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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Landasan Teoritis 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

a. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan 

metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur dan 

teliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan 

kognitif. 

Hudoyo mengatakan bahwa suatu soal akan merupakan masalah 

jika seorang tidak mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera 

dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban soal tersebut.1 Suatu 

masalah biasanya memuat situasi yang mendorong seorang untuk 

menyelesaikan akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus 

dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan 

kepada seorang siswa dan siswa tersebut dapat mengetahui cara 

penyelesaiannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat 

dikatakan sebagai masalah. Kemampuan pemecahan masalah bisa 

diperoleh melalui pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Jadi 

sesuatu dianggap masalah tergantung kepada orang yang menghadapi 

masalah tersebut. 

                                                           
1 Melly Andriani, Mimi Hariani, Pembelajaran Matematika SD/MI. Pekanbaru : Benteng 

Media,2013, h. 36 
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Kemampuan inilah yang harus selalu dilatih agar siswa dapat 

bersosialisasi aktif didalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat made wena yang menyatakan “tujuan pembelajaran 

adalah menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam memecahkan masalah yang dihadapi kelak 

dimasyarakat”.2 Kemampuan pemecahan masalah sangat penting 

artinya bagi siswa dan masa depannya.  

Menurut Charles dan Lester sebagaimana yang dikutip Effendi 

Zakaria, menyatakan bahwa masalah dalam matematika dapat 

diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:3 

1) Masalah rutin yaitu masalah yang berulang-ulang yang berbentuk 

latihan yang berulang-ulang yang melibatkan langkah-langkah 

dalam penyelesaiannya.  

2) Masalah yang tidak rutin terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama 

masalah proses yaitu masalah yang memerlukan perkembangan 

strategi untuk memahami suatu masalah dan menilai langkah-

langkah penyelesaian masalah tersebut. Kedua masalah yang 

berbentuk teka-teki yaitu masalah yang memberikan peluang 

kepada siswa untuk melibatkan diri dalam pemecahan masalah 

tersebut. 

 

 

                                                           
2 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta: Bumi Aksara, 2012 

h.52 
3 Effendi Zakaria,dkk, Op.Cit., h.113 
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b. Komponen Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis terlihat 

dalam kerangka kurikulum matematika Singapura yang digambarkan 

sebagai sebuah segilima beraturan dengan setiap sisinya 

menggambarkan komponen pendukung kemampuan pemecahan 

masalah tersebut yaitu: (1) konsep, (2) pemrosesan, (3) metakognisi 

(termasuk di dalamnya adalah kemandirian belajar), (4) sikap, dan (5) 

keterampilan. Apabila kelima komponen ini dikuasai dengan baik 

maka kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dicapai.4 

c. Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah  

Pembelajaran yang dikatakan berhasil, apabila siswa-siswa 

tersebut dapat mengikuti pelajaran itu dengan baik dan hasil belajar 

terutama kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sudah 

mencapai target yang diinginkan. Dalam pemecahan masalah 

matematika siswa harus menguasai cara mengaplikasikan konsep-

konsep dan menggunakan keterampilan dalam berbagai situasi baru 

yang berbeda-beda.5 Kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa dapat dilihat dari indikator berikut: 

1) Memahami masalah, yaitu menentukan (mengidentifikasi) apa yang 

diketahui, apa yang dinyatakan, syarat-syarat apa yang diperlukan, 

apa syarat yang bisa dipenuhi, memeriksa apakah syarat-syarat yang 

                                                           
4 Yudi Darma, Muhamad Firdaus, Rahman Haryadi, Jurnal Edukasi, Hubungan 

Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa Calon 

Guru Matematika, 2016,  Vol. 14, No. 1, Juni 2016, h. 2 
5 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar,  Jakarta : Rineka 

Cipta, 1999,  h. 257 
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diketahui, dan menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang 

lebih operasional (dapat dipecahkan). 

2) Merencanakan penyelesaian, memeriksa apakah sudah pernah 

melihat sebelumnya atau melihat masalah yang yang sama dalam 

bentuk yang berbeda, memeriksa apakah sudah mengetahui soal lain 

yang terkait, mengaitkan dengan teorema yang mungkin berguna, 

memperhatikan yang tidak diketahui dari soal dan mencoba 

memikirkan soal yang sudah dikenal yang mempunyai unsur yang 

tidak diketahui yang sama. 

3) Melaksanakan penyelesaian, yaitu melaksanakan rencana 

penyelesaian, mengecek kebenaran setiap langkah dan 

membuktikan bahwa langkah benar. 

4) Memeriksa kembali, yaitu meneliti kembali hasil yang telah dicapai, 

mengecek hasilnya, mengecek argumennya, mencari hasil itu 

dengan cara lain, dan menggunakan hasil atau metode yang 

ditemukan untuk menyelesaikan masalah lain.6 

Adapun indikator kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat 

pada Tabel II.1.7 

 

 

 

 

                                                           
6 Zakaria Effendi, dkk, Op.Cit., h.115 
7 Ibid, h.115 
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TABEL II.1 

INDIKATOR KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH  

Skor 
Memahami 

Masalah 

Merencakanan 

penyelesaian 

Melaksanakan 

penyelesaian 

Memeriksa 

kembali 

0 

Salah 

menginterpertasi 

soal/salah sama 

sekali 

Tidak ada rencana 

penyelesaian 

Tidak ada 

penyelesaian  

Tidak ada 

keterangan 

1 

Tidak 

mengindahkan 

kondisi soal/ 

interprestasi soal 

kurang tepat 

Membuat rencana 

strategi yang tidak 

relevan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

mengarah pada 

jawaban benar 

tapi salah dalam 

penyelesaian 

Pemeriksaan 

hanya pada 

hasil 

perhitungan 

2 

Memahami soal Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

kurang relevan 

sehingga tidak 

dapat dilaksanakan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

benar dan 

mendapatkan 

hasil yang benar 

Pemeriksaan 

kebenaran 

prosedur 

(keseluruhan) 

3 

 Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

benar tapi tidak 

lengkap 

  

   4 

 Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

benar mengarah 

pada jawaban 
 

  

 Skor maks = 2 Skor maks = 4 Skor maks = 2 Skor maks = 2 

   Sumber: Zakaria Effendi, dkk. Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 

 

2. Metode Discovery Learning 

a. Pengertian Metode Discovery Learning 

Metode discovery adalah suatu cara untuk menyampaikan 

ide/gagasan melalui proses menemukan. Peserta didik menemukan 
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sendiri pola-pola dan struktur matematika melalui sederetan 

pengalaman belajar yang lampau.8  

Discovery Learning adalah metode mengajar yang mengatur 

pengajaran yang sedemikian rupa sehingga anak memperoleh 

pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui 

pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Discovery 

dapat melatih proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan 

sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. Proses mental tersebut misalnya 

mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan 

sebagainya.9 

Metode discovery learning menurut Jerome Bruner yang dikutip 

oleh M Hosnan adalah “metode belajar yang mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip 

umum praktis contoh pengalaman”.10 Sistem belajar discovery yang 

dikembangkan Jerome Bruner ini menggunakan landasan pemikiran 

pendekatan belajar mengajar. Hasil belajar dengan cara ini lebih 

mudah dihapal dan diingat, mudah ditransfer untuk memecahkan 

masalah. Pengetahuan dan kecakapan siswa bersangkutan lebih jauh 

dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, karena siswa merasa puas atas 

penggunaannya sendiri. 

                                                           
8 Ali Hamzah, Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika, 

Jakarta: Rajawali Pers, 2014,  h.270 
9 Istarani, Kumpulan 40 Metode Pembelajaran, Medan: Media Persada, 2012, h.51 
10 M Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21 (Kunci 

Sukses Implementasi Kurikulum 2013), Bogor : Ghalia Indonesia, 2014, h.281   
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b. Komponen Metode Discovery Learning 

Metode penemuan (discovery) adalah cara penyajian pelajaran 

yang banyak melibatkan siswa dalam proses-proses mental dalam 

rangka penemuannya. Discovery adalah proses mental, dan dalam 

proses itu individu mengasimilasi konsep dan prinsip-prinsip. Tiga ciri 

utama belajar menemukan yaitu:11 

1) Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, 

menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan. 

2) Berpusat pada siswa. 

3) Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan 

pengetahuan yang sudah ada. 

Menurut Wetswoon yang dikutip oleh Ridwan Abdullah Sani 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan metode discovery akan 

efektif jika terjadi hal-hal sebagai berikut12 : 

1) Proses belajar dibuat secara terstruktur dengan hati-hati. 

2) Siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan awal untuk belajar. 

3) Guru memberikan dukungan yang dibutuhkan siswa untuk 

melakukan penyelidikan. 

c. Langkah-langkah Metode Discovery Learning 

Adapun langkah-langkah discovery learning adalah sebagai 

berikut:13 

                                                           
11  Ibid, h.284 
12 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013, 

Jakarta : Bumi Aksara, 2014, h.98 
13 M Hosnan, Op.Cit, h.289 
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1) Langkah persiapan 

a) Menentukan tujuan pembelajaran. 

b) Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, 

minat, gaya belajar, dan sebagaimya). 

c) Memilih materi pembelajaran. 

d) Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara 

induktif. 

e) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-

contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa. 

f) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke 

kompleks, dari yang konkret  ke abstrak, atau dari tahap enaktif, 

ikonik, sampai ke simbolik. 

g) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar. 

2) Prosedur aplikasi 

Sedangkan menurut Syah yang dikutip oleh M. Hosnan, dalam 

penerapan metode discovery learning dikelas terdapat prosedur 

yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar, secara 

umum prosedur-prosedur tersebut adalah sebagai berikut:14 

a) Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 

Pertama-tama pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu 

yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk 

tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk 

menyelidiki sendiri. Disamping itu, guru dapat memulai 

kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran 

membaca buku, dan aktifitas belajar lainnya yang mengarah 

pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini 

                                                           
14 Ibid, h.289-291 
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berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang 

dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam 

mengeksplorasi bahan. Dalam hal ini, Bruner memberikan 

stimulasi dengan menggunakan teknik bertanya, yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan 

siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. 

Dengan demikian seorang guru harus menguasai teknik-teknik 

dalam memberikan stimulus kepada siswa agar tujuan 

mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai. 

 

b) Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah) 

Setelah dilakukan stimulus, langkah selanjutnya adalah guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan 

dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis, yakni pernyataan 

(statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang 

diajukan. Memberikan kesempatan siswa untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka 

hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam membangun 

siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. 

 

c) Data Collection (Pengumpulan Data) 

Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis. Pada tahap ini, berfungsi untuk menjawab 

pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, 

dengan demikian siswa diberi kesempatan untuk 

mengumpulkan (collection) berbagai informasi relevan, 

membaca literature, mengamati objek, wawancara dengan 

narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. 

Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif 

untuk menemukan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja siswa 

menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki.  

 

d) Data Processing (Pengolahan Data) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan 

informasi yang telah diperoleh siswa baik melalui wawancara, 

observasi dan sebagainya. Semuanya diolah, diacak, 

diklarifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan 

cara tertentu secara ditafsirkan pada tingkat kepercayaan 

tertentu. Data processing disebut juga dengan pengkodean 

(coding) / kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan 
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konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut siswa akan 

mendapatkan pengetahuan baru tentang alternative jawaban / 

penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. 

 

e) Verification (Pembuktian) 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang 

ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan 

hasil data processing. Berdasarkan hasil pengolahan dan 

tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis 

yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah 

terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Pembuktian 

menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan berjalan 

dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan 

atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam 

kehidupannya. 

 

f) Generalization (Menarik Kesimpulan) 

Tahap generalisasi / menarik kesimpulan adalah proses 

menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip 

umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang 

sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan 

hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang 

mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan siswa 

harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan 

pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau 

prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman 

seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi 

dari pengalaman-pengalaman itu. 

 

d. Peran Guru dalam Metode Discovery Learning 

Pembelajaran discovery learning peranan atau tugas guru antara 

lain:15 

1) Merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu 

terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh 

siswa. 

                                                           
15 Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h.108 
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2) Menyajikan materi pelajaran diperlukan sebagai dasar bagi para 

siswa untuk memecahkan masalah.  

3) Guru harus memperhatikan tiga cara penyajian yaitu enaktif, 

ikonik, dan simbolik. 

4) Bila siswa memecahkan masalah dilaboratorium atau secara 

teoritis, guru hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing 

atau tutor. 

5) Nilai hasil belajar merupakan suatu masalah dalam discovery 

learning. 

e. Kelebihan dan Kelemahan Metode Discovery learning 

Adapun kelebihan dan kelemahan metode discovery learning 

adalah sebagai berikut :16 

1) Kelebihan metode discovery learning 

a) Mampu membantu siswa dalam mengembangkan dan 

memperbanyak persediaannya dan penguasaan keterampilan 

dan proses kognitif siswa. 

b) Pengetahuan diperoleh bersifat sangat pribadi dan pengetahuan 

yang sangat kukuh dan pendalaman dari materi. 

c) Membangkitkan gairah belajar para siswa. 

d) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergerak maju 

sesuai dengan kemampuannya. 

e) Siswa dapat mengarahkan sendiri cara belajarnya  sehingga 

lebih merasa terlibat dan bermotivasi dalam belajar. 

f) Membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya 

kepercayaan diri pada siswa. 

g) Berpusat pada siswa. 

h) Membantu siswa menuju skeptisme yang sehat untuk 

menemukan kebenaran akhir yang mutlak. 

 

 

 

                                                           
16 Ali Hamzah, Muhlisrarini, Op.Cit., h.270-271 
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2) Kelemahan dari metode discovery learning  

a) Siswa yang lamban mungkin bingung dalam usahanya 

mengembangkan pikirannya jika berhadapan dengan hal-hal 

baru yang abstrak. 

b) Kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. 

c) Mungkin mengecewakan guru atau siswa yang terbiasa dengan 

perencanaan dan pengajaran secara tradisional. 

d) Dipandang terlalu mementingkan dalam memperoleh 

pengertian dan kurang memerhatikan diperolehnya sikap dan 

keterampilan. 

e) Dalam beberapa ilmu, fasilitas yang dibutuhkan untuk mencoba 

ide-ide mungkin tidak ada. 

f) Tidak memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif, jika 

pengertian-pengertian yang ditemukan sudah diseleksi oleh 

guru.  

 

3. Hubungan Metode Discovery Learning dan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematika 

Pendidikan merupakan kegiatan membangun budaya dan pengetahuan 

yang juga merupakan suatu kegiatan universal dalam kehidupan manusia.  

Menurut teori kontruktivisme, suatu prinsip penting dalam psikologi 

pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan dalam benaknya.17 Senada dengan hal tersebut, metode 

discovery learning juga menerapkan pembelajaran yang menuntut siswa 

membangun pengetahuannya sendiri, dimana siswa harus mampu 

mengorganisasikan sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep. 

Menurut Encylopedia Of Educational Research yang dikutip oleh 

Suryosubroto, bahwa metode discovery learning merupakan metode yang 

unik yang dapat diberi bentuk oleh guru dalam berbagai cara, termasuk 

                                                           
17 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 2010, h.145 
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mengajarkan keterampilan menyelidiki dan memecahkan masalah sebagai 

alat bagi siswa untuk mencapai tujuan pendidikannya.18 Dalam metode 

discovery learning siswa didorong untuk belajar sendiri secara mandiri. 

Ketika ia bertemu dengan masalah, maka ia kemudian diarahkan untuk 

mencapai suatu pemecahan atau solusi dan untuk menemukan solusi 

tersebut. Memecahkan masalah memerlukan keterampilan berpikir secara 

terpadu dan dasar pengetahuan yang relevan. 

Penerapan metode discovery learning lebih banyak menempatkan 

guru sebagai pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitator belajar, 

sehingga siswa lebih banyak melakukan kegiatan sendiri atau dalam 

bentuk kelompok memecahkan masalah dengan bimbingan guru. Dengan 

demikian, penerapan metode ini diharapkan dapat menghasilkan siswa 

yang memiliki kemampuan memcahkan masalah secara rasional, lugas dan 

tuntas. 

4. Kemampuan Awal 

a. Pengertian Kemampuan Awal 

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat 

sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal 

siswa merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga 

dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan 

awal matematika merupakan kemampuan yang dapat menjadi dasar 

                                                           
18 Suryosubroto, Op.Cit., h.178  
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untuk menerima pengetahuan baru.19 Gerlach dan Ely dalam Harjanto 

“Kemampuan awal siswa ditentukan dengan memberikan tes awal”.  

Kemampuan awal siswa ini penting bagi pengajar agar dapat 

memberikan dosis pelajaran yang tepat, tidak terlalu sukar dan tidak 

terlalu mudah. Kemampuan awal juga berguna untuk mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan. 

Gagne menyatakan bahwa “kemampuan awal lebih rendah dari 

pada kemampuan baru dalam pembelajaran, kemampuan awal 

merupakan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum memasuki 

pembelajaran materi pelajaran berikutnya yang lebih tinggi.” Jadi 

seorang siswa yang mempunyai kemampuan awal yang baik akan lebih 

cepat memahami materi dibandingkan dengan siswa yang tidak 

mempunyai kemampuan awal dalam proses pembelajaran. Sejalan 

dengan itu Pratiwi dan Handika menegaskan bahwa kemampuan awal 

akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam pembelajaran.20 Seseorang 

akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari kepada 

apa yang telah diketahui orang itu. Karena itu untuk mempelajari suatu 

materi yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang itu akan 

mempengaruhi terjadinya proses belajar materi matematika tersebut. 

                                                           
19 Siwi Puji Astuti, Jurnal Pendidikan Fisika, Pengaruh Kemampuan Awal dan Minat 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika, Jakarta : 2015. Vol. 5: 68-75. 

http://joernal.lppmunindra.ac.id/indexs.php/Formatic/article/view/File/167/160 
20 Pratiwi dan Handhika, Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, Efektivitas Metode 

Kooperatif Tipe GI dan STAD Ditinjau dari Kemampuan Awal,  ISSN:2086-2407. 

Vol.3.2012.h.41 http://repository.upy.ac.id/189/1/Jurnal%20SKRIPSI%20KU.pdf 

http://joernal.lppmunindra.ac.id/indexs.php/Formatic/article/view/File/167/160


25 
 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa kemampuan awal sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran matematika di dalam kelas. Oleh 

sebab itu setiap guru harus mengetahui kemampuan awal yang dimiliki 

masing-masing siswa untuk mempermudah terjadi proses pembelajaran 

yang baik. Tujuan diperhatikan kemampuan awal adalah untuk melihat 

metode discovery learning lebih baik digunakan pada kelompok siswa 

berkemampuan awal rendah, kemampuan awal sedang atau siswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi. Untuk itu peneliti mengambil suatu 

kriteria untuk menentukan kemampuan awal siswa. Kriteria 

pengelompokan kemampuan awalnya bisa dilihat pada Tabel II.2.21 

TABEL II.2 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

Kriterian Kemampuan Awal  Keterangan 

𝑥 ≥ (�̅� + 𝑆𝐷) Tinggi 

(�̅� − 𝑆𝐷) < 𝑥 < (�̅� + 𝑆𝐷) Sedang 

𝑥 ≤ (�̅� − 𝑆𝐷) Rendah 

Keterangan : 

𝑥   = skor kemampuan pemecahan masalah matematika masing-

masing siswa 

�̅�    = rata-rata skor kemampuan pemecahan masalah matematika siwa 

𝑆𝐷 = simpangan baku skor kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa 

 

                                                           
21 Ramon Muhandas, Tesis, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi 

Kelompok terhadap Kemampuan Representasi dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas 

VIII MTsN Kota Padang.  
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B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan urutan sistematis tentang hasil-

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan ada 

hubungannya dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian yang 

relevan dengan peneliti ini juga dilakukan oleh Leo Adhar Effendi dalam 

jurnal penelitian pendidikan yang berjudul pembelajaran matematika dengan 

metode penemuan terbimbing untuk meningkatkan kemampuan refresentasi 

dan pemecahan masalah matematis siswa SMP yang menyimpulkan bahwa 

pada kemampuan awal tinggi dan sedang, peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

metode penemuan terbimbing lebih baik dari pada pembelajaran konvensional. 

Sedangkan pada kemampuan awal rendah peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

metode penemuan terbimbing tidak berbeda signifikan dengan pembelajaran 

konvensional. Dengan nilai statistik kemampuan awal  tinggi −4,231, 

kemampuan awal sedang −4,748 dan kemampuan awal rendah −1,190.22  

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini juga dilakukan oleh 

Nurmini dengan judul pengaruh penerapan metode discovery learning 

terhadap kemampuan penalaran matematika siswa di SMP Negeri 23 

Pekanbaru hasil dari penelitian terdapat perbedaan kemampuan penalaran 

matematika siswa antara siswa yang belajar dengan menggunakan metode 

                                                           
22 Leo Adhar Effendi, Jurnal Penelitian Pendidikan,  Pembelajaran Matematika Dengan 

Metode Penemuan Terbimbing Untuk Meningkatkan Kemampuan Refresentasi Dan Pemecahan 

Masalah Matematis Siswa SMP, Vol.13 No.2 Oktober 2012. 

http://jurnal.upi.edu/file/6_Leo_Adhar_Effendi.pdf 
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discovery learning dengan siswa yang belajar tidak menggunakan 

pembelajaran discovery learning atau dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional di SMP Negeri 23 Pekanbaru, sehingga penerapan metode 

discovery learning berpengaruh positif terhadap kemampuan penalaran 

matematika siswa. Adapun hasil perhitungan uji hipotesis diketahui besarnya 

thitung lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 39,71 > 2,066 pada tarif signifikan 

5%.23 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurmini dengan peneliti 

yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama menggunakan metode 

discovery learning. Perbedaannya, peneliti yang dilakukan oleh Nurmini 

merupakan peneliti eksperimen yang bertujuan terhadap penalaran matematika 

siswa dengan menerapkan metode discovery learning. Sedangkan penelitian 

peneliti merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan variabel 

moderator yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 

discovery learning ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 

C. Konsep Operasional 

Konsep yang di operasionalkan dalam penelitian ini meliputi 

penerapan metode discovery learning sebagai variabel bebas dan pemecahan 

masalah matematika siswa sebagai variabel terikat dan kemampuan awal 

siswa sebagai variabel moderator. 

 

                                                           
23 Nurmini, Skripsi, pengaruh penerapan metode discovery learning terhadap kemampuan 

penalaran matematika siswa SMP Negeri 23 Pekanbaru, Pekanbaru : Perpustakaan UIN Suska 

Riau, 2016 
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1. Metode Discovery Learning sebagai Variabel Bebas 

Metode discovery learning merupakan variabel bebas yang 

mempengaruhi kemampuan  pemecahan masalah matematika siswa.  

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru memberikan salam kepada siswa dan meminta salah satu siswa 

untuk memimpin doa. 

2) Guru memeriksa kehadiran siswa. 

3) Guru menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran. 

4) Guru memberikan motivasi dan menginformasikan bahwa 

pembelajaran yang akan diterapkan yaitu:  metode Discovery 

Learning. 

b. Kegiatan Inti 

Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 

1) Guru memberikan contoh masalah yang berhubungan dengan materi 

yang akan diajarkan. 

2) Guru meminta siswa mengamati contoh permasalahan yang 

diberikan. 

Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah) 

1) Guru mengelompokkan siswa kedalam beberapa kelompok dan 

membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

2) Guru meminta siswa mengamati masalah yang ada di LKS. 
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3) Guru meminta siswa mengamati cara menentukan masalah yang 

berhubungan dengan materi. 

Data Collection (Pengumpulan Data) 

1) Guru mengarahkan siswa untuk menemukan kosep yang 

berhubungan dengan materi. 

2) Guru meminta siswa untuk mendefinisikan pengertian yang 

berhubungan dengan materi. 

3) Guru mengarahkan siswa agar memahami cara mendapatkan 

pengertian yang berhubungan dengan materi. 

Data Processing (Pengolahan Data) 

1) Guru memberikan definisi yang berhubungan dengan materi. 

2) Guru meminta siswa untuk berusaha memahami dan 

mengaplikasikan masalah yang berhubungan dengan materi. 

Verification (Pembuktian) 

1) Setiap  kelompok mendapatkan tugas yang harus diselesaikan 

berdasarkan LKS yang diberikan. 

2) Guru mengawasi kegiatan siswa. 

Generalization (Menarik Kesimpulan) 

1) Salah satu kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas, dan kelompok lain menanggapi dan menyempurnakan 

apa yang di presentasikan. 

2) Guru mengumpulkan semua hasil diskusi siswa. 

3) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran. 
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c. Kegiatan Penutup 

1) Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi yang akan 

dipelajari selanjutnya. 

2) Guru menutup pelajaran dengan hamdallah dan salam. 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika sebagai Variabel 

Terikat 

Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

akan dilihat dari hasil tes yang dilakukan sesudah menggunakan metode 

discovery learning. Penelitian ini dilakukan di dua kelas yang salah satu 

kelas digunakan metode discovery learning. Soal tes kemampuan 

pemecahan masalah matematika yang menggunakan metode discovery 

learning sama dengan soal tes kemampuan pemecahan masalah 

matematika dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Kriteria 

skor kemampuan pemecahan masalah matematika dapat dilihat pada Tabel 

II.3.24 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Zakaria Effendi, dkk, Op.Cit., h.115 
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TABEL II.3 

KRITERIA SKOR KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIKA 

Skor 
Memahami 

Masalah 

Merencakanan 

penyelesaian 

Melaksanakan 

penyelesaian 

Memeriksa 

kembali 

0 

Salah 

menginterpertasi 

soal/salah sama 

sekali 

Tidak ada rencana 

penyelesaian 

Tidak ada 

penyelesaian  

Tidak ada 

keterangan 

1 

Tidak 

mengindahkan 

kondisi soal/ 

interprestasi soal 

kurang tepat 

Membuat rencana 

strategi yang tidak 

relevan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

mengarah pada 

jawaban benar 

tapi salah dalam 

penyelesaian 

Pemeriksaan 

hanya pada 

hasil 

perhitungan 

2 

Memahami soal Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

kurang relevan 

sehingga tidak 

dapat dilaksanakan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

benar dan 

mendapatkan 

hasil yang benar 

Pemeriksaan 

kebenaran 

prosedur 

(keseluruhan) 

3 

 Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

benar tapi tidak 

lengkap 

  

   4 

 Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

benar mengarah 

pada jawaban 
 

  

 Skor maks = 2 Skor maks = 4 Skor maks = 2 Skor maks = 2 

   Sumber: Zakaria Effendi, dkk. Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 

 

3. Kemampuan Awal sebagai Variabel Moderator 

Kemampuan awal siswa sebagai variabel moderator. Kemampuan awal 

siswa merupakan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa dengan 

cara melakukan tes materi yang berhubungan dengan materi yang akan 

diajarkan. Hasilnya berupa nilai 0-100 dan membagi kemampuan awal siswa 
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2. 

yang terdiri dari tiga kelompok yaitu kemampuan awal tinggi, sedang, dan 

rendah. 

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang 

telah dikemukakan. Dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka hipotesis dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ha : Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa yang diajar dengan metode discovery learning dengan siswa  

yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang diajar dengan metode discovery learning 

dengan siswa  yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

Ha :  Terdapat interaksi antara metode discovery learning yang ditinjau 

dari kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. 

H0 : Tidak terdapat interaksi antara metode discovery learning yang 

ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. 

 

  

1. 


