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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada prinsipnya pendidikan adalah memberi tuntunan, bantuan, 

pertolongan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang telah 

dimilikinya.Untuk dapat mengembangkan potensinya, anak didik perlu 

mendapatkan berbagai pengalaman didalam pengembangan konsep, prinsip, 

generalisasi, inisiatif, kreatif melalui upaya peningkatan penerapan 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran matematika akan lebih bermakna dan menarik bagi 

siswa jika guru menghadirkan masalah – masalah yang sudah dikenal yang 

dekat dengan kehidupan riil siswa. Masalah kontekstual dapat digunakan 

sebagai titik awal  pembelajaran matematika dalam membantu siswa 

mengembangkan konsep matematika dan belajar mengaplikasikanya. 

Pada kenyataannya pembelajaran matematika di Indonesia sejauh ini 

masih memposisikan siswa sebagai obyek dan siswa cenderung menerima 

pelajaran secara pasif sehingga pengembangan potensi siswa menjadi 

terhambat. Seharusnya guru tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, 

tetapi merencanakan jalannya pembelajaran dan menciptakan kondisi 

belajar dengan materi yang sesuai dan representatif serta memfasilitasi 

siswa untuk bekerjasama mengaplikasikan pengalaman belajarnya secara 

optimal, melalui prinsip saling berketergantungan. 

Belajar bukan hanya memasukan sebuah informasi dari satu pihak ke 

pihak lain. Belajar membutuhkan keaktifan pihak yang akan menerima 
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pelajaran dalam hal ini adalah siswa. Agar proses belajar berjalan dengan 

efektif, maka siswa harus dilibatkan secara aktif. Realitanya ada beberapa 

kendala yang muncul seperti yang dialami di SMK Ma’arif  1 Kroya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas  di 

SMK Ma’arif 1 Kroya diperoleh informasi  bahwa nilai rata – rata  ujian 

semester ganjil Matematika sebesar 66,70 dari 44 siswa dengan kriteria 

kurang. Perolehan hasil penilaian tersebut dikarenakan siswa mengalami 

kesulitan dalam mengaplikasikan konsep matematika yang telah 

dipelajarinya, kedalam soal–soal yang yang diujikan. Siswa cenderung 

mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal–soal yang berbeda dari 

soal yang dijadikan contoh pada saat proses pembelajaran. Menurut 

Sudijono (2006) pada dasarnya aplikasi  adalah kesanggupan seseorang 

untuk dapat menerapkan atau mengunakan ide -ide umum, tata cara, rumus-

rumus, teori–teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongret. 

Di SMK Ma’arif 1 Kroya, guru mengalami kesulitan dalam 

mengajarkan konsep matematika agar bisa diaplikasikan pada situasi baru 

yang riil. Salah satu sebabnya adalah siswa jarang dihadapkan pada sebuah 

permasalahan yang pemecahan  masalahnya dapat mengunakan aplikasi 

matematika. 

Materi Peluang yang diberikan kepada siswa SMK adalah salah satu 

materi yang dapat diarahkan untuk dapat memberikan kesempatan siswa  

menterjemahkan permasalahannya kedalam model matematika yang 

kemudian pemecahannya menggunakan konsep matematika.  
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Mengingat pentingnya kemampuan aplikasi siswa tersebut, maka di 

sekolah perlu dipilih suatu langkah-langkah pembelajaran yang dapat 

mengembangkan kemampuan aplikasi siswa. Langkah-langkah tersebut 

diantaranya meliputi pemilihan pendekatan atau model pembelajaran. Salah 

satu model pembelajaran yang dipandang dapat membantu memecahkan 

masalah tersebut adalah Pembelajaran Berbasis Masalah. Pembelajaran 

Berbasis Masalah merupakan suatu pembelajaran yang menuntut aktivitas 

siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan 

masalah yang disajikan pada awal pembelajaran, dan dapat membantu siswa 

mengaplikasikan pemahamannya pada situasi dan dunia nyata. 

Pembelajaran Berbasis Masalah juga dapat membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir dan mengembangkan kemampuan 

dalam memecahkan masalah. 

Uraian di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

mengenai peningkatan kemampuan aplikasi matematika siswa melalui 

pembelajaran berbasis masalah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian adalah: 

Apakah melalui  Pembelajaran Berbasis Masalah kemampuan aplikasi 

matematika siswa dapat meningkat? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aplikasi 

matematika siswa melalui Pembelajaran Berbasis Masalah. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1.  Guru 

Meningkatkan kemampuan aplikasi matematika siswa melalui 

Pembelajaran Berbasis Masalah. 

2. Siswa 

Meningkatnya kemampuan aplikasi matematika siswa 

3. Sekolah 

a. Memberi masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika. 

b. Sebagai bahan evaluasi tentang kualitas pembelajaran disekolah. 
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