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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang 
 

 Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah. Mata pelajaran ini memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari seperti ilmu menghitung, mengukur dan lain 

sebagainya. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan 

matematika diskrit.
1
 Oleh karena itu tidak salah jika matematika dikatakan 

sebagai ratu dan pelayan ilmu. 

Matematika yang diajarkan di semua jenjang pendidikan memiliki tujuan   

di dalam pembelajarannya. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah 

pemecahan masalah. National Council of Teacher Of Mathematics (NCTM) 

menempatkan bahwa pemecahan masalah merupakan tujuan atau bagian 

paling tinggi dari pembelajaran matematika dan bagian yang tak bisa 

terpisahkan dari matematika itu sendiri.
2
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Hal ini sejalan dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang 

standar isi yang menjelaskan bahwa pembelajaran matematika bertujuan agar 

siswa memiliki kompetensi sebagai berikut:
3
 

1. Menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, 

bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

2. Memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang kontinu, rasa percaya 

diri, dan ketertarikan pada matematika. 

3. Memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang 

terbentuk melalui pengalaman belajar. 

4. Memiliki sikap terbuka, objektif dalam interaksi kelompok maupun 

aktivitas sehari-hari. 

5. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika 

dengan jelas. 

 

Namun demikian, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kegiatan 

pemecahan masalah dalam proses pembelajaran matematika belum dijadikan 

sebagai kegiatan utama. Padahal, di negara-negara maju seperti Amerika 

Serikat dan Jepang kegiatan tersebut dapat dikatakan merupakan inti dari 

kegiatan pembelajaran matematika di sekolah. Selain itu, Suryadi, dkk. dalam 

Erman, dalam surveinya tentang “Current Situation on Mathematics and 

Science Education in Bandung” antara lain menemukan bahwa pemecahan 

masalah matematika merupakan kegiatan matematik yang dianggap penting 

baik oleh para guru maupun siswa di semua tingkatan mulai dari sekolah dasar 

sampai sekolah mengengah atas. Akan tetapi, hal tersebut masih dianggap 
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sebagai bagian yang paling sulit dalam matematika baik bagi siswa dalam 

mempelajarinya maupun bagi guru yang mengajarkannya.
4
 

Melihat hasil ujian nasional tahun 2017, hasil rerata UN Matematika 

(Ujian Nasional) MA Kota Pekanbaru mengalami penurunan. Salah satu yang 

mengalami penurunan adalah MAN 1 Pekanbaru. Pada tahun 2015 hasil rerata 

UN Matematika adalah 68,51, tahun 2016 hasil rerata 56,43, dan tahun 2017 

hasil reratanya 39,13.
5
 Penurunan hasil rerata UN Matematika ini 

mengindikasikan bahwa terdapat masalah dalam proses pembelajaran 

matematika siswa di sekolah. 

Berdasarkan hasil PPL (Program Pengalaman Lapangan) peneliti ketika 

prektek di MAN 1 Pekanbaru pada tanggal 20 September - 24 November 

2018 (belajar efektif), peneliti menemukan beberapa masalah diantaranya 

1. Masih banyak siswa yang menyontek ketika mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru.  

2. Siswa masih bermalas-malasan untuk masuk ke dalam kelas ketika bel 

sudah berbunyi. 

3. Siswa masih kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki 

dalam menyelesaikan soal matematika.  

4. Siswa masih lemah terhadap kemampuan pemecahan masalah yang 

dimiliki, hal ini dibuktikan dengan 

a. Masih banyaknya siswa yang belum tahu apa masalah yang ada di 

dalam suatu soal atau apa yang ingin dicari atau dipecahkan. 

b. Siswa masih bingung untuk menjawab soal yang dimana soal tersebut 

berbeda dari contoh yang diberikan guru atau soal tersebut bersifat non 

rutin. 

c. Siswa masih sulit untuk membuat model matematika atau 

menerjemakan soal cerita kedalam suatu penyelesaian. 
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Menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan oleh peneliti ketika 

melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu  

guru matematika di MAN 1 Pekanbaru pada tanggal 27 Februari 2018. Hasil 

wawancara tersebut diperoleh bahwa terdapat berbagai masalah yang terjadi 

pada siswa diantaranya terkait daya ingat siswa. Siswa hanya paham atau 

mengingat materi matematika untuk hari itu saja. Ketika siswa diberi 

pertanyaan terkait materi sebelumnya yang sudah dipelajari kebanyakan siswa 

menjawab “tidak ingat lagi atau lupa ibuk”. Kemudian permasalahan yang 

lainnya adalah kemampuan pemecahan masalah matematis yang rendah. Hal 

ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti temukan ketika PPL. 

Hasil wawancara juga diperoleh bahwa untuk mengatasi masalah yang 

sudah dipaparkan sebelumnya, guru tersebut sudah melakukan proses 

pembelajaran sebagaimana mestinya dengan melakukan berbagai strategi 

pembelajaran seperti menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, 

pemberian tugas individu dan kelompok, dan menggunakan teknik games 

dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya, namun kenyataan tidak sesuai 

dengan harapan. Usaha yang dilakukan guru tersebut masih belum cukup 

untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 

Salah satu permasalahan yang dijumpai adalah kemampuan pemecahan 

masalah yang rendah. Langkah yang bisa dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah 

memilih pendekatan serta model pembelajaran yang tepat dan berorientasi 
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pada kompetensi siswa.
6
 Dewasa ini telah banyak teori-teori, model, metode 

dan pendekatan pembelajaran dengan berbagai keunggulannya masing-masing 

diterapkan untuk mendukung proses pembelajaran. Penelitian yang dilakukan 

Rahmat Fitria dkk, menerapkan model problem based instruction dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.
7
 

Beberapa penelitian tentang model problem based instruction 

menunjukkan hal yang serupa. Mergendoler dkk, dalam penelitiannya The 

Effectiveness of Problem-Based Instruction: A Comparative Study of 

Instructional Methods and Student Characteristics, mengungkapkan bahwa 

model pembelajaran problem based instruction lebih efektif daripada 

pembelajaran konvensional. Hal ini dilihat dari rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah dengan model PBI lebih tinggi dibandingkan 

pembelajaran konvensional
8
  

Model problem based instruction memuat 5 sintaks atau langkah, yaitu 

orientasi terhadap masalah, mengorganisasikan siswa dalam pembelajaran, 

membimbing penyelidikan individual atau kelompok, menyajikan hasil karya 

dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
9
 Secara teoritik tahapan-
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40 
8 Mergendoller, L.Maxwell, dan Bellisimo, “The effectiveness of based instruction: A 

Comparative Study of Instructional Methods And Student Characteristics”, Interdisciplinary of 

problem-based Learning, vol. 1(2), 2006, hlm. 49 
9
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. (Jakarta: Kencana Perdana 

Media Group, 2010), hlm. 98 



6 
 

tahapan dalam model problem based instruction dapat mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Selain penerapan metode pembelajaran yang tepat, terdapat faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

salah satunya adalah motivasi belajar. Menurut Subaru Utama Olpado dan 

Yebi Heryani terdapat korelasi antara motivasi belajar dengan kemampuan 

pemecahan. 
10

 

Motivasi sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Motivation is an 

essential condition of learning. Hasil belajar akan sesuai dengan apa yang 

dinginkan jika ada motivasi.
 11 

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong 

usaha atau pencapaian prestasi. Seseorang melakukan usaha karena adanya 

motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil 

yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan didasari 

adanya motivasi, maka seseorang dalam pembelajarannya juga akan 

menghasilkan prestasi yang baik.
 12

 Itu artinya kemampuan pemecahan 

masalah seorang siswa juga akan semakin baik. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk 

menerapkan model problem based instruction pada proses pembelajaran 

matematika di MA Pekanbaru untuk melihat pengaruhnya terhadap 
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 Subaru Utama Olpado dan Yeni Heryani, “Korelasi antara Motivasi Belajar dengan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik SiswaMenggunakan Model Problem Based Learning 

(PBL)”, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika, Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 

Indonesia, Vol. 3 No. 1, Maret 2017, hlm. 69 
11

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 

hlm.84 
12
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kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan melakukan 

penelitian yang berjudul: Pengaruh Penerapan Model Problem Based 

Instruction terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa Madrasah Aliyah Pekanbaru. 
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B. Defenisi Istilah 

1. Model Problem Based Instruction (PBI) 

PBI merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa dengan cara menghadapkan para siswa tersebut dengan berbagai 

masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Model pembelajaran ini, 

siswa dari awal sudah dihadapkan pada berbegai masalah kehidupan yang 

mungkin akan ditemuinya kelak pada saat mereka sudah lulus dari bangku 

sekolah.
13

 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Kusumawati kemampuan pemecahan masalah adalah 

kemampuan megidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan 

kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun 

model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi 

pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang 

diperoleh.
14

 

3. Motivasi Belajar 
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Matematika FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Vol.3.,No.2,Oktober 2015, 
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Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, 

pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung.
15

 

 

4. Pembelajaran konvensional 

Belajar secara konvensional adalah bentuk kegiatan belajar yang biasa 

dikenal yakni terjadinya interaksi antara guru, siswa dan bahan belajar 

dalam suatu lingkungan tertentu (sekolah, kelas, laboratorium dan 

sebagainya).
16

 Pembelajaran konvensional yang dimaksud peneliti adalah 

pembelajaran yang menjadi tradisi atau pembelajaran yang sering 

digunakan di sekolah.  

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang 

dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 

a. Masih banyak siswa yang menyontek ketika mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru.  

b. Siswa masih bermalas-malasan untuk masuk ke dalam kelas ketika bel 

sudah berbunyi. 

c. Siswa masih kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki 

dalam menyelesaikan soal matematika.  

d. Pengetahuan dan tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa masih rendah. 
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 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 

23 
16

 Hanifah Ekawati, “Perbedaan Penerapan Model Pembelajaran Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think-Pair-Share Dan Pembelajaran Konvensional Pada Kelas Vii Smp Negeri 10 

Samarinda”, Jurnal Pendas Mahakam, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Widyagama 

Mahakam, Vol.1(1).54-64. Juni 2016, hlm. 57 
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Poin a berkaitan dengan kemandirian belajar. Poin b berkaitan dengan 

motivasi belajar. poin c berkaitan dengan self-efficacy dan poin d 

berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

 

 

2. Batasan Masalah 

Pada identifikasi masalah, terdapat permasalahan dalam aspek kognitif 

dan afektif, diantaranya kemandirian belajar, motivasi belajar, self-

efficacy, dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Agar 

penelitian ini lebih terfokus serta tidak terlalu luas jangkauannya maka 

peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu pada 

kemampuan pemecahan masalah matematis dan motivasi belajar siswa. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa yang diajarkan menggunakan model problem 

based instruction dan siswa yang diajarkan menggunakan 

pembelajaran konvensional? 

b. Apakah terdapat interaksi antara faktor model pembelajaran dan 

motivasi belajar dalam mempengaruhi kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa? 
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D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berpedoman pada rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini 

untuk menyelidiki: 

a. Terdapat atau tidaknya perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa yang diajar menggunakan model problem 

based instruction dan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

b. Terdapat atau tidaknya interaksi antara model pembelajaran dan 

motivasi belajar dalam mempengaruhi kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi Sekolah,  hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi 

yang diperoleh sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama 

agar dapat meningkatkan kualitas sekolah.   
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b. Bagi Guru, dapat membantu tugas guru dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa selama proses 

pembelajaran di kelas secara efektif dan efisien, dan dapat 

memberikan masukan bagi guru, yaitu cara untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.   

c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang 

pelaksanaan pembelajaran dengan model problem based instruction. 

d. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar yang 

bervariasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis. 
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