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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diberikan disetiap 

jenjang pendidikan dan mutlak harus ada di sekolah. Dalam belajar 

matematika diperlukan kesiapan intelektual dan kemampuan kognitif yang 

memadai. Siswa tidak hanya sekedar menghafal teori atau rumus saja, 

tetapi juga lebih menekankan pada terbentuknya proses pengetahuan 

sehingga belajar bukan sekedar transfer ilmu dari guru kepada siswa, 

melainkan juga suatu proses yang dikondisikan untuk dapat membangun 

sendiri kemampuan siswa dan terjadi interaksi serta memberikan manfaat 

bagi dirinya sendiri. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan  RI Nomor 

21 Tahun 2016, dijelaskan agar siswa memiliki kemampuan sebagai 

berikut:
1
 

1. Menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, cermat dan teliti, 

bertanggung jawab, responsif, dan tidak menyerah dalam 

memecahkan masalah 

2. Memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang kontinu, rasa percaya 

diri dan ketertarikan kepada matematika. 

3. Memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang 

terbentuk melalui pengalaman belajar. 

4. Memiliki sikap terbuka, objektif dalam interaksi kelompok maupun 

aktivitas sehari-hari. 

5. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika 

dengan jelas. 

6. Mengidentifikasi pola dan menggunakannya untuk menduga aturan 

umum dan memberikan prediksi. 
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Berdasarkan hasil PISA (Programme for International Students 

Assesment) pada tahun 2015 yang menyatakan Indonesia mendapat 

peringkat ke 64 dari 70 negara yang dievaluasi. Dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa Indonesia dalam bidang matematika masih rendah. 

Berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Taiwan yang 

berhasil merebut urutan lima besar PISA.
2
 Seperti yang dikatakan oleh 

Sumarmo bahwa pemahaman konsep menjadi dasar pemahaman matematis 

lainnya, sehingga jika nilai matematika siswa Indonesi masih rendah maka 

pemahaman konsep matematis siswa Indonesia juga rendah. Selain itu, 

rendahnya nilai siswa Indonesia diartikan bahwa siswa Indonesia tidak 

mampu menyelesaikan permasalahan matematika yang diseberikan. Seperti 

yang dikatakan oleh Muhammad Gilar Jatisunda sebelumnya apabila 

kepercayaan diri siswa kurang, maka siswa akan kesulitan menyelesaikan 

suatu permasalahan.  

Berdasarkan informasi  yang peneliti peroleh dari guru bidang 

studi matematika kelas VIII  di SMP Negeri 40 Pekanbaru bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa masih tergolong rendah. 

Hal ini, terlihat dari beberapa gejala yaitu:  

1.  Sebagian siswa masih kesulitan dalam mengerjakan soal mengenai 

konsep materi pembelajaran sebelumnya. 

2.  Sebagian besar siswa masih malu untuk bertanya meskipun mereka 

belum memahaminya. 
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3. Sebagian besar siswa masih kesulitan dalam mengerjakan soal yang 

berbeda dari contoh. 

4. Sebagian besar siswa belum bisa mengaplikasikan konsep ke dalam 

bahasa matematika. 

Berdasarkan wawancara dari guru  yang telah dipaparkan maka 

terlihat bahwa siswa masih kesulitan dalam memahami konsep 

matematika. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan inovasi dalam 

pembelajaran agar siswa dapat memahami konsep matematika.Upaya 

yang sudah  dilakukan oleh guru untuk meningkatkan pemahaman konsep 

siswa diantaranya ialah menggunakan beberapa metode pembelajaran 

diantaranya yaitu metode tanya jawab, penugasan yang berpedoman pada 

buku paket pembelajaran matematika.  

Siswa yang yang telah memahami konsep dengan baik dalam 

proses belajar mengajar dimungkinkan memiliki prestasi belajar yang 

tinggi karena lebih mudah mengikuti pembelajaran sedangkan siswa yang 

pasif cenderung lebih sulit mengikuti pembelajaran. Pada kenyataannya, 

tidak sedikit dijumpai siswa berprestasi tinggi namun memiliki 

kemampuan pemahaman konsep yang  rendah.  

Ketidakberhasilan siswa dalam belajar tidak hanya dilihat dari 

rendahnya pemahaman konsep siswa,  melainkan disebabkan oleh faktor 

psikologis. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses 

belajar adalah kecerdasan siswa, bakat, sikap, motivasi, dan minat. Salah 

satu faktor psikologis yang mempengaruhi proses pembelajaran 
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matematika di kelas adalah sikap, khususnya Self-Efficacy. Self-Efficacy 

(Kepercayaan diri) merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh 

pada pencapain akademik pesera didik. Keyakinan akan kemampuan akan 

membuat peserta didik semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas 

mereka, dan ada perasaaan mampu pada dirinya.
3
  

Diperkirakan Self-Efficacy siswa dapat memberikan pengaruh 

terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Meski setiap orang memiliki Self-

Efficacy yang berbeda dalam memahami permasalahan matematika yang 

diberikan. Untuk mencapai kemampuan pemahaman konsep yang baik, 

siswa harus yakin akan kemampuannya atau memiliki Self-Efficacy. 

Namun, kenyataan yang sering terjadi di kelas, masih banyak  siswa yang 

kurang percaya diri, tidak yakin dengan kemampuannya, atau pasrah saja 

menerima hasil belajarnya dan sebaliknya. Jika hal tersebut dibiarkan, 

maka akan berimplikasi pada rendahnya hasil belajar siswa.  Untuk itu, 

permasalahan ini harus diatasi agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 Berdasarkan fakta tersebut maka perlu dilakukan peningkatan 

kualitas proses pembelajaran mata pelajaran Matematika. Langkah-

langkah yang dapat ditempuh antara lain memperbaiki kegiatan 

pembelajaran yang selama iniberlangsung dengan menciptakan kegiatan 

belajar mengajar yang lebih interaktif. 
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Untuk itu perlu ada model pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara langsung dalam pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang 

dimaksud adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran 

kooperatif adalah suatu pengajaran yang melibatkan siswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok untuk menetapkan  tujuan bersama. Siswa akan 

melakukan komunikasi aktif dengan sesama temannya. Dengan 

komunikasi tersebut diharapkan siswa dapat menguasai materi pelajaran 

dengan mudah dan mencapai hasil yang optimal dalam belajar. 

Model pembelajaran SSCS merupakan salah satu pembelajaran 

yang terpusat pada siswa. Model pembelajaran SSCS memiliki empat fase 

pembelajaran yaitu: pertama, fase search. Fase ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi masalah seperti, siswa menggali informasi sebanyak 

banyaknya tentang masalah yang akan dipecahkan. Informasi yang dicari 

dapat berasal dari masalah itu sendiri ataupun literatur yang mereka miliki. 

Pada tahap ini siswa mengidentifikasi apa saja yang telah diketahui dalam 

soal dan solusi apa yang diharapakan serta bagaimana cara menyelesaikan 

masalah tersebut. Kedua, fase solve yang bertujuan untuk merencanakan 

penyelesaian masalah. Pada tahap ini siswa dapat merencanakan berbagai 

macam cara untuk menyelesaikan permasalahan. Ketiga fase create yang 

bertujuan untuk melaksanakan penyelesaian masalah. Pada fase ini siswa 

menghasilkan solusi masalah berdasarkan dugaan yang telah dipilih pada 

tahap sebelumnya. Keempat adalah fase share bertujuan untuk 

mensosialisasikan penyelesaian masalah yang dilakukan. Pada tahap ini 
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siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan 

siswa lainnya berkesempatan untuk memberi penilaian terhadap hasil 

pekerjaan kelompok lain, memberikan dan menerima saran, serta berlatih 

untuk mengkomunikasikan apa yang mereka tulis ataupun yang masih ada 

dalam pikirannya. Pada tahap ini siswa akan mengetahui bahwa untuk 

menyelesaikan masalah dalam matematika dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, bukan hanya dengan satu cara. Hal ini akan memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.  

Tahapan-tahapan pada model pembelajaran SSCS yang sudah 

dijelaskan di atas diharapkan mampu melatih dan meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa. Karena tahapan pada model 

pembelajaran SSCS sangat sesuai atau sejalan dengan langkah pemahaman 

konsep yaitu menyatakan ulang sebuah konsep (Search), menggunakan, 

memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu (Solve), 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

(Create), dan mengaplikasikan konsep  (share), sehingga melalui rutinitas 

tersebut akan mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika 

siswa. 
4
 

Berdasarkan gejala-gejala yang ada, maka perlu dilakukan 

perbaikan dan pembaharuan dalam pembelajaran. Salah satu upaya yang 

                                                             
4
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diduga dapat memperbaiki kemampuan pemahan konsep matematis siswa 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Search Solve Create 

Share (SSCS). Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul “pengaruh penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe SSCS terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematika dan Self-Efficacy pada siswa SMP”. 

B. Definisi Istilah  

Beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran SSCS adalah model yang sederhana dan praktis 

untuk diterapkan dalam pembelajaran karena dapat melibatkan siswa 

secara aktif dalam setiap tahap-tahap yaitu tahap pencarian (search), 

tahap pemecahan masalah (solve), tahap bagaimana memperoleh hasil 

dan kesimpulan (create) tahap menampilkan atau presentasi (share).
5
 

2. Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam 

pembelajaran, karena dengan memahami konsep siswa dapat 

mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi pelajaran..
6
 

3. Self-Efficacy (SE) adalah penilaian seseorang tentang kemampuannya 

sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan 

tertentu.
7
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

masalah pokok dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut:  

a. Metode yang digunakan oleh guru belum efektif 

b. Pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran matematika masih 

tergolong rendah. 

c. Self-Efficacy siswa masih rendah 

d. Siswa  mengalami kesulitan dalam mengerjakan latihan yang 

berbentuk pemahaman konsep. 

2. Batasan Masalah 

  Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu 

luas jangkauannya maka dalam penelitian ini dibatasi pada masalah 

Strategi pembelajaran yang digunakan dibatasi pada model 

pembelajaran  SSCS  untuk pemahaman konsep dan Self-Efficacy 

siswa. 

3. Rumusan masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep 

matematis antara siswa yang belajar menggunakan model 

Pembelajaran SSCS dengan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional ? 
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2. Apakah terdapat perbedaan Self-Efficacy siswa yang belajar 

menggunakan model Pembelajaran SSCS dengan siswa yang 

belajar menggunakan pembelajaran konvensional ? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan pemahaman 

konsep matematis antara siswa yang belajar menggunakan model 

Pembelajaran SSCS dengan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

2. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan Self-Efficacy siswa yang 

belajar menggunakan model Pembelajaran SSCS dengan siswa yang 

belajar menggunakan pembelajaran konvensional 

E. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang ingin didapatkan melalui penelitian ini 

ialah: 

1. Siswa Memberi pengalaman baru bagi siswa dan mendorong siswa 

untuk terlibat aktif dalam pembelajaran matematika di kelas, sehingga 

siswa dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis serta 

Self-Efficacy. 

2. Guru Memberi alternatif model pembelajaran matematika untuk dapat 

dikembangkan menjadi lebih baik sehinga dapat dijadikan salah satu 

upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  
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3. Peneliti Memberi gambaran atau informasi tentang bagaimana 

peningkatan yang terjadi pada kemampuan pemahaman konsep 

matematis serta Self-Efficacy siswa yang mendapat pembelajaran 

kooperatif tipe Search, Solve, Create, Share. 

 
 


