebagainya yang dimiliki oleh siswa (Fitri & Syarifuddin, 2014). Tujuannya agar 

guru dapat mengenal karakter siswa sehingga dapat memberikan perlakuan yang 

cocok bagi setiap siswa. Pengenalan karakteristik siswa dalam pembelajaran 

merupakan hal yang terpenting dalam penyampaian bahan ajar dan menjadi 

indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, perencanaan 

pembelajaran memiliki urgensi yang tinggi terhadap pelaksanaannya, sebab 

perencanaan akan sangat berkaitan erat dengan upaya guru dalam mengajar siswa. 

Perencanaan pembelajaran memiliki tujuan untuk membentuk kompetensi dan dan 

karakter siswa di sekolah. Guru sebagai fasilitator pembelajaran berperan sangat 

penting dalam perencanaan pembelajaran, yang mana guru bertugas menyiapkan 

perangkat pembelajaran dengan baik dan tepat. Guru membuat RPP serta 

menyiapkan metode pembelajaran yang dijabarkan dari silabus dan kisi-kisi yang 

sudah disiapkan dengan pendekatan tematik. Kreatifitas guru dan siswa diperlukan 

guna untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.   

Matematika diartikan sebagai ilmu tentang pola keteraturan, struktur yang 

terorganisasi, mempelajari konsep-konsep yang berkenaan dengan kebenarannya 

secara logika dan menggunakan simbol-simbol yang umum serta aplikasi dalam 

bidang lainnya (Sutawidjaja & Afgani, 2015). Matematika merupakan alat yang 

efisien dan diperlukan oleh semua ilmu pengetahuan (Darma & Firdaus, 2014). 

Matematika memegang peran penting bagi berlangsungnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan peradaban dunia. Penguasaan matematika bukan hanya sebatas 

penguasaan fakta dan prosedur matematika serta pemahaman konsep, tetapi juga 

berupa kemampuan proses matematika siswa seperti pemecahan masalah, 

penalaran, komunikasi, dan koneksi matematika (Syahbana, 2012). Siswa 
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dikatakan memahami konsep jika siswa mampu mendifinisikan konsep, 

mengidentifikasi dan memberi contoh atau bukan contoh dari konsep, 

mengembangkan kemampuan koneksi matematik antar berbagi ide, memahami 

bagaimana ide-ide matematik saling terkait satu sama lain sehingga terbangun 

pemahaman yang menyeluruh (Mawaddah & Maryanti, 2016). Sedangkan siswa 

dikatakan memahami prosedur jika mampu mengenali prosedur yang didalamnya 

termasuk aturan algoritma atau proses menghitung yang benar. Berpikir secara 

matematik menurut (Nuriadin & Perbowo, 2013) berarti: 1) mengembangkan suatu 

pandangan matematik, menilai proses dari matematisasi dan abstraksi, dan 

memiliki kesenangan untuk menerapkannya, 2) mengembangkan kompetensi dan 

menggunakannya dalam pemahaman matematik. Implikasinya adalah bagaimana 

seharusnya guru merancang pembelajaran dengan baik dan pembelajaran dengan 

karakteristik sehingga mampu membantu siswa membangun pemahamannya secara 

bermakna. Dengan demikian, pembelajaran matematika adalah proses pemberian 

pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana 

sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari 

(Gunantara, Suarjana, & Riastini, 2014). 

3. Indikator Problematika Pembelajaran 

Indikator mengenai problematika pembelajaran matematika merujuk pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Bab IV 

mengenai Pelaksanaan Pembelajaran. Persyaratan pelaksanaan proses 

pembelajaran berupa alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran, rombongan 

belajar, buku teks pelajaran, pengelolaan kelas dan laboratorium. Adapun 

pelaksanaan pembelajaran terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang 

berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta kegiatan penutup. 

4. Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai problematika pembelajaran matematika yang ditulis 

oleh (Paramita, 2012) dengan judul “Problematika Pendidikan Matematika dan 

Alternatif Solusinya” di kelas VIII SMP Negeri Ubud Kabupaten Gianyar. Metode 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kritis dan metode 

kepustakaan. Metode analisis kritis adalah upaya menyeleksi dengan cara 

merangkum  dan mempertimbangkan masalah sehingga dapat direduksi, direposisi, 

dan dipaparkan secara sistematis. Sementara itu, metode kepustakaan adalah sebuah 

metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat 

data pustaka serta mengolah bahan penelitian. Hasil observasi proses belajar serta 

diskusi dengan guru mata pelajaran matematika terindikasi beberapa permasalahan 

dalam proses belajar mengajar, diantaranya: 

a) Kemampuan siswa, khususnya dalam pemecahan masalah matematika 

masih memerlukan perhatian khusus. 

b) Motivasi siswa untuk menyelesaikan soal pemecahan masalah masih 

kurang. 

c) Siswa lebih berorientasi untuk memecahkan soal-soal yang dapat 

diselesaikan dengan prosedur rutin dan kurang memperhatikan bahwa 

kompetensi yang dituntut adalah kemampuan dalam pemecahan masalah. 

d) Siswa kurang terbiasa untuk memecahkan masalah. 

e) Sebagian besar siswa belum mampu mengkomunikasikan gagasannya 

dengan menggunakan simbol-simbol matematika, tabel, dan grafik. 

f) Terdapat kesalahan prosedur (algoritma) dalam proses penyelesaian 

masalah. 

g) Masih terdapat kecenderungan terjadi kesalahan penulisan notasi ataupun 

langkah dalam pemecahan masalah. 

Sebagian dari permasalahan yang dihadapi siswa di atas memerlukan 

penanganan secara cepat dan inovatif tentu oleh guru sebagai fasilitator dan 

mediator pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, terdapat indikasi bahwa 

kesenjangan yang terjadi disebabkan karena implementasi pendekatan 

pembelajaran yang belum mendukung secara maksimal kesempatan siswa untuk 

berlatih memecahkan masalah. Padahal jika dikaji secara rinci sasaran yang ingin 

dicapai dalam belajar matematika dan karakteristik masing-masing pendekatan 

pembelajaran terdapat beragam model, strategi, pendekatan, ataupun metode 
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pembelajaran yang bisa diterapkan diantaranya model kooperatif (STAD, JIGSAW, 

TAI, TGT, NHT, GI, dan sebagainya), pembelajaran kontekstual, inkuiri, discovery 

learning, problem based larning, project based learning, problem possing, dan 

masih banyak pendekatan lainnya. Namun, memperhatikan muara dari 

pembelajaran matematika serta karakteristik masalah yang dialamai oleh siswa 

kelas VIII SMPN 3 Ubud, pendekatan Problem-Based Learning merupakan salah 

satu pendekatan yang relevan. 

 


