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1.1. Latar Belakang 

Pelajaran bidang studi matematika bagi siswa sekolah dasar dianggap 

mata pelajaran yang paling sulit dan menakutkan, sehingga menjadi momok 

bagi sebagian siswa, guru untuk menerangkan satu indikator saja diperlukan 

waktu yang panjang sehingga jika dituruti akan mengganggu jam pelajaran 

yang lainnya karena di sekolah dasar menggunakan guru kelas merasa 

murid belum memahami apa yang telah disampaikan guru, guru sampai lupa 

dengan pelajaran yang lain itupun siswa juga belum paham. Ukuran tersebut 

setelah selesai satu indikator atau satu pokok bahasan di adakan tes siswa 

belum memenuhi kreteria standar minimal yang telah ditentukan. Hal 

tersebut juga dapat lihat hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional  

(UASBN) untuk bidang studi matematika mendapat rata-rata terbawah 

dengan bidang studi yang lainnya.  

Diduga kuat bahwa prestasi belajar matematika sangat rendah, karena 

guru tidak tahu apa yang harus dilakukan  dalam belajar mengajar dan 

mereka tidak mempunyai metode belajar yang tepat dan efektif untuk 

menguasai materi. Perkembangan materi sejalan dengan perkembangan  

ilmu dan teknologi dan perkembangan masyarakat global yang sangat pesat, 
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ini mengharuskan para guru meningkatkan kemampuan dan 

mengembangkan kemahirannya.  Kini tugas guru semakin kompleks dan 

menantang, sehingga selalu di tuntut untuk mengembangkan 

kemampuannya baik secara individu maupun secara kelompok. Tugas 

utama seorang guru adalah membantu siswa dalam belajar, yaitu berupa 

menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses 

pembelajaran (Pusat Kurikulum Depdiknas, 2001). 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka peranan guru dalam 

perkembangan IPTEK sangat besar terutama dalam membina kemampuan 

awal siswa untuk menghadapi persaingan global dimasa sekarang maupun 

dimasa depan. Kemampuan siswa tersebut dapat berupa kompetensi dasar 

dan ketrampilan proses. Kemampuan dasar merupakan kompetensi dasar 

yang harus dicapai dan dimiliki dalam sikap pembelajaran. Kompetensi 

dasar adalah kemampuan-kemampuan yang mencakup pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap yang harus dimiliki siswa dan dikembangkan lebih 

maju dan berkelanjutan (Pusat Kurikulum Depdiknas, 2001). Kompetensi 

dasar yang harus dimiliki  siswa-siswa harus dapat ditunjukan oleh siswa 

dalam setiap proses pembelajaran dan siswa dapat mempraktekkan secara 

konkrit seperti mendeskripsikan, membedakan, membandingkan dan 

sebagainnya.  

Permasalahan matematika yang berkaitan dengan kehidupan nyata 

biasanya dituangkan melalui soal-soal yang berbentuk cerita (verbal). Cerita 

yang diungkapkan dapat merupakan masalah kehidupan sehari-hari atau 

masalah lainnya. Bobot masalah yang diungkapkan akan mempengaruhi 
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panjang pendeknya cerita tersebut. Makin besar bobot masalah yang 

diungkapkan, memungkinkan semakin panjang cerita yang disajikan. 

Sementara itu menurut Haji (1994:13), soal yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam bidang matematika dapat berbentuk 

cerita dan soal bukan cerita/soal hitungan. Dilanjutkannya, soal cerita 

merupakan modifikasi dari soal-soal hitungan yang berkaitan dengan 

kenyataan yang ada di lingkungan siswa. Soal cerita yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah soal matematika yang berbentuk cerita yang 

terkait dengan berbagai pokok bahasan yang diajarkan pada mata pelajaran 

matematika di kelas V SD. 

Untuk dapat menyelesaikan soal cerita, siswa harus menguasai hal-hal 

yang dipelajari sebelumnya, misalnya pemahaman tentang satuan ukuran 

luas, satuan ukuran panjang dan lebar, satuan berat, satuan isi, nilai tukar 

mata uang, satuan waktu, dan sebagainya. Di samping itu siswa juga harus 

menguasai materi prasyarat, seperti rumus, teorema, dan aturan/hukum yang 

berlaku dalam matematika. Pemahaman terhadap hal-hal tersebut akan 

membantu siswa memahami maksud yang terkandung dalam soal-soal cerita 

tersebut. 

Di samping hal-hal di atas,  seorang siswa yang dihadapkan dengan 

soal cerita harus memahami langkah-langkah sistematik untuk 

menyelesaikan suatu masalah atau soal cerita matematika. Haji (1994:12) 

mengungkapkan bahwa: ” untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar 

diperlukan kemampuan awal , yaitu kemampuan untuk : (1) menentukan hal 

yang diketahui dalam soal; (2) menentukan hal yang ditanyakan; (3) 
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membuat model matematika; (4) melakukan perhitungan; dan (5) 

menginterprestasikan jawaban model ke permasalahan semula. Hal ini 

sejalan dengan langkah-langkah penyelesaikan soal cerita sebagaimana 

dituangkan dalam Pedoman Umum Matematika Sekolah Dasar (1983),   

yaitu : (1) membaca soal dan memikirkan hubungan antara bilangan-

bilangan yang ada dalam soal; (2) menuliskan kalimat matematika; (3) 

menyelesaikan kalimat matematika; dan (4) menggunakan penyelesaian 

untuk menjawab pertanyaan. 

 

Dari kedua pendapat di atas terlihat bahwa hal yang paling utama 

dalam menyelesaikan suatu soal cerita adalah pemahaman terhadap suatu 

masalah sehingga dapat dipilih antara yang diketahui dengan yang 

ditanyakan.  

Untuk melakukan hal itu, Hudoyo dan Sutawidjaja (1997:195) 

memberikan petunjuk : ”(1) baca dan bacalah ulang masalah tersebut; 

pahami kata demi kata, kalimat demi kalimat; (2) identifikasi apa yang 

diketahui dari masalah tersebut; (3) identifikasi apa yang hendak dicari; (4) 

abaikan hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan; (5) jangan 

menambahkan hal-hal yang tidak ada sehingga masalahnya menjadi berbeda 

dengan masalah yang dihadapi”. 

Mencermati beberapa pendapat di atas, maka langkah-langkah yang 

diperlukan untuk menyelesaikan soal bentuk cerita yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : (1) menentukan hal yang diketahui dalam soal; (2) 

menentukan hal yang ditanyakan dalam soal; (3) membuat model/kalimat 

matematika; (4) melakukan perhitungan (menyelesaikan kalimat 

matematika), dan (5) menuliskan jawaban akhir sesuai dengan permintaan 

soal. 
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Berdasarkan hasil ulangan formatif mata pelajaran matematika 

semester 2 di kelas Va SDN 2 Metro Pusat   diperoleh bahwa hasil ulangan 

siswa Kelas Va  masih rendah, yaitu siswa yang memperoleh nilai 60 ke 

atas adalah 15 siswa dan 27 siswa mendapat nilai di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) belajar yaitu 60. Rendahnya hasil belajar siswa 

tersebut diduga kuat akibat motivasi, minat dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran sangat rendah, sehingga terlihat siswa tidak pernah siap untuk 

menerima materi pembelajaran dalam setiap pertemuan. 

Dalam proses pembelajaran selama ini terlihat kurang menarik, 

sehingga siswa merasa jenuh dan kurang memiliki minat pada pembelajaran 

Matematika, sehingga suasana kelas cenderung pasif, sedikit sekali siswa 

yang bertanya pada guru meskipun materi Matematika yang diajarkan 

belum dapat difahami, akibatnya pada saat diadakan tes, nilai Matematika 

yang diperoleh siswa masih rendah. 

Menurut  hasil diskusi dengan guru kelas  V.A SDN 2 Metro Pusat, 

Kota Metro disepakati bahwa untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa terhadap materi pelajaran Matematika perlu adanya perbaikan dalam 

pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

keterampilan proses melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah, 

dengan pertimbangan bahwa penerapan pembelajaran berbasis masalah 

tersebut merupakan salah satu pendekatan yang sangat dianjurkan dalam 

kurikulum KTSP yang telah diterapkan sejak tahun pelajaran 2006/2007. 

Oleh sebab itu, peneliti bermaksud mengadakan penelitian tindakan kelas 

untuk mencapai harapan di atas. 
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1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

a. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran kurang 

b. Hasil belajar siswa rendah 

c. Pembelajaran masih berpusat pada guru 

d. Metode yang digunakan guru monoton. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Apakah penerapan pembelajaran berbasis masalah  dapat meningkatkan 

aktivitas belajar matematika siswa Kelas V.A SDN 2 Metro Pusat ?  

b. Apakah  terjadi peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan 

pembelajaran berbasis masalah  siswa Kelas V.A SDN 2 Metro Pusat ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan aktivitas/keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah di kelas 

V.A SDN 2 Metro Pusat. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah di kelas V.A SDN 2 

Metro Pusat. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

a. Bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas V.A SD N 2 Metro Pusat pada pelajaran matematika dengan 

penerapan pembelajaran berbasis masalah. 

b. Bagi guru , yaitu dapat lebih mudah mengarahkan dan memotivasi 

siswa untuk mempelajari materi pelajaran sehingga menjadi guru yang 

lebih kreatif dan lebih jauh lagi diharapkan metode tersebut dapat 

diterapkan pada mata pelajaran yang lain. 

c. Bagi sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan yang berguna dalam 

upaya meningkatkan mutu pembelajaran di  SDN 2 Metro Pusat. 

 

1.6  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini  dilaksanakan di SDN 2 Metro Pusat pada 

kelas V.A. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan Maret 

sampai Juni 2011  mulai dari saat persiapan penyusunan silabus, persiapan 

alat dan bahan, pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada hasil belajar matematika, 

sedangkan hasil belajar matematika dipengaruhi banyak faktor. Pada 

kesempatan ini faktor-faktor yang akan diteliti adalah penalaran, kreativitas, 

dan pembelajaran matematika berbasis masalah. 

 


