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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemecahan masalah didefinisikan oleh Sukirman, dkk (2009) sebagai 

pemulihan kembali situasi yang dianggap masalah bagi seseorang yang 

menyelesaikannya. Dengan kata lain, pemulihan merupakan suatu usaha untuk 

membuat suatu keadaan yang dianggap masalah menjadi bukan masalah bagi 

seseorang. Dalam usaha pemulihan kembali situasi yang dianggap masalah 

diperlukan adanya suatu kemampuan, kemampuan yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah tentu tidak hadir dengan sendirinya melainkan 

melalui sebuah proses pembelajaran. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan 

masalah dalam proses pembelajaran perlu ditingkatkan agar siswa siap 

menghadapi masalah dikehidupan nyata. 

Masalah yang dialami siswa dalam memecahkan masalah antara lain 

disebabkan oleh cara siswa dalam mengorganisasikan masalah pemecahan 

yang belum terurut. Masalah yang muncul tersebut dapat menyebabkan 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah. Hal ini diperkuat berdasarkan 

hasil tes awal sebelum diadakan penelitian dengan soal kemampuan 

pemecahan masalah pada kelas VIII A SMP Muhammadiyah Kedungbanteng. 

Berdasarkan hasil tes awal diperoleh: 1) siswa belum bisa memahami masalah 

pada soal, hal ini terlihat dari cara siswa dalam menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan tidak secara lengkap sehingga siswa akan mengalami kesulitan 
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dalam menjalankan tahapan pemecahan masalah yang selanjutnya, 2) dalam 

membuat rencana penyelesaian masalah, siswa belum bisa menentukan apa 

saja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam soal sehingga akan 

berdampak pada cara siswa dalam menjalankan rencana penyelesaian masalah, 

3) kurangnya ketepatan siswa dalam mengecek kembali pemecahan masalah 

yang telah dilakukan. 

Tabel 1. Hasil tes awal kemampuan pemecahan masalah 

No Indikator pemecahan masalah 
Jumlah 

skor 

Jumlah 

anak 
Rata-rata 

1 Memahami masalah 35 28 43,57 

2 Membuat rencana atau cara untuk memecahkan 

masalah 

38 

3 Menjalankan rencana yang telah dibuat 32 

4 Melihat kembali apa yang telah dilakukan. 17 

 Pada tabel diatas menunjukan rata-rata yang diperoleh yaitu 43,57. 

Sedangkan hasil diskusi antara peneliti dengan guru, target yang diharapkan 

yaitu nilai rata-rata minimal 70 dengan kriteria baik. Berdasarkan data di atas, 

perlu dicarikan solusi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk menerapkan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dengan strategi pembelajaran interaktif. 

PBLmenurut Harrison dalam Wardoyo (2013) adalah pengembangan 

kurikulum pembelajaran dimana siswa ditempatkan dalam posisi yang 

memiliki peranan aktif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang 

mereka hadapi. Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran siswa dituntut untuk terlibat aktif sehingga 

memudahkan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. 

Pembelajaran ini menekankan pada masalah kehidupan sehari-hari pada awal 

pembelajaran. Melalui PBL siswa mempresentasikan gagasannya, siswa juga 
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dilatih merefleksikan persepsinya, mengargumentasikan dan 

mengkomunikasikan gagasannya ke pihak lain sehingga siswa akan 

termotivasi untuk belajar dan mampu mengembangkan ide serta gagasan 

mereka dalam menyelesaikan masalah. Hal ini diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Septianingsih (2015) yang menyebutkan bahwa 

pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas VIII B SMP N 1 Somagede yang sebelumnya mengalami 

kesulitan dalam memecahkan masalah, setelah dilakukan perlakuan model 

PBL kemampuan pemecahan meningkat dengan nilai rata-rata 73,59 dan 

berkriteria baik. 

Selain model pembelajaran, peneliti juga tertarik untuk menerapkan 

strategi pembelajaran interaktif. Menurut Majid (2013) strategi pembelajaran 

interaktif adalah suatu cara atau teknik dimana guru menjadi fasilitator dalam 

menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa dan dengan sumber pembelajaran dalam 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Pembelajaran interaktif 

dirancang untuk menjadikan suasana belajar mengajar berpusat pada siswa 

agar aktif membangun pengetahuannya melalui pertanyaan yang mereka 

ajukan sendiri. Dengan kata lain dalam pembelajaran ini guru berperan 

sebagai fasilitator dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif 

sedangkan pembelajaran tetap berpusat kepada siswa sehingga siswa akan 

lebih maju dalam belajar. Hal ini diperkuat oleh Haniah (2007) dalam 

penelitiannya disebutkan bahwa pembelajaran interaktif dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah dengan nilai rata-rata sebesar 79,51. Sesuai 
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dengan penelitian tersebut maka peneliti juga mengharapkan pembelajaran 

PBL dengan strategi pembelajaran interaktif dalam penelitian ini dapat 

mengatasi kesulitan siswa dalam memecahkan masalah dan memberdayakan 

siswa untuk menjadi individu yang mandiri. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah menggunakan Problem Based Learning 

(PBL) melalui strategi pembelajaran interaktif siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah Kedungbanteng. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VIII A SMP Muhammadiyah Kedungbanteng melalui problem based learning 

dengan strategi pembelajaran interaktif meningkat? 

 

C. Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII A 

menggunakan problem based learning melalui strategi pembelajaran interaktif 

di SMP Muhammadiyah Kedungbanteng. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Siswa : dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. 

Upaya Meningkatkan Kemampuan... Oki Setiani, FKIP UMP, 2018



5 

 

2. Bagi Guru :  pemahaman guru meningkat mengenai model problem 

based learning dengan strategi pembelajaran interaktif. 

3. Bagi Sekolah :  dapat digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan 

dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah 

khususnya matematika. 
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