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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia berfungsi sebagai upaya dalam merangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradapan yang bermatabat. Kemajuan dan perubahan 

kehidupan sosial di era globalisasi ini merupakan salah satu tantangan dalam 

pendidikan. Dunia pendidikan pada era globalisasi ini dituntut untuk 

mempersiapkan manusia yang berkualitas, mampu bersaing sesuai dengan 

kemajuan IPTEK, mempunyai kesiapan mental, kesiapan kemampuan (skill) dan 

mampu menyiapkan manusia yang berakhlak mulia (Bakhri, 2018:2). 

Sebagai upaya menghadapi tuntutan era globalisasi, pendidikan formal 

merupakan bagian terpenting untuk siswa. Pembelajaran formal meliputi kegiatan 

belajar mengajar di sekolah  oleh guru dan siswa yang dilakukan secara teratur, 

sistematis dan peraturan yang jelas. Pengembangan siswa di era modern ini 

dilaksanakan melalui pemanfaatan fasilitas teknologi untuk proses pembelajaran 

yang efektif, metode yang digunakan harus sesuai dengan pola perubahan, serta 

kurikulum sekolah harus relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Sesuai dengan struktur kurikulum 2013 untuk sekolah dasar mata pelajaran 

matematika merupakan mata pelajaran yang wajib. Matematika merupakan salah 

satu cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan ketepatan berpikir.. 

Kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari pun sangatlah beragam 

bahkan setiap aktivitas tidak terlepas dari kegiatan matematika. Secara garis besar 

kemampuan dasar matematika menurut (NCTM 2000)National Council of 

Teachers of Mathematics dalam Rohmah & Wahyudin (2016:127)yaitu (1) 

mengenal, memahami dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip dan ide 

matematika, (2)menyelesaikan masalah matematika (Mathematical Problem 

Solving), (3) bernalar matematika (Mathematical Reasoning), (4) melakukan 

koneksi (Mathematical Connection), dan (5) komunikasi matematika 

(Mathematical Comunitation). 
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Berdasarkan kemampuan dasar matematika diatas salah satunya yang 

ditekankan adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah telah menjadi 

komponen utama pada semua tingkatan pendidikan karena pemecahan masalah 

dalam pembelajaran matematika merupakan bagian integral dari semua aktivitas 

matematis (Umar, 2016:60). Sebab itu, pemecahan masalah memiliki peran 

penting dalam matematika yang harus dikuasai oleh siswa. Pemecahan masalah 

adalah suatu pemikiran terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi 

atau jalan keluar untuk masalah spesifik (Syahruddin, 2016). Pemecahan masalah 

merupakan usaha mencari jalan keluar berdasarkan pengetahuan yang sudah 

dimilikinya. 

Studi penelitian TIMSS (Trend in International Mathematics and Science 

Study) bahwa siswa kelaas IV di Indonesia pada bidang matematika dengan skor 

397 poin posisi ke 45 dari 50 negara. Pencapaian siswa lemah pada semua aspek. 

Siswa di Indonesia hanya menguasai soal-soal yang bersifat rutin, komputasi 

sederhana , serta mengukur pengetahuan akan fakta yang berkonteks keseharian 

(Rahmawati, 2016). 

Pembelajaran matematika, khususnya pada materi pengukuran sudut 

sebaiknya melibatkan peran aktif peserta didik agar mereka dapat menemukan 

konsep dengan pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik. Dengan 

melakukan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru maka peserta didik 

akan dapat memahami konsep yang berasal dari fakta-fakta kehidupan sehari-hari. 

Pada materi pengukuran sudut sebaiknya dilakukan dengan penggunaan alat 

peraga sebagai media pendukung proses pembelajaran yang berlangsung, hal ini 

dilakukan agar peserta didik dapat membangun pemahaman konsep dengan baik. 

Pengukuran sudut merupakan salah satu materi dalam pembelajaran 

matematika yang membutuhkan kecermatan dan ketelitian. Yang menjadi 

permasalahan pada materi pengukuran sudut yaitu peserta didik masih belum bisa 

mengukur dan menentukan besar sudut secara tepat. Semua ini dapat dilihat 

melalui peserta didik yang kurang begitu memahami dengan jelas mengenai 

ukuran sudut. Meskipun pengukuran sudut terlihat mudah, akan tetapi pada 
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kenyataan yang ada masih banyak peserta didik yang masih kesulitan dalam 

menentukan ukurannya. 

Selain dalam permasalahan tersebut, masih ada permasalahan lain. 

Diantaranya banyak peserta didik yang belum bisa mengidentifikasi jenis-jenis 

sudut dan menggolongkannya secara benar. hal ini dapat menghambat 

pemahaman siswa. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan 

sebuah contoh konkrit (nyata) yang dapat membuat fakta-fakta yang terdapat di 

dalamnya secara mudah diserap dan membentuk sebuah konsep yang mudah 

untuk difahami. Kesulitan peserta didik yang lainnya adalah dalam hal membaca 

sudut pada jam dengan tepat. Kebanyakan dari mereka masih meraba-raba 

bagaimana cara membaca sudut pada jam dengan tepat. Padahal apabila konsep 

dasar membaca sudut pada jam diketahui dengan benar dan tepat, hal ini akan 

menjadi sangat mudah dilakukan oleh peserta didik. 

Menurut hasil wawancara dan observasi beberapa guru SD 1 Tumpangkrasak, 

proses pembelajaran yang terjadi pada diri siswa belum membentuk suatu 

hubungan kerja kelompok antar peserta didik.  Peserta didik terlihat kurang aktif 

dalam proses pembelajaran. Mereka lebih sering terlihat individual dan kurang 

berkomunikasi dengan peserta didik yang lainnya. Peserta didik bekerja secara 

individu, inilah yang menyebabkan adanya kesejangan pemahaman pada diri 

peserta didik, peserta didik yang pandai tidak ada komunikasi dengan peserta 

didik yang kurang pandai, sehingga akibatnya terjadi ketidak seimbangan dalam 

proses pembelajaran. Lemahnya proses pembelajaran merupakan salah satu 

masalah yang harus diselesaikan, misalnya siswa lebih diarahkan untuk menghafal 

informasi tanpa dituntut memahami informasi yang diingatnya (Sanjaya,2012). 

Permasalahan lain berkaitan dengan pembelajaran yang tampak adalah 

lemahnya konsep dasar dan penalaran matematika peserta didik. Hal ini sangat 

terlihat dalam proses pembelajaran apabila mereka diberikan soal-soal latihan 

yang berbentuk soal cerita. Mereka masih terlihat bingung apabila menyelesaikan 

soal tersebut. Peserta didik terlihat kebingungan harus memulai dari mana 

menyelesaikan soal-soal cerita tersebut.  
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Kesulitan siswa dalam soal menyelesaikan masalah juga diketahui dari hasil 

tes pada siswa kelas IV SD 1 Tumpangkrasak menunjukkan bahwa materi 

pengukuran sudut dari 22 mengikuti tes, hanya 4 siswa yang setara dengan 

13,64% yang dinyatakan tuntas. Sedangkan yang tidak tuntas 86,36% setara 

dengan 18 siswa. Adapun nilai rata-rata nilai tes tersebut sebesar 39,64. Hal 

tersebut terlihat dari jawaban siswa yang kurang memahami soal yang disajikan. 

Aktivitas siswa rata-rata memperoleh 65. Adapun pencapaian <70 artinya bahwa 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dikatakan perlu bimbingan. 

Uraian diatas menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah serta 

aktivitas siswa dalam pembelajaran belum berkembang secara optimal. 

Seharusnya pembelajaran matematika dikaitkan dengan kehidupan nyata dan 

pengalaman belajar yang dialami oleh siswa. Sesuai dengan teori perkembangan 

kognitif Jean Piaget, masa kanak-kanak usia sekolah dasar (6-12 tahun) berada 

pada tahap operasional kongkrit dimana pada tahap ini anak masih membutuhkan 

objek untuk menyelesaikan tugas-tugas (Ibda, 2015:34). Salah satu model yang 

dapat digunakan yaitu model Problem Solving. Hal ini juga didukung oleh hasil 

penelitian Mulyati (2017) yang menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematika pada materi operasi hitung campuran menggunakan model 

Problem Solving lebih tinggi dengan presentase ketuntasan belajar 62,5% 

daripada model konvensional dengan presentase 37,5% dari 40 siswa. 

Ketertarikan dan antusias peserta didik dalam belajar juga sangat berpengaruh 

besar terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Masih 

kurangnya atau kelangkaan media pembelajaran (alat peraga) matematika juga 

merupakan suatu permasalahan dalam proses pembelajaran. Alat peraga sangat 

membantu peserta didik untuk mengetahui konsep matematika yang semula 

abstrak menjadi lebih terlihat nyata. Hal ini dapat membantu memperkuat konsep 

dasar matematika. Oleh karena itu pengadaan alat peraga juga sangat perlu sebagi 

penunjang proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut,diambil langkah dengan memperbaharui model 

pembelajaran yang diterapkan di kelas. Model pembelajaran yang akan diterapkan 

yaitu model pembelajaran Problem Solving yang bisa dilakukan secara kelompok. 
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Melihat kondisi peserta didik yang kurang berkomunikasi antara satu dengan 

lainnya maka model pembelajaran Problem Solving secara berkelompok yang 

akan di uji cobakan dalam penelitian ini. 

Model Problem Solving adalah suatu model pembelajaran melakukan 

pemusatan pada pengajaran dan ketrampilan pemecahan masalah yang diikuti 

dengan penguatan peningkatan aktivitas siswa Shoimin (2014:35). Dalam upaya 

mengentaskan keterpurukan terkait kemampuan pemecahan masalah siswa di 

indonesia, merupakan tanggung jawab guru untuk memikirkan dan melaksanakan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan mengemas proses pebelajaran 

yang lebih bermakna, menarik, mengikuti perkembangan IPTEK, serta dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah oleh 

karena itu perlu sekiranya dikembangan penerapan model pembelajaran yang 

berbasis pada Problem Solving.  

Suyitno (2006) menyatakan bahwa model problem pembelajaran melalui 

pemecahan masalah dipandang sebagai model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir tinggi. Dengan model Problem 

Solving dalam proses pembelajaran siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dimiliki untuk 

diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Melalui kegiatan ini 

aspek-aspek kemampuan seperti penerapan aturan pada masalah tidak rutin, 

penemuan pola, penggeneralisasian, komunikasi matematika dapat dikembangkan 

secara lebih baik. Dengan demikian diharapkan akan menciptakan pembelajaran 

yang lebih bermakna (meaningfull learning), sehingga pembelajaran lebih 

menyenangkan dan konsep yang telah dipelajari akan melekat pada siswa secara 

permanen. Beberapa hasil penelitian berkaitan dengan penggunaan model 

Problem Solving  menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model Problem 

Solving dapat menunjukkan siswa dari berbagai arah tujuan 

Perpaduan model Problem Solving dan alat peraga jam sudut termodifikasi 

akan menarik minat siswa dalam pembelajaran matematika. Sedangkan alat 

peraga jam sudut dapat dijadikan sebagai soal yang berbentuk pemecahan 
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masalah. Sehingga antara model Problem Solving dan alat peraga jam sudut 

termodifikasi terhadap pemecahan masalah siswa saling berhubungan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan model Problem Solving dengan alat 

peraga jam sudut bisa dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematika 

khususnya pemecahan masalah matematika. Sesuai dengan uraian tersebut, maka 

penelitian yang akan dilakukan berjudul “Pengaruh Model Problem Solving 

Berbantuan Alat Peraga Jam Sudut Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui 

pembelajaran jam sudut dengan model Problem Solving dapat mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM)? 

2. Apakah terdapat perbedaan antara rata-rata pretest dengan rata-rata 

posttestyang ada pada hasil evaluasi siswa? 

3. Apakah terdapat peningkatan aktivitas siswa setelah mengikuti pembelajaran 

dengan model Problem Solving berbantuan alat peraga jam sudut? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian bertujuan : 

1. Untuk menguji kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui 

pembelajaran jam sudut dengan model Problem Solving dapat mencapai 

kriteria ketuntasan minimal(KKM). 

2. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara rata-rata pretest dengan rata-

rata posttest yang ada pada hasil evaluasi siswa. 

3. Untuk menguji apakah terdapat peningkatan aktivitas siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan model Problem Solving berbantuan alat peraga jam 

sudut. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan metodologi 

pembelajaran sehingga dapat menigkatkan kualitas pembelajaran. 

b. Menambah wawasan dan referensi tentang pengaruh penggunaan model 

Problem Solving berbatuan alat praga jam sudut terhadap pemecahan 

masalah. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

1) Menambah referensi alat praga yang dapat menciptakan pembelajaran yang 

aktif, kreatif, inofatif, dan menyenangkan. 

2) Bahan pertimbangan dalam merencanakan dan merancang pembelajaran. 

3) Bahan altarnatif yang bisa digunakan pada mata pelajaran matematika 

khususnya kemampuan pemecahan masalah. 

b. Bagi Siswa 

1) Siswa dapat mengerjakan dan memecahkan soal-soal matematika khususnya 

yang berhubungan dengan pengukuran sudut. 

2) Siswa dapat menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

3) Siwa bisa mendapatkan gaya pembelajaran baru untuk mengetahui konsep 

pembelajaran matematika. 

c. Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi sekolah dalam pemikiran 

terhadap tehnik pengajaran matematika yang tepat guna sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi sekolah dengan berlandaskan pada 

setandart nasional. 

d. Bagi Peneliti 

Memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehingga dapat menggunakan 

pengalaman baru yang didapatkan untuk mengembangkan mutu pembelajaran 

matematika. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar permasalahan yang dikaji menjadi terarah maka harus di batasi pada 

permasalahan kemampuan pemecahan masalah dan aktivitas siswa kelaas IV SD 1 

Tumpangkrasak pada mata pelajaran matematika tentang pengukuran sudut 

dengan diterapkannya model Problem Solving. Adapun kompetensi dasar yang 

digunakan yakni menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar 

dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Selanjutnya mengukur 

sudut padaa bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Model Problem Solving 

Problem Solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan 

pemusatan pada pengajaran dan ketrampilan pemecahan masalah yang di ikuti 

pengukatan, ketrampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan 

ketrampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan 

tanggapannya, tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir. Adapun sintaks 

Problem Solving yaitu merumuskan masalah, menelaah masalah, merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian 

hipotesis, pembuktian hipotesis. 

2. Alat Peraga Jam Sudut 

Alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran ini  adalah alat peraga jam 

sudut yang terbentuk dari triplek atau kayu berbentuk lingkaran yang menyerupai 

jam dinding dan mempunyai dua jarum penunjuk panjang dan pendek, kedua 

jarum penunjuk itulah nanti yang membentuk sebuah sudut, yang mana pada satu 

jamnya berukuran 30
◦. 

3. Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Pemecahan masalah dengan indikator (1) memahami masalah, (2) 

merencanakan strategi penyelesaian masalah, (3) melaksanakan strategi 

penyelesaian masalah, dan (4) melihat kembali kelengkapan penyelesaan masalah. 
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4. Aktivitas Siswa 

Aktivitas sebagai suatu proses yang dapat menghasilkan perubahan sikap 

atau tingkah laku siswa dalam belajar. Dalam pembelajaran disekolah, aktivitas 

siswa merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh guru, 

sehingga pembelajaran yang ditempuh benar-benar akan memperoleh hasil yang 

optimal. Proses pembelajaran akan bermakna,apabila siswa terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran. Aktivitas yang ditunjukkan siswa akan menentukan 

kualitas pembelajaran, pengajaran modern mengutamakan aktivitas siswa. Dengan 

demikian pembelajaran dapat memberikan hasil yang optimal, apabila siswa 

mempunyai aktivitas yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan guru 

bertindak sebagai fasilitator, jadi pembelajaran yang efektif didominasi aktivitas 

siswa. 

5. Materi Pengukuran Sudut 

  Penelitian ini fokus pada pengukuran sudut. Sudut adalah gabungan dua sinar 

berpangkalan sama, tetapi tidak berlawanan. Sudut dapat dinyatakan dalam satuan 

derajat atau radian 1 putaran = 360 derajat, jadi satu derajat =
 

   
 dari 1 putaran 

penuh. Sudut dapat diartikan juga daerah yang dibatasi oleh dua buah garis yang 

berpotongan. Satuannya adalah derajat (◦), penulisannya menggunakan “„‟ 

 

 

 

 


