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BAB 1 

PENDAHULUAN0 

 

1.1 Latar Belakang Masalah0 

Matematika sangat penting dalam kehidupan sehari – hari. Pada kenyataannya 

sebagian besar kehidupuan kita berhadapan dengan masalah. Dalam menghadapi suatu 

permasalahan memerlukan  suatu keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Terutama dalam pembelajaran matematika di sekolah, sekolah  harus 

dapat menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan hal yang paling penting bagi siswa. 

kemampuan pemecahan masalah diharapkan membantu siswa berfikir analitik dalam 

mengambil keputusan dalam kehidupan sehari – hari. Pentingnya  kemampuan 

pemecahan masalah tercemin dalam kutipan Branca (Shovia:2016) yang menyatakan 

bahwa pemecahan masalah matematis merupakan salah satu tujuan penting dalam 

pembelajaran matematika.i 

Namun berdasarkan observasi hasil dan wawancara dengan guru bidang studi 

matematika di SMP Negeri 1 Kecamatan Balong  menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa lemah dalam memecahkan masalah. Terutama siswa mengalami kesulitan ketika 

berhadapan dengan soal pemecahan masalah matematika. Kesulitan yang dihadapi siswa 

ketika menyelesaikan pemecahan masalah sangat beragam,iantara lain kesulitan dalam 

memahami soal, mengubah kalimat ke dalam bahasa matematik siswa kesulitan apabila 

soal tersebut memerlukan lebih dari satu langkah penyelesaian dan siswa belum mampu 

menentukan hal-hal apa yang diketahui dahulu. 

Menindaklanjuti hal di atas, maka peneliti menerapkan salahsatu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan yakni model Problem Based Learning. Problem 

iBased i Learning (PBL) iadalah imodel ipembelajaran iyang idirancang iagar isiswa 

imendapat ipengetahuan ipenting, iyang imembuat imereka imahir idalam imemecahkan 

imasalah, idan imemiliki imodel ibelajar isendiri iserta imemiliki ikecakapan 

iberpartisipasi idalam itim. Proses ipembelajarannya i menggunakan i pendekatan i yang 

isistemik iuntuk imemecahkan imasalah iatau imenghadapi itantangan iyang inanti 

idiperlukan idalam ikehidupan isehari-hari.i 

Langkah0model0Problem0Based0Learning0adalah 1)0mengorientasi0tentang 

permasalahan kepada siswai2) mengorganisasikan isiswa iuntuk imenelitI 3) 

membimbing ipenyelidikan imandiri idan ikelompoki4) mengembangkan idan 

imenyajikan ihasili5) menganalisis idan imengevaluasi iproses imengatasi imasalah.  

Keunggulan iPBL iyaitu i1) imenjadi ilebih ingat idan imengingat pemahaman 

iatas imateri,i2) imendorong iuntuk iberpikir idan imembangun ikecakapan ibelajar,i3) 

imembangun i kerja itim dan keterampilan social dan 4) imemotivasi ipembelajar  

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan pembelajaran ini adalah untuk 

memperoleh deskripsii“Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah  

Matematika Melalui Model Problem Based Learning Kelas VII F SMP Negeri 1 

Kecamatan Balong ” 
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1.2 Identifikasi  Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas muncul masalah – masalah penelitian 

sebagai berikut 

1. Siswa kesulitan memahami masalah 

2. Siswa kesulitanimengubahi kalimati soali kei dalamibahasaimatematika 

3. Siswa kesuliatanidalamimenganalisisisoal, terutama pada soal yang bersifat 

pemecahan masalah 

4. Siswa tidak mampuimenentukan hal – hali apai sajai yangi dilakukani dahului 

dalami menyelesaikanimasalah 

5. Siswa tidak dapat menyelesaikan soal, apabila soal yang diberikan tidak sama 

dengan contoh yang diberikan guru. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ilatari belakangi dan iidentifikasii masalahimakaidapatidirumuskan 

“Bagaimana penerapan model Problem Based Learning yang dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Kecamatan Balong ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah melalui model 

Problem Based Learning.  

1.5 Manfaat Penelitan 

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian tersebut di atas, dan dengan tercapainya 

tujuan tersebut dapat dipetik manfaat penelitian, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang memanfaatkan model 

pembelajaran Problem Based Learningpada mata pelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru 

1) Memberikan pengalaman mengajar menggunakan model Problem 

Based Learning. 

2) Memberikan wawasan mengenaiimodeliProblemiBasediLearning. 

3) Alternatifi dalami pembelajarani untuki memperbaikiikondisii 

kelasimenggunakani modelipembelajarani  ProblemiBased iLearning. 

b. Bagi Siswa  

1) Membantui siswa imeningkatkanikemampuanipemecahanimasalah 

2) Membantui siswai belajari matematika dengan imemahami 

imasalah,Imerencanakan imasalah, menyelesaikani masalah idani 

mengecek ikembali ihasil iyang itelah idiperoleh 

c. Bagi Sekolah  

Menjadi bahan masukkan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas 

sekolah,terutamaiyangi berkaitanidengani kemampuanipemecahani 

masalahi siswai denganipenerapani  modeliProblemiBased iLearning. 
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d. Bagi Peneliti  

Menambah ipengalamani dan ipengetahuan idalam ihali penelitian maupun 

dalami pelaksanaani pembelajaran imatematika,iterutamaiyangi berkaitan 

denganipenerapanimodeliProblem iBasedi Learning. 

1.6 Batasan Penelitian 

Berdasarkaniidentifikasiimasalahidiiatasipembatasanimasalahipenelitianiiniiadalahi

sebagaiiberikut:  

1. Model ipembelajaran iyangi akan idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 

iProblem iBased iLearning  

2. Masalah iyang iditeliti adalah ikemampuan ipemecahan imasalah imatematika 

isiswa ikelas iVII iF 

1.7 Definisi Operasional 

Untukimemberikanigambaraniyangijelasiterhadapiobjekipenelitianidanijugaiuntuki 

menghindariipenafsiraniyangisalahiterhadapijudulitersebut, 

makaipenelitiimembatasiiistilah-istilahisebagaii  berikut:  

1. Modeli Pembelajaran  

Modeli pembelajarani adalahi kerangkai konseptuali yangi menggambarkan 

iproseduri sistematisi dalami mengorganisasikani pengalamani belajari untuki 

mencapaii tujuani belajar 

2. Problem iBased iLearning  

Problem Based Learningi adalahi suatuii modeli pembelajarani yang 

imenekankan pemecahan imasalah-masalahi autentik iseperti iyang iterjadi 

idalami kehidupan isehari-hari 

3. Kemampuani 

Kemampuan idalam iKamus iBesar iBahasa iIndonesia berarti “ kesanggupan, 

kecakapan atau kekuatan”.Kemampuan iadalah ikesanggupan,  kecakapan 

atau ikekuatan iseorang iindividu iuntuk imelakukani   suatu i pekerjaan. 

4. PemecahaniMasalah 

Masalahi adalah isesuatui yangi harusi diselesaikan isehinggai membutuhkan 

suatui solusii ataui pemecahan iagar idapati diselesaikan. Pemecahani adalah 

cara iyangi digunakan. Sehinggai pemecahani masalah iadalahi cara iatau 

prosesi dalami memecahkani suatui permasalahan. 

 


