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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara 

pendidik dengan peserta didik yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Al- Tabany (2014:9) “Pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang 

guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan 

sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan”. Salah 

satunya adalah pembelajaran matematika. 

Adapun tujuan dari pembelajaran matematika adalah untuk berlatih 

berpikir logis dan menanamkan berbagai kompetensi atau kemampuan dalam diri 

siswa yang akan dipergunakannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang. 

Salah satunya yaitu kemampun pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan yang 

tercantum dalam Permendiknas RI No. 19 tahun 2005 dalam Widya (2014:18) 

yang menyatakan bahwa: 

“pembelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki (1) kemampuan 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah, (2) memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan dan menafsirkan solusi yang diperoleh”. 

Pemecahan masalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencari 

jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Polya dalam Harmini & Roebyanto 

(2017:14) mengartikan “pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar 

dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera dicapai”.  
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Kemampuan pemecahan masalah harus dimiliki siswa dalam 

pembelajaran, salah satunya yaitu pada pembelajaran matematika, karena 

matematika sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang 

dikemukakan oleh Harmini & Roebyanto (2017:1) bahwa “pembelajaran 

matematika berperan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa”. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dapat dilakukan 

dengan cara mengarahkan pembelajaran matematika dengan pemberian latihan 

atau tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa baik secara berkelompok 

maupun secara individu. dengan begitu maka siswa akan terlatih untuk dapat 

memecahkan masalah matematika.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas VD SDN 

No.13/1 Muara Bulian pada tanggal 24 Oktober 2018 sampai 26 Oktober 2018 

ditemukan beberapa masalah dalam proses pembelajaran yang dapat mengganggu 

keberhasilan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran peneliti melihat guru 

lebih aktif dalam pembelajaran. Guru menyampaikan materi pembelajaran di 

depan kelas, setelah selesai menyampaikan materi kemudian guru meminta siswa 

mengerjakan soal yang ada di buku siswa. Pembelajaran terlihat lebih dominan 

menggunakan metode ekspositori dan penugasan. Sehingga ketika siswa diberikan 

suatu persoalan oleh guru, 17 siswa terlihat bingung dalam menyelesaikan soal 

tersebut, bahkan ada 6 siswa yang selalu tidak selesai dalam mengerjakan soal 

yang diberikan oleh guru. Siswa terlihat tidak memahami soal yang diberikan oleh 

guru, tidak memahami apa unsur yang diketahui dalam soal, apa unsur yang 

ditanyakan dalam soal, dan apa inti permasalahan yang ada dalam soal tersebut.  

Bahkan ada 7 siswa yang hanya menjawab soal dengan menuliskan jawabannya 
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saja tanpa menuliskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal tersebut. Ada 

17 dari 24 siswa di kelas VD yang masih kesulitan dalam memecahkan soal 

matematika tentang bangun ruang. 

Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan tes awal (pre test) 

untuk mendukung temuan dalam observasi. Pada tanggal 29 Oktober 2018, 

peneliti memberikan pre test berupa tes tertulis kepada siswa di kelas VD SDN 

No.13/1 Muara Bulian. Ketika diberikan soal tes awal (pretest), siswa terlihat 

bingung dalam mengerjakan soal tersebut. Hasil tes menunjukkan dari 24 siswa, 

hanya ada 4 siswa yang nilainya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), 

jika dipersentasikan secara klasikal hanya 16,67% yang tuntas. 

Hal tersebut disebabkan karena proses pembelajaran yang berlangsung 

kurang menarik perhatian siswa dan membuat siswa sering terlihat bosan 

mengikuti pembelajaran. Siswa hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru 

tanpa berusaha mencari sendiri penyelesaian dari permasalahan yang diberikan 

oleh guru, karena guru juga kurang memperhatikan pengembangan kemampuan 

pemecahan masalah yang ada dalam diri siswa.  Dari beberapa masalah yang 

ditemukan, peneliti memilih masalah yang paling urgent yaitu kesulitan siswa 

dalam memecahkan masalah matematika pada materi bangun ruang. Karena 

kemampuan pemecahan masalah harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran matematika yang tercantum dalam Permendiknas RI No. 19 tahun 

2005 dalam Widya (2014:18). 
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 Dalam pembelajaran matematika diperlukan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada kemampuan pemecahan masalah yang ada di dalamnya. 

Adapun salah satu cara untuk mencapai hasil dan tujuan belajar yang baik yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif yang dapat membuat 

proses pembelajaran menjadi menyenangkan, siswa lebih perhatian, tertarik 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sejalan dengan pendapat Kosasih 

dalam Zuraida (2015:121) yang menyatakan bahwa “model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan hasil belajar 

siswa”. Dengan menerapkan model pembelajaran, tentunya siswa akan lebih 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru sehingga ketika diberikan 

persoalan atau permasalahan siswa dapat memahami dan dapat memecahkan 

masalah yang diberikan oleh guru. 

 Adapun salah satu model pembelajaran yang dapat membuat siswa 

semangat dan tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran dan dapat membuat 

siswa mampu memecahkan masalah adalah model pembelajaran bamboo 

dancing. Latifah, dkk (2016:99) mengemukakan bahwa:  

“model pembelajaran bamboo dancing merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada terjadinya kerjasama antara siswa satu dengan 

siswa lain yang berada dihadapannya dan nantinya saling bergeser berpindah 

posisi searah jarum jam dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan”. 

 Model pembelajaran bamboo dancing mampu membuat siswa 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, dan memungkinkan siswa 

saling bertukarpikiran dengan temannya dan siswa akan lebih mudah memahami 

persoalan yang diberikan oleh guru sehingga siswa lebih mampu memecahkan 

permasalahan yang ada di dalamnya. 
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 Adapun hubungan antara kemampuan pemecahan masalah dan model 

pembelajaran bamboo dancing adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

bamboo dancing dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah. ini dikarenakan model ini menuntut siswa untuk bekerjasama dengan 

pasangannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan.  

Penelitian ini juga didukung dengan teori Vigotsky dalam Al-tabany 

(2014:38) yang menyatakan bahwa “vigotsky yakin bahwa fungsi mental yang 

lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan dan kerja sama antar 

individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu 

tersebut”. Adanya interaksi sosial dengan teman lain akan dapat memicu 

terbentuknya ide baru dalam diri siswa. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

penelitian tentang “meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah 

bangun ruang melalui model pembelajaran bamboo dancing di kelas V Sekolah 

Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan model 

pembelajaran  bamboo dancing untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pemecahan masalah bangun ruang  di kelas V Sekolah Dasar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran 

bamboo dancing dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah bangun ruang di kelas V Sekolah Dasar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

a. Memberikan informasi tentang model pembelajaran bamboo dancing 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah 

bangun ruang di Sekolah Dasar. 

b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan variabel- 

variabel lain yang  relevan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah bangun ruang dapat meningkat dengan penerapan model 

pembelajaran bamboo dancing. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan guru-guru dapat termotivasi untuk 

menggunakan model pembelajaran dalam setiap proses pembelajaran. 

c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana dalam 

meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah dan meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. 

 


