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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan unsur yang penting dalam pembangunan suatu negara. 

Pendidikan yang maju akan membuat negara tersebut meraih keberhasilan di segala 

bidang. Pendidikan merupakan dasar utama dari semua hal, karena memiliki tujuan 

untuk menghasilkan individu-individu yang berkualitas dan berkemampuan dalam 

menghadapi segala tantangan. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di 

masa depan adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, 

sehingga yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah 

untuk menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan 

datang (Sholihah & Mahmudi, 2015). 

Undang-undang Repuplik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 2003). Kemudian diterangkan pula bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting yang wajib diajarkan 

kepada siswa (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 

Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2016). Matematika adalah ilmu 

pengetahuan yang membutuhkan pemahaman bukan hafalan. Sehingga para siswa 



 

2 

 

 

harus belajar memahami dan menguasai konsep-konsep matematika beserta metode 

penyelesaiannya mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Dalam mempelajari 

matematika, siswa bukan hanya dituntut untuk memiliki kemampuan berhitung, tetapi 

juga kemampuan bernalar secara logis dan berpikir secara kritis dalam menyelesaikan 

suatu masalah. Melalui matematika, siswa juga dibiasakan untuk memecahkan 

masalah yang tidak semata-mata berupa soal rutin, tetapi lebih kepada masalah di 

kehidupan sehari-hari (Masjaya & Wardono, 2018).  

Ada 5 (lima) standar pembelajaran matematika yang dimuat dalam NCTM, 

antara lain yaitu: 1) komunikasi matematis, 2) penalaran matematis, 3) pemecahan 

masalah matematis, 4) koneksi matematis, 5) representasi matematis (Pramesti & Rini, 

2019). Kompetensi matematika yang harus dimiliki oleh siswa pada tingkat 

pendidikan menengah kelas X-XII adalah menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, 

kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah 

dalam memecahkan masalah (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 

21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2016). Hal 

tersebut tentunya sesuai dengan aspek kompetensi 4C (Critical Thinking and Problem 

Solving Skill, Communicative Skill, Creativity and Innovation, dan Collaboration) 

yang telah diatur oleh Kemdikbud tentang implementasi pengembangan kecakapan 

abad 21 dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurikulum 2013 revisi 2017 

(Kemdikbud, 2017). Maka dari itu, salah satu kompetensi yang diharapkan dapat 

dicapai dalam proses pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan 

masalah matematis.  

Kemampuan pemecahan masalah matematis bukan hanya merupakan sasaran 

belajar matematika, namun sekaligus menjadi alat utama untuk melakukan belajar 

matematika itu sendiri (NCTM, 2000). Jika para siswa tidak dibekali dengan 

kemampuan pemecahan masalah, maka mereka tidak akan mampu mengolah, menilai, 

dan menganalisis persoalan baru yang muncul seiring berkembangnya zaman 

(Rahmani & Widyasari, 2018). Kemampuan pemecahan masalah merupakan 

kompetensi yang perlu diutamakan pada proses pembelajaran, karena dengan 

menghadapkan siswa kepada masalah, maka siswa akan terdorong untuk berpikir 

secara intensif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Elita 
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dkk, 2019). Melalui kegiatan pemecahan masalah, siswa diharapkan memahami proses 

menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi terampil dalam memilih dan 

mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, mencari generalisasi, merumuskan 

rencana penyelesaian, dan mengorganisasikan keterampilan yang telah dimiliki 

sebelumnya (Khasanah dkk, 2021). 

Pada era revolusi industri 4.0. sekarang ini, semua hal dituntut untuk dapat 

berhubungan dengan teknologi, tak terkecuali dengan kegiatan pembelajaran. Selain 

itu, ilmu pengetahuan yang telah diperoleh oleh siswa harus dapat diterapkan dalam 

berbagai konteks kehidupan. Pendekatan dalam pembelajaran matematika yang 

memasukkan teknologi beserta penerapan bidang atau disiplin ilmu lainnya, seperti 

teknik atau rekayasa, arsitektur, ekonomi, seni, budaya, dan sebagainya, dinamakan 

dengan pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and 

Mathematics). Pembelajaran dengan pendekatan STEAM mengajarkan anak untuk 

memecahkan masalah, sehingga anak dapat mengembangkan pengetahuannya. 

Aktivitas pembelajaran yang baik adalah ketika anak dapat terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran, serta mampu mengembangkan konsep yang diketahui dengan 

cara mencoba (Sa’ida, 2021). Sains berhubungan dengan matematika sebagai alat 

pengolah data, sedangkan teknologi merupakan aplikasi dari sains. Melalui STEAM, 

siswa dapat memiliki literasi sains dan teknologi sehingga dapat dijadikan bekal untuk 

hidup bermasyarakat dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari (Afriana dkk, 2016). Pendekatan STEAM didasarkan pada STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) yang dilibatkan dengan aspek seni dan 

desain (art). Dengan melibatkan seni, strategi pembelajaran akan lebih inklusif dan 

interdisipliner (Hau dkk, 2020). 

Ditinjau dari hasil PISA 2018, skor Indonesia dalam literasi matematika yaitu 

379. Dengan skor tersebut, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 79 negara yang 

ikut berpartisipasi. Skor literasi matematika Indonesia mengalami penurunan, karena 

pada tahun 2015, Indonesia memiliki skor 386 (OECD, 2019). Hal ini menunjukkan 

kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal telaah, memberikan 

alasan dalam jawaban, memecahkan, dan menginterpretasikan masalah masih sangat 

rendah. Siswa Indonesia belum terbiasa dengan soal matematika yang membutuhkan 
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pemikiran logis dan aplikatif. Siswa masih terbiasa dan lebih menyukai jawaban yang 

bersifat teoritis dan prosedural (Afriyanti dkk, 2018). Penyebab lain dari rendahnya 

skor Indonesia yaitu karena pada studi PISA, soal-soal yang digunakan lebih banyak 

mengukur kemampuan penalaran, pemecahan masalah, dan argumentasi, yang mana 

para siswa di Indonesia masih kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Agar 

skor Indonesia bisa meningkat, maka diperlukan usaha yang maksimal dalam 

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan siswa Indonesia, salah satunya 

adalah kemampuan pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah adalah sebuah usaha dalam rangka mencari solusi dari 

suatu masalah (Arfiani dkk, 2020). Terdapat 4 (empat) tahapan pemecahan masalah, 

yaitu understanding the problem (memahami masalah), devising a plan (menyusun 

rencana penyelesaian), carrying out the plan (melaksanakan rencana penyelesaian), 

dan looking back (memeriksa hasil penyelesaian) (Polya, 1973). Rendahnya tingkat 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, salah satunya karena siswa belum 

terbiasa melatih kemampuan memecahkan masalah. Siswa terbiasa menghafal 

definisi, teorema, dan rumus matematika, serta kurangnya pengembangan 

keterampilan lain termasuk kemampuan pemecahan masalah (Daeka dkk, 2014). Hal 

tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menemukan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di Indonesia masih berada dalam 

kategori yang sangat rendah (Asih & Ramdhani, 2019; Fuadi dkk, 2017; Utami & 

Wutsqa, 2017). Apalagi buku ajar yang dipelajari oleh siswa selama ini memang belum 

memuat soal-soal pemecahan masalah dan lebih terfokus pada materi, sehingga siswa 

cenderung menghafal tanpa memahami konsep dan maknanya (Fadzillah dkk, 2020). 

Pada kegiatan observasi pembelajaran matematika yang telah dilaksanakan di 

kelas XI MAN 2 Kudus, diperoleh data angket dengan responden siswa berjumlah 98 

orang. Sebanyak 51,02% siswa berpendapat bahwa mereka kesulitan mempelajari 

matematika. Selain itu, 59,18% siswa tidak menyukai sumber belajar atau media 

pembelajaran dalam bentuk cetak. Siswa masih mengharapkan adanya sumber belajar 

matematika selain dari buku. Hal tersebut terbukti dari respon 81,63% siswa yang 

memerlukan aplikasi untuk menunjang kegiatan belajar matematika. Walaupun 

69,39% siswa berpendapat bahwa matematika yang diajarkan sudah berkaitan dengan 
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sains, seni, sosial, dan budaya, namun 50,00% siswa mengaku belum bisa 

mengembangkan rumus untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika yang 

lebih kompleks. Kemudian berdasarkan tes kemampuan pemecahan masalah yang 

diikuti oleh siswa kelas XI MAN 2 Kudus dengan jumlah 181 orang, diperoleh nilai 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah sebesar 58,75 dengan predikat perlu 

bimbingan. Dari 181 siswa yang mengikuti tes, hanya sebanyak 29 siswa atau 16,02% 

siswa tuntas KKM 70. Sedangkan sebanyak 152 siswa atau 83,98% lainnya masih 

belum tuntas KKM 70. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah yang dimiliki oleh siswa kelas XI MAN 2 Kudus dapat dikategorikan masih 

rendah, sehingga diperlukan bimbingan atau perlakuan khusus agar kemampuan 

pemecahan masalah siswa dapat meningkat. 

Selain dari hasil angket dan tes kemampuan pemecahan masalah, peneliti juga 

telah melaksanakan wawancara dengan salah satu guru matematika yang mengampu 

kelas XI MAN 2 Kudus. Beliau berpendapat bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran matematika jika terdapat banyak pemisalan dan berisi banyak cerita 

(literasi). Sampai saat ini, pembelajaran matematika berbasis STEAM belum pernah 

diterapkan. Media pembelajaran yang dipakai hanya terbatas pada buku pelajaran dan 

informasi dari internet serta belum pernah menggunakan aplikasi dalam proses 

pembelajaran matematika di kelas.  

Model pembelajaran yang seringkali digunakan dalam pembelajaran 

matematika di kelas XI MAN 2 Kudus adalah model pembelajaran langsung dengan 

metode ceramah dan tanya jawab. Model pembelajaran langsung merupakan salah satu 

model yang berorientasi pada peran guru aktif, baik sebagai mediator, motivator, 

ataupun fasilitator (Hunaepi dkk, 2014). Model pembelajaran dengan metode ceramah 

memang dianggap sebagai model yang mudah diterapkan, tetapi model tersebut 

kurang memberikan kesempatan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Kegiatan 

siswa hanya sebatas mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan soal. Pada akhirnya, 

siswa akan jenuh dan mengalami kesulitan jika diminta untuk mengerjakan soal yang 

lebih variatif dan lebih kompleks. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari beberapa 

peneliti yang telah melakukan observasi di sekolah yang lain (Bilqis dkk, 2016; Sari, 

2017; Suparman, 2016). 
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Solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran salah satunya yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga 

siswa akan lebih semangat dan mengikuti aktivitas pembelajaran dengan baik. Banyak 

alternatif dan inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru, seperti penyajian 

materi pelajaran dan suasana pengajaran yang lebih menarik, sehingga pembelajaran 

yang dilakukan dapat bermakna dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa (Herdiana dkk, 2017). Kemampuan pemecahan masalah 

dapat dimiliki oleh siswa apabila guru mengajarkannya dengan efektif (Prastiwi & 

Nurita, 2018). Pada pelajaran-pelajaran sains dan eksak, terutama matematika, siswa 

dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah melalui analisis maupun perhitungan 

matematis. Hal ini sesuai dengan pedoman penyusunan rencana pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 dalam Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Di dalam Permendikbud 

tersebut juga telah disebutkan beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan 

pada mata pelajaran matematika tingkat SMA/MA. Salah satu model pembelajaran 

yang berkaitan dengan pemecahan masalah matematis yaitu model Problem Based 

Learning (PBL) (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah, 2014). 

Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang 

menghadapkan siswa pada suatu masalah sehingga siswa dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan penyelesaian masalah serta 

memperoleh pengetahuan baru terkait dengan permasalahan tersebut. Secara lebih 

singkat dapat dikatakan bahwa PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan 

masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru (Lestari & 

Yudhanegara, 2017). Langkah-langkah model pembelajaran PBL antara lain, yaitu: 1) 

orientasi siswa kepada masalah, 2) mengorganisasikan siswa untuk belajar, 3) 

membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 4) mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, dan 5) menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, 



 

7 
 

 

2014). Dampak positif penggunaan model PBL dalam pembelajaran matematika yaitu 

kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah mengalami peningkatan (Abdullah 

dkk, 2010; Novianti dkk, 2020; Rifa’i dkk, 2019). 

Mengkolaborasikan pembelajaran dengan teknologi bisa dilakukan dengan 

salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam model PBL, yaitu pendekatan 

STEAM (Amelia dkk, 2019). Integrasi STEAM dalam model PBL terdapat pada soal-

soal berbasis STEAM. STEAM bisa dijadikan sebagai pelengkap PBL, karena masalah 

yang berkaitan STEAM akan memacu siswa untuk memiliki kemampuan yang lebih 

kreatif dan kritis dalam menemukan penyelesaian masalah (Ma dkk, 2018). Hal 

tersebut sesuai dengan kompetensi abad 21 atau 4C (Critical Thinking and Problem 

Solving Skill, Communicative Skill, Creativity and Innovation, dan Collaboration) 

yang harus ada dalam muatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditentukan 

oleh Kemdikbud. Melalui soal-soal berbasis STEAM, guru bisa membimbing siswa 

untuk mengetahui teknologi, prinsip kerja, dan metode penyelesaian yang mirip 

dengan materi yang sedang dipelajari (Budiyono dkk, 2020). 

Kegiatan pembelajaran matematika di sekolah maupun di luar sekolah 

diharapkan bisa mengajak siswa untuk dapat memahami materi mulai dari penemuan 

masalah, pemahaman konsep melalui ilustrasi dan simulasi, hingga pemecahan 

masalah. Agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai, maka yang dibutuhkan 

dalam kegiatan pembelajaran adalah media pembelajaran. Media pembelajaran 

merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk memproses dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal. Media pembelajaran yang baik harus dapat 

meningkatkan motivasi siswa, merangsang siswa untuk mengingat apa yang telah 

dipelajari, memberikan rangsangan belajar baru, mengaktifkan siswa dalam 

memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong siswa melakukan praktik-

praktik dengan benar (Fari’ah, 2014). Saai ini, teknologi informasi atau IT 

(Information Technology) telah membawa efek perubahan yang nyata dan signifikan 

dalam proses pembelajaran (Hardiyana, 2016). Maka, media pembelajaran berbasis IT 

sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di revolusi industri 4.0. 

sekarang ini. 
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Media pembelajaran berbasis IT dapat berupa e-learning, perpustakaan digital, 

atau yang berupa software seperti Microsoft Power Point, dan aplikasi android yang 

dapat dibangun menggunakan Articulate Storyline, AppyPie, Smart Apps Creator dan 

lain sebagainya. Penerapan teknologi di dalam pembelajaran sedikitnya memiliki 3 

(tiga) dampak positif dalam pembelajaran matematika, yaitu: 1) teknologi dapat 

meningkatkan capaian pembelajaran matematika, 2) teknologi dapat meningkatkan 

efektivitas pengajaran matematika, 3) teknologi dapat mempengaruhi apa dan 

bagaimana seharusnya matematika dipelajari dan diajarkan (NCTM, 2000). Teknologi 

mampu meningkatkan proses belajar siswa, karena teknologi mampu 

mendayagunakan pengetahuan yang mereka miliki (Heru, 2018). 

Inovasi media pembelajaran matematika berbasis android memiliki ciri khas 

yaitu selalu dimulai dan berpusat pada masalah. Siswa dapat bekerja secara individu 

maupun kelompok kecil untuk dapat mengenali apa yang telah diketahui untuk 

memecahkan masalah (Qurohman dkk, 2019). Ada 2 (dua) cara untuk 

mengembangkan sebuah aplikasi android, yaitu melalui pemrograman dan tanpa 

pemrograman. Apabila pembuatan aplikasi menggunakan cara tanpa pemrograman, 

maka salah satu software yang dapat digunakan yaitu Articulate Storyline. 

Articulate Storyline merupakan salah satu program yang didukung oleh smart 

brainware sederhana dengan prosedur interaktif melalui template yang dapat 

disebarluaskan secara online maupun offline, sehingga memberikan kemudahan 

kepada pengguna untuk membuat media dalam bentuk website, CD, word processing, 

dan Learning Management System (LMS) (Rohmah & Bukhori, 2020). Media atau 

aplikasi berbasis android juga dapat dibuat melalui Articulate Storyline (Jubaerudin 

dkk, 2021). Untuk mengubah media dari format HTML5 ke dalam fomat android 

(apk), maka salah satu software tambahan yang dapat digunakan adalah Website 2 Apk 

Builder. Para pengguna akan dimudahkan dalam membuat media interaktif melalui 

Articulate Storyline, karena tidak diperlukan bahasa pemrograman dalam proses 

pembuatannya (Mallu & Samsuriah, 2020). Penggunaan Articulate Storyline dalam 

menciptakan media pembelajaran sangatlah baik untuk membantu proses 

pembelajaran, baik secara online maupun non-online (Siregar dkk, 2021). Articulate 

Storyline juga dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan minat 
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dan hasil belajar siswa (Fadli & Febriyanti, 2021). Dengan adanya kelebihan dan 

kemudahan dalam membuat aplikasi android menggunakan Articulate Storyline, maka 

Articulate Storyline dipilih oleh peneliti untuk membuat aplikasi android sebagai 

media dalam kegiatan pembelajaran. Aplikasi yang telah dirancang oleh peneliti 

menggunakan Articulate Storyline dinamai dengan SI BADRI atau Aplikasi Barisan 

Deret Aritmetika dan Geometri. 

SI BADRI berisi materi barisan dan deret aritmetika dan geometri yang 

dipelajari pada kelas XI semester 2 kurikulum 2013 revisi. SI BADRI memiliki 

beberapa fitur, di antaranya yaitu: 1) Materi Inti, yang di dalamnya terdapat rumus dan 

ringkasan materi, 2) Materi Terapan, terdiri dari konsep bunga tunggal, bunga 

majemuk, anuitas, pertumbuhan, dan penyusutan, 3) Contoh Soal, termasuk soal 

pemecahan masalah, 4) Video Penjelasan, untuk memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai berbagai macam soal yang berkaitan dengan barisan dan deret, 

5) Kuis, sebagai alat evaluasi dan untuk mengasah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal barisan dan deret. SI BADRI memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan aplikasi serupa yang sudah ada di Google Play Store, yaitu materi yang 

dimuat lebih lengkap, terdapat materi terapan, disajikan 3 (tiga) jenis kuis, terdapat 

contoh soal pemecahan masalah dan pembahasan, serta dilengkapi dengan video 

penjelasan. 

Media pembelajaran yang dibuat disesuaikan dengan langkah-langkah 

pembelajaran PBL berbasis STEAM. Materi, contoh, dan pembahasan soal 

penyelesaian masalah di dalam aplikasi SI BADRI akan membantu siswa dari proses 

orientasi masalah, penugasan belajar, penyelidikan informasi, penyajian karya, dan 

evaluasi. Pada langkah orientasi masalah, siswa dapat memahami masalah yang 

disajikan dalam soal-soal. Setelah memahami masalah, maka siswa diberikan arahan 

terkait kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian masalah. Pada 

langkah penyelidikan, siswa bisa mulai mencari informasi, eksplorasi, dan 

menemukan cara penyelesaian masalah melalui aplikasi tersebut. Kemudian pada 

langkah penyajian karya, siswa dapat menyusun laporan atau hasil pemecahan masalah 

yang didukung dengan data/informasi dari aplikasi. Pada langkah evaluasi, siswa dapat 

bertukar pendapat, tanya jawab, ataupun diskusi bersama siswa yang lain, sehingga 
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siswa dapat memperoleh kesimpulan mengenai cara dan hasil yang tepat dalam 

menyelesaikan masalah. Melalui SI BADRI, kegiatan pemecahan masalah diharapkan 

menjadi lebih mudah, efisien, dan tidak membosankan. 

Berdasarkan permasalahan pembelajaran matematika yang terjadi di kelas XI 

MAN 2 Kudus, yaitu pembelajaran matematika kurang maksimal, siswa mengalami 

kesulitan belajar matematika, siswa kurang menyukai bahan ajar cetak, dan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih rendah, serta dengan adanya 

dampak positif dari model pembelajaran PBL, pendekatan STEAM, dan pembuatan 

aplikasi android dengan Articulate Storyline dari penelitian terdahulu, maka peneliti 

tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang “Efektivitas Model PBL Berbasis 

STEAM Berbantuan SI BADRI Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa Kelas XI”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam 

pembelajaran dengan model PBL berbasis STEAM berbantuan SI BADRI lebih 

baik daripada rata-rata kemampuan siswa dalam pembelajaran langsung? 

2. Apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam 

pembelajaran dengan model PBL berbasis STEAM berbantuan SI BADRI 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70? 

3. Apakah proporsi siswa yang tuntas KKM setelah mengikuti pembelajaran 

matematika dengan model PBL berbasis STEAM berbantuan SI BADRI lebih dari 

75%? 

4. Apakah proporsi siswa yang tuntas KKM dalam pembelajaran matematika dengan 

model PBL berbasis STEAM berbantuan SI BADRI lebih besar daripada proporsi 

siswa yang tuntas KKM dalam pembelajaran langsung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk menguji rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam 

pembelajaran dengan model PBL berbasis STEAM berbantuan SI BADRI 

dibandingkan rata-rata kemampuan siswa dalam pembelajaran langsung. 

2. Untuk menguji rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam 

pembelajaran dengan model PBL berbasis STEAM berbantuan SI BADRI 

terhadap kriteria ketuntasan minimal (KKM) 70. 

3. Untuk menguji proporsi siswa yang tuntas KKM setelah mengikuti pembelajaran 

matematika dengan model PBL berbasis STEAM berbantuan SI BADRI terhadap 

seluruh siswa dalam satu kelas. 

4. Untuk menguji proporsi siswa yang tuntas KKM dalam pembelajaran matematika 

dengan model PBL berbasis STEAM berbantuan SI BADRI dibandingkan 

proporsi siswa yang tuntas KKM dalam pembelajaran langsung. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam 

menerapkan model pembelajaran PBL berbasis STEAM dengan fokus penelitian 

tentang pemecahan masalah matematis pada siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana memperoleh pengalaman langsung dari pelaksanaan model 

PBL berbasis STEAM untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guru dan siswa 

pada pelajaran matematika, serta sebagai contoh untuk dapat dilaksanakan dan 

dikembangkan di lapangan. 
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b. Bagi Guru 

Penelitian tentang model PBL berbasis STEAM ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah terkait kemampuan pemecahan 

masalah matematis pada siswa. 

c. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat membantu siswa mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah matematisnya melalui penerapan model pembelajaran PBL berbasis STEAM. 

d. Bagi Pembaca 

Memberikan ilmu pengetahuan baru sebagai solusi yang dapat diterapkan 

untuk menyelesaikan problematika pembelajaran matematika. 

E. Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Model pembelajaran PBL dapat digunakan oleh siswa untuk memahami 

konsep dan meningkatkan daya pikir tingkat tinggi melalui penyelesaian permasalahan 

nyata yang disajikan pada awal pembelajaran, sehingga siswa bisa memperoleh 

pengetahuan baru. Adapun langkah-langkah pembelajaran model PBL adalah: 1) 

orientasi siswa kepada masalah (siswa memahami tujuan pembelajaran, memahami 

masalah, menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan, serta termotivasi untuk terlibat dalam 

aktivitas pemecahan masalah), 2) mengorganisasikan siswa untuk belajar (siswa 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar di dalam kegiatan pemecahan 

masalah), 3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok (siswa 

mengumpulkan informasi untuk mendapat penjelasan dalam pemecahan masalah), 4) 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya (siswa menyiapkan karya yang dapat 

dipresentasikan dan melakukan pembagian tugas dengan kelompoknya), 5) 

menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (siswa melakukan refleksi 

atau evaluasi atas proses-proses pemecahan masalah yang telah digunakan). 
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2. Pendekatan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics 

(STEAM) 

Pendekatan STEAM digunakan oleh peneliti sebagai acuan konteks 

permasalahan di dalam soal-soal pemecahan masalah yang harus diselesaikan oleh 

siswa melalui model pembelajaran PBL. Masalah yang diberikan kepada siswa adalah 

masalah yang sering dijumpai oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Cerita atau 

informasi singkat akan diberikan pada awal permasalahan, sehingga siswa akan 

terbiasa dengan literasi matematika seperti soal-soal standar PISA, sekaligus untuk 

menambah pengetahuan siswa tentang ilmu pengetahuan di luar matematika.  

3. Aplikasi Barisan Deret Aritmetika dan Geometri (SI BADRI) 

Aplikasi Barisan Deret Aritmetika dan Geometri (SI BADRI) merupakan 

media pembelajaran berbasis android yang dibuat melalui software Articulate 

Storyline versi 3 (AS3). Desain latar belakang dan aset-aset SI BADRI dibuat dengan 

aplikasi Corel Draw X8. Orientasi SI BADRI yaitu landscape dengan ukuran resolusi 

16:9 (atau dapat disesuaikan dengan resolusi smartphone pengguna). Pada halaman 

utama (home) terdapat beberapa pilihan menu, antara lain yaitu KI dan KD, Prasyarat, 

Materi, Kuis, Pustaka, dan Tentang Kami. Pada menu KI dan KD terdapat uraian 

kompetensi inti dan kompetensi dasar materi barisan dan deret aritmetika dan 

geometri. Pada menu Prasyarat terdapat poin materi yang harus dipelajari siswa 

sebelum mempelajari materi barisan dan deret. Kemudian menu Materi berisi uraian 

materi inti, materi terapan, contoh soal, dan video penjelasan. Sedangkan menu Kuis 

adalah menu yang berisi latihan soal yang terdiri dari pilihan ganda, benar-salah, dan 

uraian. Menu Pustaka berisi sumber belajar yang dijadikan sebagai acuan materi. Lalu 

di dalam menu Tentang Kami, terdapat profil singkat dari pencipta media, dalam hal 

ini adalah peneliti. 

4. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika diukur di dalam 

penelitian ini melalui nilai posttest. Siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah 

yang diberikan sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah dari Polya. 

Langkah-langkah pemecahan masalah Polya meliputi: 1) understanding the problem 

(siswa memahami permasalahan dan mengetahui apa yang harus diselesaikan), 2) 
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devising a plan (siswa dapat memikirkan cara penyelesaian, menentukan rumus, 

membuat ilustrasi, dan sebagainya), 3) carrying out the plan (siswa berusaha 

memecahkan masalah sesuai rencana yang telah dibuat atau menentukan cara lain jika 

rencana yang dibuat sebelumnya tidak berhasil menyelesaikan masalah), dan 4) 

looking back (siswa memeriksa jawaban dengan teliti sehingga tidak ada kesalahan 

rumus, perhitungan, logika, dan sebagainya). 

 

 

 


