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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang masuk 

dalam kurikulum di Sekolah Dasar (SD). Matematika merupakan mata pelajaran 

di Sekolah Dasar yang memiliki jam pelajaran yang cukup banyak dibandingkan 

dengan mata pelajaran yang lain. Pelajaran tersebut juga sebagai salah satu mata 

pelajaran yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari–hari, seperti 

menghitung luas kolam renang, pecahan, menghitung kecepatan  dan lain 

sebagainya. Pembelajaran matematika perlu menggunakan penalaran, tidak hanya 

menghafal saja.  

Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, namun 

tidak semua model tepat sasaran untuk diterapkan pada setiap mata pelajaran. 

Mata pelajaran matematika membutuhkan karakteristik untuk memecahkan 

masalah, karena pembelajaran matematika mengajak siswa untuk berkreasi 

dengan angka-angka dan juga rumus, hal inilah yang hendaknya membuat guru 

untuk memilih dan menggunakan model yang cocok dengan karakteristik mata 

pelajaran tertentu.  

Guru pada saat proses pembelajaran di kelas dapat menggunakan model 

pembelajaran yang dapat mengikutsertakan siswa dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa tidak pasif di dalam kelas, hanya duduk, mendengarkan guru 
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ceramah kemudian mengerjakan tugas dari guru, yang belum tentu siswa telah 

memahami materi-materi dari guru, hal inilah yang memungkinkan siswa tidak 

belajar secara mandiri.  

Pembelajaran matematika khususnya mengenai pecahan pada soal cerita 

memerlukan proses penyelesaian yang hendaknya dapat dilakukan sendiri oleh 

siswa tersebut. Siswa memerlukan proses belajar secara mandiri untuk memahami 

dan memecahkan masalah pecahan khususnya pada soal cerita. Pemecahan 

masalah membutuhkan pemahaman dan kemandirian dalam belajar, untuk 

memhami dan menyelesaikan masalah, kemandirian digunakan sebagai inisiatif 

siswa untuk memahami dan untuk apa melakukan pemecahan masalah 

matematika pada soal cerita.  

Berdasarkan masalah di atas, perlu digunakan model yang cocok bagi siswa 

untuk belajar mandiri dan memecahkan masalah secara mandiri, oleh karena 

model problem basedd learning diplih untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

model ini terhadap kemandirian belajar dan prestasi belajar matematika. Model 

problem basedd learning yaitu suatu model yang mengajak siswa 

mengembangkan kemampuan untuk memahami masalah khususnya pada materi 

pecahan pada soal cerita. Model ini diharapkan dapat memberikan dampak / 

pengaruh yang lebih baik terhadap kemandirian siswa dalam belajar dan juga 

dalam memahami dan menyelesaikan masalah pecahan pada soal cerita, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran matematika di kelas.  
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Penelitian yang pernah dilakukan yaitu oleh Ida Bagus Putu Arnyana, 

mahasiswa pendidikan MIPA, IKIP Negeri Singaraja, penelitian yang dilakukan 

berjudul “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Inovatif pada Pelajaran 

Biologi terhadap Kemampuan berpikir Kreatif Siswa SMA” Hasilnya yaitu 

kelompok siswa yang belajar dengan strategi kooperatif GI, PBL, dan inkuiri, 

memiliki kemampuan berpikir kreatif lebih baik dibandingkan dengan kelompok 

siswa yang diajarkan dengan model DI. Peneliti ingin melakukan penelitian di SD 

N Larangan, untuk mengetahui pengaruh model problem based learning terhadap 

kemandirian belajar dan prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika, materi 

mengubah pecahan kedalam bentuk persen khususnya soal cerita.  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperoleh rumusan sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang lebih baik penerapan model problem based 

learning terhadap kemandirian siswa? 

2. Apakah ada pengaruh yang lebih baik penerapan model problem based 

learning terhadap prestasi siswa? 

 

C. Tujuan Penelitan  

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus.Tujuan umum pada penelitian ini adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan mutu pendidikan. Adapun tujuan khusus pada  penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh yang lebih baik penggunaan model problem 

based learning terhadap kemandirian siswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang lebih baik penggunaan model problem 

based learning terhadap prestasi belajar siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi 

bagi guru dalam memilih model-model yang tepat pada pelajaran matematika. 

Penggunaan model problem based learning diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas proses dan hasil prestasi siswa  
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