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BAB I 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
	Dalam dunia pendidikan akan selalu muncul masalah-masalah baru seiring tuntunan perkembangan zaman karena pada dasarnya sistem pendidikan nasisonal senantiasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baik ditingkat lokal, nasional maupun global. Dalam UU. No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab I pasal 1 menyebutkan bahwa:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Surabaya: t.p 2003), hlm 3

	Keseluruhan upaya tersebut bermuara pada keinginan luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta memungkinkan para warga (rakyat) mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmani maupun rohani. 
	Dengan demikian ukuran keberhasilan pendidikan nasional adalah meningkatnya kecerdasan kehidupan bangsa dan meningkatnya kualitas manusia Indonesia serta meningkatnya warga negara dalam mengembangkan diri. Berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki jangkauan dan kajian yang luas, terutama kajian pendidikan yang menyangkut pembelajaran di sekolah-sekolah. Jika diruntut kebelakang maka dapat dispesifikkan lagi sampai ke pembelajaran dari salah satu mata pelajaran yang memberikan kontribusi positif bagi pencerdasan dan pencerahan kehidupan bangsa.
	Matematika adalah ilmu yang memiliki objek abstrak yang pola pikirnya deduktif dan konsisten dengan tujuan mempersiapkan siswa agar: 1) sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan dan dunia yang berkembang melalui latihan atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien; 2) dapat menggunakan matematika dan pola pikir dalam kehidupan sehari-hari serta dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.  Sudarman Benu,prosiding (ITS Surabaya 2000) hal.407 
	Metematika terdiri dari beberapa bagian yaitu: 1) Arti/ hakekat kependidikan yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan daya nalar serta pembinaan kepribadian siswa; 2) Adanya kebutuhan nyata berupa tuntutan perkembangan real dan kepentingan hidup masa kini dan masa mendatang yang senantiasa berorientasi pada perkembangan pengetahuan, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi.  Asmin. www.depdiknas.go.id,2001:1
	Dalam hal ini, tentu saja matematika merupakan basik yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah barang tentu pencapaian target “mencerdaskan kehidupan bangsa” akan tetap segar bugar dalam  menyongsong persaingan globalisasi dan kemajuan ilmu serta teknologi, yang diaplikasikan pada persaingan industrialisasi pada semua aspek kehidupan yang relevan dengan kemajuan informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesatnya.   
	Namun masalah klasik dalam pembelajaran matematika adalah rendahnya prestasi murid serta kurangnya motivasi dan keinginan dalam pembelajaran matematika disekolah. Hal ini disebabkan karena penggunaan metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sehingga banyak pelajaran yang dibuang dengan percuma hanya karena penggunaan metode menurut kehendak guru dan mengabaikan kebutuhan siswa, fasilitas,  serta situasi kelas.  Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta Rineka Cipta,1996) Hal.105
	Dari pengalaman pembelajaran matematika yang dilakukan selama ini. Pada umumnya dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut: 1) Mempersiapkan dan memotivasi siswa untuk belajar, mengingatkan pengetahuan prasyarat yang diperlukan; 2) Menyampaikan (menjelaskan) materi yang diajarkan; 3) memberi contoh soal; 4) memberi soal latihan. Akbar Sutawidjaja,Pembelajaran Kontekstual,makalah disajikan dalam workshop, Pembelajaran Matematika Kontenporer STAIN Tulungagung. (12-14Juli 2007) Guru percaya bahwa dengan menjelaskan, pengetahuan Matematika dapat ditransfer langsung ke pikiran siswa. Matematika dipandang sebagai barang jadi yang dapat dipindahkan dari seseorang ke orang lain merupakan pandangan behaviorisme. 
	Pada pembelajaran matematika di atas, siswa tidak diajarkan strategi belajar yaitu dapat memahami bagaimana belajar, berfikir dan memotivasi diri. Oleh karena itu perlu menerapkan suatu strategi belajar yang membantu siswa dalam menguasai konsep-konsep yang ada dalam Matematika dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya lahirlah pandangan konstruktivis yaitu: 1) Belajar adalah proses pemahaman informasi baru; 2) Kebebasan merupakan unsur esensial dalam lingkungan belajar; 3) Strategi belajar yang digunakan menentukan proses dalam lingkungan; 4) Belajar pada hakikatnya memiliki aspek sosial dan budaya; 5) Kerja kelompok dianggap sangat berharga. Nurhadi, dkk, Pembelajaran Konstektual, (Malang: UM Press, 2004), hlm 3 Pada teori konstruktivis siswa aktif dalam pembelajaran karena siswa dalam teori ini difokuskan untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Disini peran guru sebagai fasilitator dan moderator, dalam menemukan fakta, konsep dalam belajar. 
	Tujuan pembelajaran berdasarkan konstruktivis adalah menekankan pada penciptaan pemahaman dan penguasaan siswa yang menuntut aktifitas yang kreatif dan produktif dalam konteks nyata. Ibid., hlm 11 Oleh karena itu, salah satu pembelajaran Matematika yang berorientasi pada teori kontruktivis adalah pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar kritis dan ketrampilan pemecahan masalah dan untuk memperoleh pengetahuan dan konsep-konsep esensial. Mohamad Nur, Kumpulan Makalah Teori Pembelajaran IPA, (Surabaya: Unesa PSMS Pasca Sarjana, 2001), hlm. 12. 
	Dari pembelajaran bermasalah ini siswa dituntut untuk melakukan penyelidikan otentik yaitu untuk mencari solusi nyata dari masalah nyata. Adapun tahap-tahap pembelajaran berbasis masalah adalah 1) Orientasi siswa pada masalah; 2) Mengorganisasi siswa untuk belajar; 3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok; 4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya; 5) Menganalisa dan mengevaluasi pemecahan masalah. Trianto, Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistif, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 72.  
	Salah satu topik pembelajaran Matematika adalah bangun ruang sisi datar (kubus dan balok) merupakan pengetahuan dasar yang penerapannya banyak di temukan dalam kegiatan sehari-hari. Namun kenyataan yang ditemukan belakangan ini banyak siswa sekolah menengah yang belum menguasai materi tersebut.
	Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kelas VIIIA dengan alasan lebih kondusif daripada kelas yang lain. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan digunakan pembelajaran berbasis masalah, guna meningkatkan penguasaan siswa terhadap konsep volume dan luas permukaan Bangun Ruang Sisi Datar (Balok dan Kubus) siswa kelas VIIIA MTS PSM Jeli Karangrejo Tulungagung tahun ajaran 2008/2009”. 
Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka fokus penelitian ini adalah:
	Bagaimana upaya meningkatkan penguasaan konsep volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar (kubus dan balok) dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah siswa kelas VIIIA MTs PSM Jeli Karangrejo tahun ajaran 2008/2009?
Bagaimana tingkat penguasaan peserta didik terhadap konsep volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar (kubus dan balok) dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah siswa kelas VIIIA MTs PSM Jeli Karangrejo tahun ajaran 2008/2009?

 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 
Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penguasaan konsep volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar (balok dan kubus) dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah siswa kelas VIIIA MTs PSM Jeli Karangrejo tahun ajaran 2008/2009.
Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap konsep volume dan luas permukaan  bangun ruang sisi datar (balok dan kubus) dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah siswa kelas VIIIA MTs PSM Jeli Karangrejo tahun ajaran 2008/2009.
Manfaat Penelitian 
	Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis:
	Kepentingan teoritis yaitu dapat menambah dan memperkuat teori yang sudah ada dalam pembelajaran Matematika.
Kepentingan praktis yaitu:
	Bagi institusi pendidikan sebagai pertimbangan dalam kebijakan yang berkenaan dengan upaya meningkatkan penguasaan konsep bangun ruang dan membantu meningkatkan hasil belajar Matematika.
Bagi tenaga pendidik sebagai alternatif dan masukan dalam pendekatan pembelajaran. Berbasis masalah guna meningkatkan penguasaan peserta didik dan hasil belajarnya.
Bagi siswa dapat membantu menumbuhkan minat dan semangat dalam belajar Matematika karena berhubungan dengan masalah dunia nyata sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penegasan Istilah 
	Untuk memudahkan dalam memahami judul skrisi maka dijelaskan beberapa istilah agar  tidak terjadi kesalahpahaman pemaknaan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul penelitian di atas sebagai berikut:

Penegasan Konseptual 
Upaya meningkatkan penguasaan 
	Upaya meningkatkan penguasaan adalah suatu proses pembelajaran yang mengaitkan antara pengetahuan yang sudah diperoleh siswa dengan pengetahuan baru dalam rangka perubahan pengetahuan melalui pengalaman belajar, sehingga akan diperoleh hasil belajar siswa secara bermakna dan nilai belajarnya juga semakin baik dan meningkat. Muniri,  Penerapan Teori Van Hied Untuk Pemahaman Siswa Terhadap  Konsep Segitiga pada Kelas 1 SMP Islam Sunan Giri Ngunut, Proposal Skripsi tidak diterbitkan Tulungagung: STKIP PGRI Tulungagung 2006.
	volume dan luas permukaan 

Volume adalah ukuran untuk menyatakan besar ruangaan yang di perlukan bagi benda tersebut. Sedangkan luas permukaan adalah jumlah luas dari semua bidang yang membentuk benda tersebut. Wono Setyo Budhi, Matematika untuk SLTP kelas IX semester 1 (Surabaya , Erlangga 2002) hal 9
	Bangun ruang sisi datar adalah bangun tiga dimensi yang permukaannya datar. anggota AKAPI, Mat Untuk SMP Kelas VIII (Surabaya Trijaya Pustaka), 2007 hal 58 

Kubus dan Balok
Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang kongruen. Atik Winarti dkk, Matematika Untuk SMP dan MTs Kelas IX, (Surabaya: Sic, 2005), hal. 58. Sedangkan balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh enam bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Ibid., hal. 28. 
	Pembelajaran Berbasis Masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah Trianto,   Pembelajaran Berbasis…, hal.  67

Penegasan Operasional 
	Secara operasional upaya meningkatkan penguasaan konsep volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar (balok dan kubus) dengan pembelajaran berbasis masalah adalah usaha guru untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap konsep volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar (kubus dan balok), agar siswa aktif belajar dapat menemukan konsep volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar (kubus dan balok). 

Sistematika Penulisan 
	Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab yaitu: 
Bab (I) Pendahuluan; Bab (II) Kajian Pustaka; Bab (III) Metode Penelitian; Bab (IV) Paparan Data/ Temuan Penelitian dan Pembahasan; 
Bab (V) Penutup.
	Bab I membahas tentang: a) Latar belakang masalah; b) Fokus penelitian; c) Tujuan penelitian; d) Manfaat penelitian; e) Penegasan istilah; 
f) Sistematika penelitian.
	Bab II membahas tentang: a) Konsep Pembelajaran Matematika; b) Pembelajaran Kontruktivisme; c) Pembelajaran Berbasis Masalah; d) Pembelajaran Konsep Volume dan Luas permukaan Bangun Ruang Sisi Datar (Kubus dan Balok).
	Bab III membahas tentang: a) Pendekatan dan Rancangan penelitian; b) Kehadiran Peneliti; c) Lokasi Penelitian; d) Data dan Sumber data; e) Prosedur pengumpulan data; f) Teknik analisis data; g) Pengecekan keabsahan data; h) Tahap-tahap penelitian. 
	Bab IV membahas tentang: a) Deskripsi lokasi penelitian; b) Paparan data; c) Pembahasan hasil penelitian.
	Bab V membahas tentang: a) Kesimpulan; b) Saran.



