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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal

1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan proses pembelajaran

agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara. Artinya pendidikan merupakan upaya terorganisir,

berencana dan berlangsung kontinyu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah

membina manusia/siswa menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya.

Menurut Tilaar (Amri, 2010: 3) ada tiga hal yang perlu dikaji
kembali dalam pendidikan. Pertama, pendidikan tidak dapat dibatasi
hanya sebagai schooling maka pendidikan terasing dari kehidupan yang
nyata dan masyarakat terlempar dari tanggung jawabnya dalam
pendidikan. Kedua, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan
intelegensi akademik siswa. Ketiga, pendidikan ternyata bukan hanya
membuat manusia pintar tetapi yang lebih penting membentuk manusia
yang berbudaya dan menyadari hakikat tujuan penciptaanya.

Phoenik (Hamalik, 2001: 18) mengatakan bahwa “General education

should develop in everyone”, bahwa pendidikan umum wajib dikembangkan

pada diri tiap orang, dan pendidikan umum berarti umum untuk tiap orang.

Selanjutnya “General education is the proces of engendering essential
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meaning”, bahwa pendidikan umum merupakan proses membina makna-

makna yang yang esensial karena hakikat manusia adalah mahluk yang

memiliki kemampuan untuk mempelajari dan menghayati makna yang

esensial.

Hal ini berarti bahwa pendidikan umum membina pribadi yang utuh,

terampil berbicara, menggunakan lambang dan isyarat yang secara faktual

diinformasikan dengan baik. Begitu pula matematika sebagai ilmu dasar

begitu cepat mengalami perkembangan, hal itu terbukti dengan makin

banyaknya kegiatan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu,

matematika juga sangat diperlukan siswa dalam mempelajari dan memahami

mata pelajaran lain.

Menyadari akan peran penting matematika dalam kehidupan, maka

belajar matematika selayaknya merupakan kebutuhan dan menjadi kegiatan

yang menyenangkan. Selain itu, guru juga berpengaruh besar terhadap proses

pembelajaran. Pengaruh itu dapat di tunjukan guru dengan usaha guru untuk

mencari cara mengajar yang lebih baik. Diantaranya yang pertama yaitu,

usaha menemukan metode atau pendekatan yang lebih baik dan penyajian

bahan pelajaran yang lebih baik. Kedua, usaha mengadakan perubahan yang

fundamental dalam hubungan antara guru dan murid dan dalam kegiatan-

kegiatan murid (Nasution, 2008: 12.)

Selain itu, dari hasil semester ganjil yang diperoleh dari guru bidang

studi nilai rata-rata matematika kelas VB SDN 2 Metro Pusat yang berjumlah

23 siswa dengan komposisi 9 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan masih
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di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan KKM di SDN 2

Metro Pusat adalah ≥ 5,5.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap siswa kelas

VB di SD Negeri 2 Metro Pusat pembelajaran matematika masih sering

menjadi mata pelajaran yang sulit bagi sebagian siswa. Selain itu siswa

kurang tertarik terhadap soal-soal matematika yang berbentuk cerita karena

dianggap susah dan kurang menarik. Hal ini diindikasikan dari kurangnya

partisipasi siswa untuk bertanya dan mengemukakan ide saat menjumpai soal

matematika yang berbentuk cerita sehingga berdampak terhadap menurunya

hasil belajar siswa.

Hasil observasi juga menjelaskan, bahwa aktivitas guru selama proses

pembelajaran berlangsung kurang mengarah pada pelibatan siswa secara

aktif. Guru hanya meminta siswa untuk membuka buku cetak matematika dan

mengerjakan soal latihan yang ada pada buku tersebut. Guru minim

melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap siswa yang mengalami

kesulitan dalam memahami konsep dan menyelasaikan soal latihan. Guru

cenderung hanya memberikan teori/ konsepnya saja. Selain itu guru jarang

menggunakan media atau alat peraga dalam pembelajaran, sehingga

penyajian matematika yang dilaksanakan kurang menarik perhatian siswa.

Artinya guru cenderung lebih aktif dibandingkan dengan siswa (teacher

center), sehingga hal ini dapat mempengaruhi akitivitas dan hasil belajar

siswa di kelas VB SD Negeri 2 Metro Pusat.

Pada umumnya pembelajaran matematika selama ini cenderung hanya

berupa menghitung angka-angka, yang seolah-olah tidak ada makna dan
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kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi disekitarnya. Seringkali

siswa hanya memahami matematika hanya dalam bentuk teoritis, maka siswa

akan mengalami kesulitan ketika menghadapi bentuk soal atau permasalah

disajikan dalam bentuk cerita. Salah satu pendekatan pembelajaran yang

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran matematika di SD adalah

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem solving atau

pemecahan masalah. Kelebihan pendekatan problem solving, (a) dapat

membuat peserta didik menjadi lebih menghayati kehidupan sehari-hari, (b)

dapat melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan

memecahkan masalah secara terampil, (c) dapat mengembangkan

kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif, (d) peserta didik sudah

mulai dilatih untuk memecahkan masalahnya. Pemecahan masalah sangat

penting dalam pembelajaran matematika karena disadari atau tidak setiap hari

kita harus menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan suatu masalah,

sering kali siswa dihadapkan pada suatu hal yang susah dan kadang-kadang

pemecahannya tidak dapat diperoleh dengan segera, dan tingkat pemahaman

siswa terhadap soal masih kurang, (sumber: www.kelebihan dan kekurangan

metode problem solving, diakses tanggal 31-12-2011 pukul 07: 48 WIB).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa perlu untuk

mengadakan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas

dengan judul : “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika pada

Soal Cerita melalui Pendekatan Problem Solving Siswa Kelas VB SDN 2

Metro Pusat Tahun Pelajaran 2010/2011”
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu diidentifikasi

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pembelajaran matematika masih di dominasi oleh guru.

2. Guru masih kurang memanfaatkan media selama pembelajaran.

3. Rendahnya aktivitas siswa kelas vb sdn 2 metro pusat pada saat

pembelajaran matematika berlangsung.

4. Rendahnya hasil belajar siswa kelas vb sdn 2 metro pusat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah penelitian

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan pendekatan problem solving dapat

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika pada soal

cerita di kelas VB SD Negeri 2 Metro Pusat?

2. Bagaimanakah penggunaan pendekatan problem solving dapat

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada

soal cerita di kelas VB SD Negeri 2 Metro Pusat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di

atas maka tujuan penelitian adalah untuk

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika

pada soal cerita dengan menggunakan pendekatan problem solving.
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2. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada

soal cerita dengan menggunakan pendekatan problem solving.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang

dilaksanakan

1.   Bagi siswa

a.  Meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar matematika.

b. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan

problem solving.

2.   Guru

Memberi pengalaman terhadap pendekatan problem solving dalam

pembelajaran untuk meningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa.

3.   Sekolah

Sebagai bahan sumbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan

sekolah.

4.   Bagi peneliti

Dapat menambah pengalaman tentang penelitian tindakan kelas, sebagai

rujukan untuk diimplementasikan pada mata pelajaran lainnya.


