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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika adalah salah satu ilmu dasar yang memiliki peranan

penting dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Matematika hendaknya dapat dikuasai oleh setiap warga masyarakat karena

matematika merupakan dasar dari ilmu-ilmu yang lain dan merupakan suatu

ilmu yang membangun peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena

matematika digunakan secara luas dalam segala bidang kehidupan, dari yang

paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks. Pentingnya

matematika dalam kehidupan manusia dijelaskan oleh Al-qur’an surat Al-Jin

ayat 28:

Artinya: Supaya dia mengetahui, bahwa Sesungguhnya rasul-rasul itu
telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya)
ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung
segala sesuatu satu persatu.1

Berdasarkan penjelasan dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa

matematika digunakan secara luas dalam segala bidang kehidupan. Dengan

demikian matematika sangat penting untuk dipelajari. Adapun pembelajaran

matematika itu sendiri bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan

1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Magrifah Pustaka,
2006), h.573
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bekerjasama dalam mempelajari konsep-konsep matematis.2 Untuk memenuhi

tuntutan tersebut, dalam pencapaian tujuan pembelajaran matematika

diperlukan proses pembelajaran yang baik.3

Proses pembelajaran yang baik dituntut lebih interaktif, inspiratif,

menyenangkan, dan tidak menekan pada pola satu arah, yakni berpusat pada

guru atau siswa saja. Proses pembelajaran hendaklah dapat memotivasi siswa

untuk berpartisipasi aktif, menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi serta

memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai

dengan bakat, minat, perhatian yang serius dalam belajar, kegigihan

menghadapi dan menyelesaikan permasalahan, rasa percaya diri dalam belajar,

serta kemampuan untuk berbagi dengan orang lain.

Apabila proses pembelajaran tersebut belum terlaksana sepenuhnya,

hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap matematika itu sendiri,

yaitu kemampuan matematis yang sulit berkembang, dan kualitas hasil belajar

matematika yang rendah. Masih ada kita temukan siswa yang cakap dan

terampil dalam memecahkan masalah, mengajukan dugaan, melakukan

manipulasi matematika, memberikan alasan atas jawabannya, dan menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan matematika yang diberikan. Hal ini

disebabkan karena siswa terbiasa mengikuti pembelajaran yang terpusat hanya

pada guru (Teacher Centered), sehingga jarang sekali memberikan

kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep dan ide-ide

mereka yang menyebabkan kemampuan matematis siswa terhadap persoalan

2 Depdiknas, Permendiknas SI dan SKL, (Jakarta: Sinar Grafika), bagian Permendiknas SI
3 B Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, .(Jakarta, Rineka Cipta,

2002), h.3
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matematika tidak berkembang. Selama mereka tidak menemukan sendiri

konsep dan ide-ide mereka, dikhawatirkan siswa cepat lupa sehingga

pembelajaran matematika dipandang sulit, dan membosankan. Padahal

matematika merupakan salah satu di antara mata pelajaran yang diujikan

dalam ujian nasional yang merupakan syarat kelulusan dari siswa sekolah

dasar, menengah pertama, maupun menengah atas sebagai tolak ukur dari

kemampuan dan kualitas pemahaman siswa.

Kualitas pemahaman matematika siswa Indonesia terlihat mengalami

penurunan berdasarkan hasil penilaian Trends International in Mathematics and

Science Study (TIMSS) pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 405 pada tahun

2007 menjadi 386 dan menempati peringkat 38 dari 42 negara peserta. Sementara itu,

hasil penilaian Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun

2015 lebih memprihatinkan lagi, karena posisi Indonesia berada pada peringkat 62

dari 70 negara peserta dengan rata rata 386 sementara rata-rata Internasional 490.4

Berdasarkan hasil penilaian Internasional tersebut, dapat dipahami bahwa

kemampuan matematika siswa di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan

negara lain.

Penurunan peringkat dalam penilaian PISA dan TIMSS harus disikapi

dengan kritis, khususnya pada sekolah menengah pertama. Rendahnya

penilaian dari TIMSS tersebut akibat kurang cakap dan mahirnya siswa dalam

pembelajaran matematika. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

menyatakan bahwa kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan

dalam pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan SMP/MTs

4 PISA, PISA 2015 RESULT IN FOCUS, https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-
focus.pdf, di akses 10 Januari 2017.
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mencakup tiga aspek, yaitu pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi,

dan pemecahan masalah.

Pemecahan masalah menjadi salah satu tolak ukur menyelesaikaan soal

matematika, dan juga kemampuan pemecahan masalah menjadi fokus

pembelajaran matematika di semua jenjang.5 Kemampuan pemecahan masalah

matematika cenderung rendah akibat siswa sulit dalam memahami soal-soal

pemecahan masalah. Siswa sering terpaku pada rumus, enggan bertanya, tidak

berani mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya, dan kurang

percaya diri untuk memecahkan persoalan. Hal ini juga diungkapkan dalam

jurnal Nur Fatmawaty Tangio bahwa pemecahan masalah matematika siswa

kelas VII dalam menyelesaikan soal cerita pada materi penjumlahan dan

pengurangan bilangan bulat cenderung rendah.6

Perkara tentang kemampuan pemecahan masalah matematika pada

siswa juga terdapat di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru.

Hal ini berdasarkan keterangan dari salah seorang guru matematika kelas VIII

dimadrasah tersebut. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan siswa kurang bisa

menyelesaikan soal yang berbasis pemecahan masalah, seperti soal-soal yang

merujuk ke kehidupan sehari-hari. Tentu sudah berbagai usaha yang telah

dilakukan guru dimadrasah tersebut. Guru berusaha memperbanyak latihan

soal dan mengadakan pembelajaran ulang pada materi yang belum dipahami

5 Djamilah Bondan Widjajanti, Kemampuan pemecahan masalah matematis Mahasiswa
calon guru matematika: Apa dan bagaimana mengembangkannya?, Jurusan Pendidikan
Matematika,Volume 25: 1-12.

6 Nur Fatmawaty Tangio, Yamin ismail, Yus Iryanto Abas, Deskripsi Kemampuan
Pemecahan Masalah Matematika pada Materi Soal Cerita Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan
Bulat dikelas VII SMP Negeri 1 tapa, Jurnal Jurusan Matematika Fmipa.
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siswa. Namun hal tersebut belum maksimal dalam meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya tujuan

pembelajaran matematika. Hal ini bukan hanya disebabkan karena matematika

yang sulit, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi

lingkungan belajar yang saling berhubungan satu sama lain, media

pembelajaran, maupun hal-hal yang berkaitan dengan siswa itu sendiri. Karena

pada dasarnya setiap individu memiliki karakteristik, potensi dan kemampuan

yang berbeda-beda.

Tanpa sadar hakikatnya setiap hari manusia dituntut harus

menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam menyelesaikan suatu masalah,

kita sering dihadapkan pada suatu hal yang sulit dan pemecahannya tidak

dapat diperoleh dengan segera. Setiap permasalahan yang dihadapi

mempunyai penyelesaian, termasuk permasalahan yang dihadapi oleh siswa

dalam pembelajaran. Karena Allah telah menjamin di dalam Alqur’an bahwa

sesudah kesulitan selalu ada kemudahan, sebagaimana firmannya dalam QS.

Al-Insyiroh ayat 5:

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyiroh [94]: 5). 7 َ◌

Setiap kesulitan yang ada dalam suatu permasalahan, sesungguhnya

terdapat kemudahan, sehingga tergantung pribadi masing-masing individu

dalam memecahkan masalah tersebut.

7 Departemen Agama RI, Op.cit. h.596
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Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, salah

satu yang dapat dilakukan adalah menerapkan strategi mengajar yang baik

sehingga dapat mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Belajar yang

efisien dapat tercapai apabila dapat mengunakan strategi belajar yang tepat.

Strategi belajar diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang semaksimal

mungkin. Namun dalam proses pembelajaran yang baik, pembelajaran tidak

hanya terfokus kepada guru saja (Teacher Centered), tapi siswa harus lebih

berperan aktif (Student Centered), dimana guru hanya sebagai falisitator dan

yang banyak berperan aktif adalah murid. Salah satu penerapan model

pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa yang dapat meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa adalah pembelajaran

dengan penerapan model investigasi kelompok.

Model pembelajaran investigasi kelompok merupakan model

pembelajaran yang dapat digunakan untuk membimbing siswa agar mampu

berpikir sistematis, kritis, analitik, berpartisipasi aktif dalam belajar dan

berbudaya kreatif melalui kegiatan pemecahan masalah.8 Model pembelajaran

investigasi kelompok adalah model pembelajaran kooperatif yang menuntut

pada keaktifan siswa untuk mencari sendiri pengetahuan atau segala sesuatu

dari pengalaman yang dilakukan selama pembelajaran (mengumpulkan

informasi), menganalisis data, saling bertukar informasi serta berdiskusi

dengan anggota kelompoknya. Hal yang paling penting dari model ini adalah

8 M Hosnan, Pendekatan saintifik dan konstektual dalam pembelajaran abad 21, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2014), h.258
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dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri.9

Sehingga diharapkan siswa dapat belajar dan memahami sendiri permasalahan

yang ada pada materi yang dipelajari.

Faktor lain yang diduga cukup kuat dalam mempengaruhi pemecahan

masalah matematika siswa selain faktor model pembelajaran, adalah faktor

kemampuan awal siswa terhadap pembelajaran matematika yang berbeda-

beda. Dengan melihat kemampuan awal siswa, dapat diketahui sejauh mana

siswa telah mengetahui materi yang telah disajikan. Seperti yang ditegaskan

dalam Depdiknas bahwa:10

Kemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum ia
mulai dengan pembelajarannya, karena dengan demikian dapat
diketahui :a) apakah siswa telah mempunyai pengetahuan yang
merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran; b) sejauh mana
siswa telah mengetahui materi apa yang akan disajikan.

Kemampuan awal adalah kemampuan yang diperlukan dalam kegiatan

pada model pembelajaran investigasi kelompok. Hal itu dikarenakan

pembagian kelompok dilakukan berdasarkan kemampuan awal sehingga setiap

kelompok memiliki anggota yang heterogen. Tujuannya agar dalam proses

pembelajaran terdapat saling ketergantungan baik itu kemampuan awal tinggi,

sedang, maupun rendah sehingga proses penyelidikan suatu masalah bisa

terselesaikan dengan baik sesuai yang diharapkan guru. Selain itu,

kemampuan awal merupakan prasyarat yang diperlukan siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran matematika, yang disebabkan karena materi

pelajaran matematika disusun secara terstruktur dan sistematis.

9 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran untuk
Peningkatan Profesionalitas Guru, (Jakarta: Kata Pena, 2015), h.72

10 Depdiknas, Kemampuan Awal Siswa, 2005, h.7
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Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan Model

Pembelajaran Investigasi Kelompok dan Kemampuan Awal terhadap

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Madrasah Tsanawiyah

Al-Huda Pekanbaru”.

B. Defenisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami

istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, maka peneliti akan

menjelaskan istilah-istilah yang digunakan, antara lain:

1. Model Pembelajaran Investigasi Kelompok

Model pembelajaran investigasi kelompok merupakan salah satu

bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi

dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran

yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia.11

2. Kemampuan Pemecahan Masalah

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan yang dimulai

dari pemahaman masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan

penyelesaian dengan perhitungan, sampai menyimpulkan jawaban.

3. Model Pembelajaran Langsung

Model pembelajaran langsung merupakan model pengajaran yang

menuntut peran guru sebagai model menarik bagi siswa dalam

11 Aris Shoimin., 68 Model pembelajaran INOVATIF dal Kurikulum 2013, (Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2014), h.80
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mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatih

kepada siswa secara langkah demi langkah.12

4. Kemampuan Awal Siswa

Kemampuan awal siswa adalah hasil belajar yang didapatkan sebelum

mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat

melaksanakan proses pembelajaran yang baik. Kemampuan seseorang

yang diperoleh dari pelatihan selama hidupnya, dan apa yang dibawa

untuk menghadapi suatu pengalaman baru.13

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka

permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa masih rendah.

b. Pembelajaran siswa terpaku pada rumus.

c. Kebanyakan siswa cepat lupa dengan materi pembelajaran karena tidak

ada aktivitas siswa dalam pembelajaran.

d. Kemampuan awal siswa mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dapat ditemukan permasalahan

utama yang dialami siswa dalam proses pembelajaran matematika yaitu

12 Dini Rosdiani, Model Pembelajaran Langsung pada Pendidikan Jasmani dan Rohani,
(Bandung: Alfabeta, 2012), h.2

13 Tanpa nama, Pengertian Kemampuan Awal, Tersedia di: http://sainsedutaiment.
blogspot.co.id/2011/04/kemampuan-awal-prior-knowledge.html, diakses 12 Mei 2016
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masih terbatasnya kemampuan pemecahan masalah matematika.

Kemampuan pemecahan masalah matematika dipengaruhi oleh banyak

faktor, dan pada kesempatan ini faktor yang akan diteliti adalah pengaruh

model pembelajaran investigasi kelompok. Pengaruh dari faktor tersebut

akan diteliti juga perbedaannya yang dilihat dari kemampuan awal siswa.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian terdahulu, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran investigasi

kelompok terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa

berkemampuan awal tinggi?

b. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran investigasi

kelompok terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa

berkemampuan awal sedang?

c. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran investigasi

kelompok terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa

berkemampuan rendah?

d. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran investigasi

kelompok terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian

eksperimen ini adalah:

a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran

investigasi kelompok terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa berkemampuan tinggi.

b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran

investigasi kelompok terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa berkemampuan sedang.

c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran

investigasi kelompok terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa berkemampuan rendah.

d. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran

investigasi kelompok terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh penggunaan

metode investigasi kelompok dan kemampuan awal terhadap

pemecahan masalah matematika pada siswa.
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b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi landasan dasar dalam

menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih

luas.

2) Bagi Guru

Dapat digunakan sebagai informasi atau bahan pertimbangan

bagi guru dalam rangka mengoptimalkan kemampuan siswa dalam

belajar matematika. Dan mampu membantu guru dalam

mewujudkan pembelajaran matematika yang berpusat pada siswa

dan mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten.

3) Bagi Siswa

Dapat digunakan sebagai informasi dalam proses pembelajaran

matematika khususnya pada dasar-dasar matematika, memperkaya

pengalaman, membangun konsep matematika pada diri siswa untuk

menguji dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, serta

dapat memotivasi siswa dalam mempelajari matematika.

4) Bagi Prodi Pendidikan Matematika

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan tentang model

pembelajaran investigasi dan kemampuan awal terhadap

pemecahan masalah sebagai bahan acuan pembelajaran dasar-dasar

matematika dimasa mendatang.


