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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika memiliki nilai kontribusi yang sangat penting dalam tatanan 

pendidikan guna mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu 

manusia yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 

dihadapinya, dengan demikian matematika dipelajari pada setiap jenjang 

pendidikan. Matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern dan memiliki peran yang penting dalam berbagai disiplin 

untuk memajukan daya pikir manusia. Dengan belajar matematika seseorang 

mampu mengembangkan kecerdasan berpikir secara logis, terstruktur,  perseptif 

dan kreatif. Hal tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Dengan 

demikian, matematika merupakan suatu ilmu dasar yang sangat penting untuk 

dipelajari oleh seluruh jenjang pendidikan, oleh sebab itu penggunaan 

pembelajaran matematika yang luas dalam aspek kehidupan dan memberikan 

peluang dimasa depan bagi generasi bangsa. Dalam pembelajarannya, 

matematika tidak dapat terbebas dari tata cara yang digunakan dalam  

penyampaian materi, terutama dalam membentuk konsep matematika, pendidik 

harus menggunakan model atau metode pembelajaran yang tepat.  

Menurut Suherman (dalam Frasticha, Fathurrohman, & Jaenudin, 2016: 

223) “matematika memiliki tujuan untuk mempersiapkan siswa untuk mampu 

menghadapi perubahan keadaan yang setiap waktu berkembang, melalui latihan 

bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur dan 

efektif”. Hasil survei dari Programme for International Student Assesment  

(dalam Supriyanti, Mastur, Z., & Sugiman. 2015: 135) menyebutkan bahwa 

‘pada tahun 2013 diketahui bahwa dari total 65 negara dan wilayah yang masuk 

survei PISA, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dalam bidang matematika’. 

Dengan demikian matematika di Indonesia cukup rendah.
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Salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya pembelajaran 

matematika ialah rendahnya kemampuan siswa untuk memecahkan masalah 

matematika. “Salah satu tujuan penting pembelajaran matematika yaitu 

memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis” (Jainuri & Riyandi, 

2017: 51). Kemampuan pemecahan masalah matematika ini dapat membantu 

siswa dalam memahami konsep serta mengambil keputusan terhadap 

permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa dalam kehidupannya. 

Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah belum berkembang secara 

optimal sehingga menyebabkan siswa belum mampu berpikir secara mandiri 

dalam memecahkan masalah. “Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematika sebagian besar siswa di 

Indonesia masih rendah” (Rahayu & Afriansyah, 2015: 30). Menurut Wardhani 

(dalam Wulandari & Supriyono, 2015: 42) ‘salah satu tujuan dari pembelajaran 

matematika yaitu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa’. Sehingga kemampuan pemecahan masalah matematika menjadi suatu 

hal yang sangat penting yang harus dimiliki siswa, karena kemampuan 

pemecahan masalah matematika ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah 

dalam matematika dan juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi siswa dikehidupannya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setiap 

permasalahan yang dihadapi manusia pasti ada jalan keluarnya. Sebagaimana 

firman Allah SWT yang berbunyi : 

 

Artinya : “Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 

baginya jalan keluar”. (QS. Ath-Thalaq: 2) 

Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dan dapat menarik perhatian 

dan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, menjadi hal 

penting  untuk mengatasi permasalahan matematika, khususnya kemampuan 

siswa untuk memecahkan permasalahan matematika. Salah satu usaha yang 

dapat dilakukan pendidik yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum 2013, salah satu model 
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pembelajaran yang dapat digunakan dalam kurikulum 2013 yaitu model 

pembelajaran ARIAS. Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Helfiani (2015: 91) bahwa model pembelajaran ARIAS berpengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V-A di 

SDN Serang 2. Sehingga hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa dalam 

pemecahan masalah matematika memperoleh hasil lebih tinggi, dibandingkan 

dengan siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran ARIAS. 

Model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 

Assesment dan Satisfaction) merupakan sebuah awal usaha yang dilakukan 

pada proses pembelajaran yang berguna untuk menumbuhkan rasa percaya 

diri siswa, proses pembelajaran yang tentunya memiliki kaitan dengan 

kehidupan siswa, dan memiliki usaha dalam menarik dan memelihara 

perhatian atau minat siswa (Rahman & Amri, 2014: 2).   

Adapun komponen yang terdapat dalam model pembelajaran ARIAS 

diantaranya Asurance (Percaya diri), Relevance (Sesuai dengan kehidupan 

siswa), Interest (Minat dan perhatian siswa), Assesment (Evaluasi) dan 

Satisfaction (Penguatan). Setiap siswa memiliki tingkat intelegensi yang 

bermacam-macam. Faktor-faktor pendukung agar kemampuan intelegensi 

siswa berfungsi secara optimal, dapat ditanamkan kelima komponen tersebut. 

Namun dari kelima komponen tersebut, ada komponen yang harus ditumbukan 

dan dikembangkan oleh pendidik kepada siswa, komponen tersebut yaitu 

komponen Asurance (percaya diri) dan Assesment (evaluasi). Karena dengan 

menumbukan dan mengembangkan komponen tersebut, siswa dapat 

meningkatkan sikap percaya diri dan dapat mengevaluasi atau menilai diri 

sendiri untuk melakukan proses berfikir serta menggunakan keterampilannya 

untuk memahami dan memecahakan suatu masalah. Dengan meningkatnya 

sikap percaya diri siswa, akan menumbukan sikap percaya diri siswa untuk 

menyelesaikan suatu masalah dalam kegiatan pembelajaran matematika. 

Dengan demikian hal tersebut akan menimbulkan rasa bangga (Satisfaction) 

pada diri siswa. Sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang mucul. 
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Sehubungan dengan permasalahan diatas, penulis terdorong untuk 

melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan model pembelajaran ARIAS 

pada pembelajaran matematika. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 

pengaruh model pembelajaran ARIAS terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa di Sekolah Dasar.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu “Apakah model pembelajaran ARIAS berpengaruh 

terhadap kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika di kelas 

tinggi Sekolah Dasar ?”. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh model 

pembelajaran ARIAS terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika 

pada pembelajaran matematika di kelas tinggi. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan yang diharapkan oleh 

peneliti setelah melakukan penelitian adalah menguji pengaruh model 

pembelajaran ARIAS terhadap kemampuan siswa dalam pemecahan masalah 

matematika di kelas tinggi Sekolah Dasar. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum dari hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis 

dapat memberikan manfaat pada pembelajaran matematika, terutama untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa sekolah dasar dengan 

menggunakan model pembelajaran ARIAS. Dengan penggunaan model 

pembelajaran ARIAS diharapkan berperngaruh terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik 

bagi sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pertimbangan bagi guru untuk dapat menerapkan model pembelajaran 

ARIAS pada saat pembelajaran matematika berlangsung, agar siswa 

mampu memecahkan masalah matematika. 

c. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan 

rasa yakin dan percaya diri siswa, membangkitkan dan memelihara 

minat belajar siswa serta dapat meningkatkan kemapuan pemecahan 

masalah matematika. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman mengenai 

model pembelajaran yang efektif guna meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika, sehingga siswa dapat memecahkan 

permasalahan pada saat pembelajaran matematika.  

 


