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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan inti dari semua ilmu pengetahuan, dimana 

matematika itu sendiri melatih kita untuk berfikir logis, sistematis, dan 

kreatif. Matematika sangat erat hubungannya dengan ide, proses dan 

penalaran. Pelajaran matematika dalam pelaksanaan pendidikan diberikan 

kepada semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi.  

Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran 

matematika dapat diukur dengan keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi diantaranya adalah guru, siswa maupun sarana dan prasarana. 

Matematika juga merupakan salah satu ilmu yang memberikan manfaat 

diantaranya membantu mengatasi masalah sehari-hari. Akan tetapi pelajaran 

matematika masih menjadi pelajaran yang sulit bagi sebagian besar siswa 

yang menyebabkan mereka enggan belajar matematika.    

Dari hasil wawancara dan observasi dengan guru matematika SMP 

Negeri 1 Wangon mengenai proses kegiatan belajar mengajar dikelas, 

ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi oleh siswa kelas VIII dalam 

belajar matematika. Permasalahan yang dihadapi adalah kesulitan yang 

dialami oleh siswa dalam pemecahan masalah. Dari hasil observasi seluruh 
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kelas VIII yang dinilai melalui soal pretest kemampuan pemecahan masalah 

matematika diperoleh hasil sebagai berikut :  

No Kelas Rata-rata 

1 VIII A 61,50 

2 VIII B 49,20 

3 VIII C 65,30 

4 VIII D 60,30 

5 VIII E 41,60 

6 VIII F 34,70 

7 VIII G 52,20 

 

Berdasarkan hasil di atas maka kelas yang diambil untuk penelitian 

adalah kelas VIII F karena rata-rata kelas paling rendah yaitu 34,70. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

secara umum masih rendah. Padahal Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

untuk pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Wangon adalah 75. 

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah disebabkan oleh 

beberapa hal. Hal-hal tersebut antara lain siswa belum dapat menjabarkan 

mana yang ditanyakan, masih bingung dalam menyusun rencana untuk 

menyelesaikan soal atau bingung dalam menentukan rumus yang harus 

dipakai, dan tidak bisa melaksanakan rencana yang sudah disusun atau rumus 

yang sudah dipilih untuk menyelesaikan soal.  

Selain disebabkan oleh siswa, rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah juga dapat dipengaruhi oleh pembelajaran guru yang kurang tepat. 

Guru memberikan materi dengan metode ceramah yang cenderung membuat 

siswa cepat bosan. Guru juga lebih menuntut siswa untuk menghafal rumus-
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rumus yang dipelajari dan mencari satu jawaban benar tanpa memberikan 

kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapatnya. 

Dalam proses pembelajaran matematika, siswa tidak hanya dituntut 

untuk terampil dalam hafalan semata dan mencari satu jawaban yang benar 

terhadap soal-soal yang diberikan, tetapi siswa diharapkan bekerjasama 

mandiri dan dapat menguasai konsep matematika melalui latihan secara 

intensif. Selanjutnya matematika didesain dan dikembangkan untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa melalui 

inovasi dan implementasi pembelajaran. Matematika yang dipelajari oleh 

peserta didik bergantung bukan saja pada apa yang diajarkan tetapi juga pada 

bagaimana matematika itu disampaikan. 

Dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika sangat diperlukan pembelajaran yang tepat. Maka untuk itu 

diperlukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. Salah satu pembelajaran yang diterapkan adalah 

Pembelajaran Bebasis Masalah yaitu suatu pembelajaran untuk 

mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan memecahkan 

masalah, belajar peranan orang dewasa yang otentik serta menjadi pelajar 

mandiri. Pembelajaran Berbasis Masalah tidak dirancang untuk membantu 

guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan tetapi 

Pembelajaran Berbasis Masalah dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan keterampilan 

intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka 
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dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajar yang mandiri. 

Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pratomo (2006) 

bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 

Atas dasar tersebut diatas perlu dilakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) untuk mengatasi rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa di SMP Negeri 1 Wangon melalui Pembelajaran Berbasis 

Masalah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

bahwa apakah melalui pembelajaran berbasis masalah, kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII F SMP Negeri 1 Wangon 

pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel  meningkat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII F SMP Negeri 

1 Wangon melalui Pembelajaran Berbasis Masalah pada pokok bahasan 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Siswa 

Siswa dapat memecahkan masalah matematika dalam proses 

pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Memberikan alternatif bagi guru dalam mengajarkan materi mata pelajaran 

matematika dengan menggunakan Pemebelajaran Berbasis Masalah untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. 

3. Bagi Sekolah 

Dihasilkannya perangkat pembelajaran matematika pada pokok bahasan 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel menggunakan Pembelajaran 

Berbasis Masalah untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di kelas. 
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