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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia dan setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperolehnya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Almujaadilah yang berbunyi 

sebagai berikut. 

                       

                    

                  

Artinya: 11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan pendidikan, maka seseorang 

akan memiliki ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna bagi kehidupannya. 

Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar, sistematis, dan terencana dengan 

tujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam rangka 

mewujudkan, merealisasikan, serta meningkatkan kualitas hidup yang lebih 

baik. Dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 (1) bahwa: 

Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan Negara. 
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Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan yang menyeluruh sangat 

diperlukan untuk mencapai tujuan di atas. Lembaga-lembaga yang terkait 

dengan dunia pendidikan harus dapat memfasilitasi dan mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sekolah sebagai salah satu lembaga 

pendidikan yang sifatnya formal, terutama sekolah dasar, merupakan wadah 

utama untuk meningkatkan mutu pendidikan, dimana sekolah merupakan 

tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa 

sebagai proses perubahan tingkah laku yang meliputi aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap pada diri siswa. Perubahan tingkah laku tersebut dapat 

diraih secara maksimal apabila student active learning dijadikan sebagai 

paradigma dalam proses pembelajaran. Maksudnya adalah orientasi 

pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang berpusat pada 

siswa (student centered), bukan berpusat pada guru (teacher centered). 

Paradigma proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa (student 

centered) merupakan implementasi dari Kurikulum 2013 yang menerapkan 

pola pembelajaran interaktif dengan melibatkan berbagai komponen tidak 

hanya guru dan siswa itu sendiri, tetapi juga menempatkan sekolah sebagai 

bagian dari masyarakat, lingkungan alam, serta sumber dan media lainnya yang 

memberikan pengalaman belajar langsung bagi siswa sehingga siswa dapat 

aktif mencari dan mengembangkan potensinya baik dari segi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilannya melalui proses pembelajaran yang 

bermakna. Guru diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator yang akan 

memfasilitasi siswa dalam belajar, dan siswa sendirilah yang harus aktif 

belajar.  

Pengelolaan pembelajaran yang aktif sangat penting dilaksanakan, 

khususnya pada pembelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu 

mata pelajaran yang berguna bagi kehidupan siswa serta memiliki peranan 

penting dalam meningkatkan potensi siswa. Matematika memiliki kajian yang 

bersifat abstrak. Oleh karena itu, matematika sering dianggap sebagai mata 

pelajaran yang sulit apabila dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. 

Berdasarkan hasil tes dan evaluasi Programme for International Students 
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Assessment (PISA) pada tahun 2015, rata-rata skor pencapaian matematika 

siswa Indonesia berada pada peringkat 63 dari 69 negara, sedangkan untuk 

sains dan membaca berada pada peringkat 62 dan 61 (PISA, 2018: 5). 

Ketercapaian pemahaman siswa terhadap objek kajian matematika yang 

bersifat abstrak dapat dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna bagi siswa, yaitu pembelajaran matematika yang dihubungkan 

dengan konteks dunia nyata siswa.  

Panduan Pembelajaran Matematika dan PJOK SD-MI menyebutkan 

bahwa pembelajaran matematika di sekolah dapat memberikan kontribusi 

dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan pendidikan dasar melalui 

pegalaman belajar yang diharapkan mampu untuk: (1) Memahami konsep dan 

menerapkan prosedur matematika dalam kehidupan sehari-hari; (2) Melakukan 

operasi matematika; (3) Berpikir kritis melalui penalaran matematis; (4) 

Memecahkan masalah dan mengomunikasikan gagasan untuk memperjelas 

keadaan atau masalah; (5) Menumbuhkan sikap positif seperti sikap logis, 

kritis, cermat, teliti, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah; 

dan (6) Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada 

matematika (Kemedikbud, 2016: 6).  

Pemecahan masalah menjadi hal yang harus diperhatikan dalam 

pembelajaran matematika, Branca (dalam Sri, 2016: 149) mengemukakan 

bahwa pemecahan masalah merupakan tujuan umum dari pembelajaran 

matematika dan kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang yang belajar 

matematika. Ruseffendi (dalam Adhar, 2012: 3) memberikan pendapat bahwa 

kemampuan pemecahan masalah sangat penting dalam matematika karena 

dapat digunakan sebagai acuan untuk memperdalam ilmu matematika dan juga 

dapat diterapkan pada bidang lain serta dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Selanjutnya Charles dan O’Daffer (dalam Haryani, 2011: 122) 

menyatakan bahwa terdapat beberapa tujuan diajarkannya pemecahan masalah 

dalam pembelajaran matematika, yaitu: 

(1) Mengembangkan keterampilan berpikir siswa; (2) 

Mengembangkan kemampuan menyeleksi dan menggunakan strategi-

strategi penyelesaian masalah; (3) Mengembangkan sikap dan keyakinan 
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dalam menyelesaikan masalah; (4) Mengembangkan kemampuan siswa 

menggunakan pengetahuan yang saling berhubungan; (5) 

Mengembangkan kemampuan siswa untuk memonitor dan mengevaluasi 

pemikirannya sendiri dan hasil pekerjaannya selama menyelesaikan 

masalah; (6) Mengembangkan kemampuan siswa menyelesaikan masalah 

dalam suasana pembelajaran yang bersifat kooperatif; dan (7) 

Mengembangkan kemampuan siswa menemukan jawaban yang benar 

pada masalah-masalah yang bervariasi. 

 

Efrida (2013: 136) mengemukakan bahwa pemecahan masalah sebagai 

usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, tidak begitu saja dengan mudah 

dapat dicapai. Pembelajaran matematika didominasi oleh penegenalan rumus-

rumus tanpa adanya perhatian ksusus terhadap pemahaman siswa, serta 

penggunaan buku teks yang masih sedikit membahas soal pemecahan masalah. 

Maka dari itu perlu adanya perubahan citra pembelajaran matematika ke arah 

yang menyenangkan. Ruhyana (2016: 117) mengemukakan bahwa kesulitan 

yang dihadapi oleh siswa pada saat menyelesaikan soal-soal pemecahan 

masalah dapat diatasi dengan menyelenggarakan  proses pembelajaran yang 

menumbuhkan motivasi dengan mengembangkan inovasi baru. 

Suasana belajar yang menyenangkan dapat diciptakan melalui 

penggunaan media pembelajaran (Salma, 2013: 19). Media pembelajaran akan 

membuat proses pembelajaran lebih menarik perhatian siswa, siswa lebih 

banyak melakukan aktivitas belajar yang tidak hanya mendengarkan penjelasan 

guru. Media pembelajaran dapat dijadikan sebagai alat bantu guru untuk 

menyampaikan kajian materi yang akan dipelajari pada proses pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajar apabila media pembelajaran 

tersebut dapat menyampaikan pengetahuan dengan baik dan jelas.  

Penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan apabila digunakan 

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian eksperimen tentang pengaruh penggunaan media 

pembelajaran tangga satuan panjang terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa di kelas tinggi khususnya di kelas IV SDN Cipanengah CBM pada 

materi pengukuran panjang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “apakah penggunaan media pembelajaran tangga satuan 

panjang berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa di kelas IV pada materi pengukuran panjang?”. 

 

C. Batasan Masalah 

 Batasan masalah diperlukan untuk dijadikan sebagai patokan ruang 

lingkup dari penelitian agar penelitian menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun 

batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pemecahan masalah perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika. 

2. Dibutuhkan inovasi baru untuk mengatasi kesulitan dalam memecahkan 

masalah. 

3. Perlu adanya citra pembelajaran matematika yang menyenangkan. 

4. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan dengan bantuan media 

pembelajaran. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran tangga satuan panjang 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di kelas IV pada 

materi pengukuran panjang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk 

menerapkan proses pembelajaran matematika di dalam kelas, khususnya 

proses pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran tangga satuan 

panjang yang diterapkan pada pembelajaran matematika materi pengukuran 

panjang.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru  

Dijadikan sebagai sumber pengetahuan tentang alternatif pemilihan 

media pembelajaran, khususnya media pembelajaran tangga satuan 

panjang untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa pada materi pengukuran panjang. 

b. Bagi siswa 

Membantu siswa untuk lebih memahami materi pelajaran 

matematika pengukuran panjang dengan menggunakan media 

pembelajaran tangga satuan panjang yang kemudian kemampuan 

pemecahan masalah matematikanya dapat ditingkatkan. 

c. Bagi sekolah 

Membantu memperlancar proses pembelajaran dengan bantuan 

media serta meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah khususnya 

dalam pembelejaran matematika. 

d. Bagi peneliti 

Menambah wawasan terkait peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematika khususnya menggunakan media tangga satuan 

panjang pada materi pengukuran panjang. 

 

 


