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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan syarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau 

perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi 

sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan 

pendidikan pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan sebagai 

antisipasi kepentingan masa depan. Pendidikan yang mampu mendukung 

pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu 

mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu 

menghadapi dan memecahkan masalah. 

Pemecahan masalah selalu melingkupi setiap sudut aktivitas manusia, 

baik dalam bidang ilmu pengetahuan, hukum, pendidikan bisnis, olah raga 

dan sebagainya. Menurut Buchori (Trianto 2010: 5) bahwa pendidikan yang 

baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para siswanya 

untuk sesuatu profesi atau jabatan, tetapi untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan 

berusaha untuk mencari pemecahan masalah secara mandiri akan 

memberikan suatu pengalaman konkret, dengan pengalaman tersebut dapat 

digunakan pula untuk memecahkan masalah-masalah serupa, karena 

pengalaman itu memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta didik. 
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Pada dasarnya tujuan akhir pembelajaran adalah menghasilkan siswa 

yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi kelak di masyarakat. Untuk menghasilkan siswa yang memiliki 

kompetensi yang andal dalam pemecahan masalah, maka diperlukan 

serangkaian model dan strategi pembelajaran. Idealnya aktivitas pembelajaran 

tidak hanya difokuskan pada upaya mendapatkan pengetahuan sebanyak- 

banyaknya, melainkan juga bagaimana menggunakan segenap pengetahuan 

yang didapat untuk menghadapi situasi baru atau memecahkan masalah-

masalah khusus yang kaitannya dengan bidang studi yang dipelajari 

(Wena:2011).  

Persoalan yang timbul ialah:”Bagaimana cara guru mengembangkan 

dan menciptakan serta mengatur situasi yang memungkinkan siswa 

melakukan proses belajar sehingga berubah tingkah lakunya dalam proses 

pembelajaran?”. Persoalan ini menyangkut masalah mengajar, yakni kegiatan 

dan pekerjaan yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran. 

Interaksi guru dan siswa sebagai makna utama proses pembelajaran 

memegang peranan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

efektif. Mengingat kedudukan siswa sebagai subjek sekaligus sebagai objek 

dalam pembelajaran maka inti proses pembelajaran tidak lain adalah kegiatan 

belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada 

dasarnya adalah suatu proses, terjadinya interaksi guru dan siswa melalui 

kegiatan terpadu dari dua bentuk kegiatan, yakni kegiatan belajar siswa 

dengan kegiatan mengajar guru (Sudjana 2014:43).  
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Kegiatan belajar mengacu kepada hal-hal yang berhubungan dengan 

kegiatan siswa dalam mempelajari bahan yang disampaikan guru. Kegiatan 

belajar siswa banyak dipengaruhi oleh kegiatan mengajar guru. Misalnya jika 

kegiatan mengajar yang dilakukan guru menuturkan bahan secara lisan pada 

siswa (ceramah), maka kegiatan belajar siswa tidak banyak. Mereka hanya 

mendengarkan uraian guru, dan kalau perlu mencatatnya. Namun seandainya 

kegiatan guru mengajar dilaksanakan dengan cara bertanya atau melemparkan 

masalah untuk dipecahkan siswa, maka kegiatan siswa belajar akan lebih 

aktif, seperti berdiskusi, berdialog dengan teman sebangku dan lain-lain. Ciri 

pembelajaran yang berhasil salah satu diantaranya dilihat dari kadar kegiatan 

siswa belajar. Makin tinggi kegiatan belajar siswa, makin tinggi peluang 

berhasilnya pembelajaran. Ini berarti kegiatan guru mengajar harus 

merangsang kegiatan siswa melakukan berbagai kegiatan belajar.   

Guru dituntut dapat memilih model pembelajaran yang dapat memacu 

semangat setiap siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman 

belajarnya. Banyak kritik yang ditujukan pada cara guru mengajar yang 

terlalu menekankan pada penugasan sejumlah informasi/konsep belaka. Salah 

satu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya 

kemampuan pemecahan masalah (penalaran, komunikasi, dan koneksi) dalam 

memecahkan masalah adalah model Problem Based Learning dengan Strategi 

Group Investigation . Menurut Tan; 2003 (Rusman 2010: 229)  Problem 

Based Learning  merupakan inovasi dalam pembelajaran karena Problem 

Based Learning kemampuan pemecahan masalah siswa betul-betul 
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dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, 

sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah secara berkesinambungan. 

Menurut pandangan Piaget dan Vigotsky (Majid 2013: 173) adanya 

hakikat sosial dari sebuah proses belajar, juga mengemukakan tentang 

penggunaan kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan anggotanya 

yang beragam, sehingga terjadi perubahan konseptual. Dengan kelompok 

belajar memberikan kesempatan kepada siswa secara aktif dan kesempatan 

untuk mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan siswa kepada teman akan 

membantunya untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas bahkan melihat 

ketidaksesuaian pandangan mereka sendiri. Strategi Group Investigation 

merupakan salah satu varian dalam pembelajaran kooperatif. Strategi Group 

Investigation dapat dipakai guru untuk mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa, baik secara perseorangan maupun 

kelompok.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 

Oktober 2015 untuk mengecek kemampuan awal pemecahan masalah siswa 

di MTS Ma’arif Sikampuh kelas VIII A dengan jumlah siswa 40 peneliti 

membagikan tes kemampuan pemecahan masalah yang disusun berdasarkan 

langkah-langkah pemecahan masalah. Materi yang diambil dalam tes tersebut 

adalah operasi aljabar. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah siswa 
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kelas VIII A adalah 18,25  dengan kriteria sangat kurang. Untuk lebih rinci 

lagi dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini. 

 

Tabel 1.1 Data Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika siswa 

kelas VIII A MTS Ma’arif Sikampuh 

 

No Indikator Pemecahan Masalah Skor 

1. Memahami masalahnya 0,48 

2. Membuat rencana penyelesaian 0,35 

3. Melaksanakan rencana penyelesaian 4,25 

4. 
Memeriksa kembali, mengecek 

hasilnya 
0,55 

 Rata- rata Skor 0,19 

 Rata-rata Nilai Siswa 18,25 (Sangat Kurang) 

 

Memperhatikan pentingnya siswa mempunyai kemampuan pemecahan 

masalah matematika maka diperlukan usaha untuk meningkatkannya. 

Berdasarkan masalah tersebut peneliti berpendapat perlu adanya perbaikan 

dalam proses pembelajaran di kelas yaitu dengan memilih model 

pembelajaran yang tepat.  

Berdasarkan dengan uraian di atas maka peneliti memilih Problem 

Based Learning dengan strategi Group Investigation. Dalam Problem Based 

Learning, pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses atau upaya untuk 

mendapatkan suatu penyelesaian tugas atau situasi benar-benar nyata. 

Sedangkan strategi Group Investigation adalah strategi belajar kooperatif 

yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi 

terhadap suatu topik. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi 

apa yang harus dipelajari untuk memecahkan masalah. Sehingga model 
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pembelajaran dan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII A MTS 

Ma’arif Sikampuh. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: Apakah Problem Based Learning dengan strategi Group 

Investigation dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VIII A MTS Ma’arif Sikampuh? 

                                                                      

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 

VIII A MTS Ma’arif Sikampuh setelah diterapkan  Problem Based Learning 

dengan strategi Group Investigation. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penerapan Problem Based Learning 

dengan strategi Group Investigation adalah: 

1. Bagi Siswa 

Meningkatnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam 

pembelajaran matematika. 
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2. Bagi Guru 

a. Guru memperoleh pengalaman alternatif cara-cara penerapan model 

pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika. 

b. Menambah kreativitas guru dalam mengajar 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 

menggunakan model pembelajaran dan strategi yang tepat. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan sebagai bekal untuk 

menjadi guru yang profesional. 
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