
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai 

jenjang pendidikan yang paling tinggi. Pembelajaran matematika di 

Sekolah Dasar (SD) perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai 

pihak yaitu pendidik, pemerintah, orang tua, maupun masyarakat, karena 

pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan peletak konsep 

dasar yang dijadikan landasan untuk belajar pada jenjang berikutnya. 

Pada proses belajar mengajar siswa merupakan faktor yang utama 

untuk melaksanakan pembelajaran.  Proses pembelajaran adalah kegiatan 

belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan. Tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa setelah 

proses pembelajaran selesai. Hasil belajar dipengaruhi oleh kemampuan 

siswa dan tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses pembelajaran. 

Pada proses pembelajaran di sekolah, guru hendaknya memilih dan 

menggunakan pendekatan, metode, strategi dan teknik yang dapat 

melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun 

sosial. 
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Proses pembelajaran di SD Negeri 2 Sudagaran pada kelas IV 

sudah berjalan sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), namun dalam pembelajaran hasil belajar yang diperoleh belum 

maksimal. Ketuntasan belajar pada mata pelajaran matematika masih 

rendah. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan hasil belajar ulangan 

matematika dari 34 siswa hanya 10 siswa (29,41%) yang memenuhi KKM 

dan 24 siswa (70,59%) belum memenuhi KKM dengan standar KKM 65. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri 2 

Sudagaran bahwa rendahnya nilai hasil belajar matematika disebabkan 

karena masih banyak siswa yang menganggap matematika sebagai mata 

pelajaran yang sulit. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang paham 

dalam penjelasan yang diberikan guru. 

Aspek afektif terkait dengan keaktifan bertanya dan bekerjasama 

dalam kelompok masih rendah. Hal itu dibuktikan pada proses 

pembelajaran siswa terlihat pasif. Siswa pada proses pembelajaran hanya 

diam, tidak ikut berpartisipasi. Siswa pada saat mengikuti pembelajaran 

tidak memperhatikan guru. Siswa sering mengobrol sendiri dengan 

temannya. Guru kurang melatih siswanya untuk bekerjasama dalam 

kelompok sehingga pada saat belajar kelompok hanya siswa tertentu yang 

melakukan kerjasama. 

 Aspek psikomotor terkait dengan ketrampilan siswa dalam 

membuat gambar maupun membuat media bangun ruang sederhana masih 
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belum sesuai yang diharapkan. Siswa belum dapat membuat bangun ruang 

sederhana dengan baik dan benar. Masih banyak siswa yang belum dapat 

membedakan bangun ruang kubus dan balok. Hal itu disebabkan karena  

guru belum menggunakan media dalam pembelajaran. Hal tersebut 

mengakibatkan pembelajaran kurang menarik bagi siswa. Selain itu,  guru 

jarang melatih siswanya untuk berdiskusi dalam memecahkan masalah, 

sehingga anak kurang terampil dalam berdiskusi memecahkan masalah 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan usaha-usaha 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika, salah satu dengan 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning. Problem Based Learning 

menyajikan situasi masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dan 

bermakna sehingga dapat memudahkan siswa untuk merangsang berpikir. 

Menurut Arends (Trianto,2009:9), Problem Based learning 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan 

permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan 

mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat 

lebih tinggi, mengembangkan kemandirian, dan percaya diri. Untuk itu 

peneliti berusaha meneliti hasil belajar matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning dengan melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

yang terdiri dari tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan model Problem Based Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika aspek kognitif bagi siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Sudagaran? 

2. Bagaimanakah penerapan model Problem Based Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika aspek afektif bagi siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Sudagaran? 

3. Bagaimanakah penerapan model Problem Based Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika aspek psikomotor bagi siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Sudagaran? 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Meningkatkan hasil belajar matematika aspek kognitif siswa kelas IV 

SD Negeri 2 Sudagaran melalui model Problem Based Learning. 

2. Meningkatkan hasil belajar matematika aspek afektif siswa kelas IV 

SD Negeri 2 Sudagaran melalui model Problem Based Learning. 

3. Meningkatkan hasil belajar matematika aspek psikomotor siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Sudagaran melalui model Problem Based Learning. 
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D. Manfaat 

Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas ini, terdapat manfaat yang 

dapat diambil : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini sendiri adalah manfaat yang di 

ambil sebagai salah satu alternatif untuk peningkatkan hasil belajar 

matematika siswa melalui penggunaan model Problem Based Learning.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian tindakan kelas ini adalah manfaat 

yang dapat diambil secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait yaitu 

siswa, guru, peneliti dan sekolah. Adapun manfaat praktis bagi siswa, 

guru, peneliti dan sekolah adalah sebegai berikut : 

a. Bagi siswa 

Siswa akan memperoleh pembelajaran matematika materi bangun 

ruang sederhana yang lebih menarik, menyenangkan dan lebih berani 

mengemukaan pertanyaan dan pendapat pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

b. Bagi guru 

Memberikan alternatif pemecahan masalah pembelajaran yang 

dihadapi siswa dan menambaha wawasan serta keterampilan 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kulalitas 

belajar siswa. 
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c. Bagi sekolah 

Penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan pengaruh yang 

positif bagi peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar (KBM) 

melalui proses pembelajaran yang baik dan bermakna. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian tindakan kelas ini dapat mengaplikasikan suatu pemikiran 

dan gagasan yang dimiliki sebagai proses pembelajaran yang 

berguna meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu dan 

untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mempersiapkan 

diri untuk menjadi guru yang profesional. 
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