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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum

matematika yang sangat penting, karena dalam proses pembelajaran

maupun penyelesaian siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk

diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin.

Salah satu tujuan matematika itu diberikan di sekolah, agar siswa

mampu menghadapi perubahan keadaan di dunia yang selalu berkembang,

melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis,

cermat, jujur, dan efektif. Pada matematika, siswa dapat meningkatkan

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

mampu bekerja sama. Kemampuan tersebut diberikan agar siswa dapat

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan

informasi dalam pembelajaran matematika.

Pembelajaran matematika adalah proses memperoleh pengetahuan

yang bangun oleh siswa sendiri dan harus dilakukan sedemikian rupa

sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan

kembali konsep-konsep matematika1.

1 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press, 2008,
h. 15.
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Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, dijelaskan bahwa tujuan

pembelajaran matematika di sekolah agar siswa memiliki kemampuan

sebagai berikut:

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes,
akurat, efesien dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model
dan menafsirkan solusi yang diperoleh.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram,
atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin, perhatian, dan minat dalam
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.2

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika tersebut, terlihat

jelas bahwa salah satu tujuan pembelajaran agar siswa memiliki

kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan proses

mental dan intelektual dalam menentukan suatu masalah berdasarkan data

dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat

dan cermat. Proses pemecahan masalah memberikan kesempatan kepada

siswa untuk berperan aktif dalam mempelajari, mencari, dan menemukan

sendiri informasi data untuk diolah menjadi konsep, prinsip, teori dan

kesimpulan. Mengingat adanya kesulitan siswa dalam memecahkan

masalah sehingga rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan

2 Ibid, h. 12.
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masalah matematika suatu pokok bahasan tertentu. Kesulitan siswa dalam

memecahkan masalah merupakan hal penting yang harus ditinjak lanjuti.

Allah telah menciptakan manusia tidak mengetahui tentang ilmu

pegetahuan. Namun dengan kemurahannya Allah memberikan segala

perengkat yang lengkap untuk memperoleh ilmu, yakni indar pendengaran,

penglihatan serta akal. Sebagaimana penjelasannya dalam Al-Nahl ayat 78

وهللا أخرجكم من بطون أمھاتكم التعلمون شیئا,وجعل لكم السمع واآلبصار واالفئدة لعلكم تشكرون

)78(النحل : 

Artinya : “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.

Dari ayat tersebut, memiliki makna bahwa manusia diperintahkan

untuk belajar, mengembangkan diri dan menjadi orang yang bermanfaat

bagi orang lain. Selain itu dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 dijelaskan bahwa

kita di tuntut untuk belajar dan beajar.

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق (1اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق ( 4الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم ()3) اْقَرْأ َوَربَُّك اْألَْكَرُم (2) َخلََق اْإلِ

ْنَساَن َما لَْم یَْعلَم )   5(َعلََّم اْإلِ

Artinya: “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang

telah menciptakan. (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal

darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah. (4) Yang

mengajar (manusia) dengan perantaran qalam (alat tulis) (5) Dia

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru

matematika kelas VII di MTs Negeri Kuntu yaitu Ibu Firmayalis S.Pd,

peneliti memperoleh gejala-gejala dari lapangan sebagai berikut:

1. Sebagian siswa tidak menggaplikasikan rumus matematika

dalam menyelesaikan persoalan matematika.

2. Sebagian siswa tidak bisa membahas masalah matematika ke

dalam bahasa yang mereka pahami.

3. Sebagian siswa tidak bisa memberikan penjelasan yang baik

setelah memperoleh jawaban dari soal yang diberikan.

4. Sebagian besar siswa tidak bisa menyelesaikan persoalan

matematika sesuai dengan prosedur pemecahan masalah.

5. Sebagian besar siswa tidak bisa menyelesaikan soal yang

memerlukan analisa.

6. Gejala yang telah disebutkan sebelumnya terlihat bahwa terdapat

permasalahan dalam kemampuan pemecahan masalah siswa

kelas VII di MTs Negeri Kuntu.

Guru matematika telah berusaha memberikan pembelajaran

menggunakan strategi Student Teams Achivement Devision (STAD) dan

Cooperative Learning (CL), media infokus, dan pemberian tugas dalam

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, namun pembelajaran

yang dilakukan belum mencapai hasil maksimal.3

3 Wawancara dengan Firmayalis S.Pd guru matematika MTsN Kuntu, 18 Mei
2013.
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Penggunaan strategi membantu guru dalam proses pembelajaran

yang efisien dan bermakna sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, Untuk

itu guru harus mampu memilih strategi yang tepat. Salah satu strategi yang

bisa mengubah suasana dalam pembelajaran adalah strategi Quantum

Teaching. Quantum Teaching berawal dari sebuah upaya Dr. Georgi

Lozanov, pendidik asal Bulgaria yang bereksperimen dengan

suggestology. Prinsipnya sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil

belajar.4

Strategi Quantum Teaching berfokus pada hubungan dinamis pada

lingkungan kelas interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk

belajar. Strategi Quantum Teaching memberikan kesempatan untuk

mendapatkan suasana kelas yang berisi interaksi guru dan siswa yang

penuh dengan kegembiraan, lingkungan belajar yang nyaman, dan dapat

menumbuhkan minat siswa untuk dapat menerima materi pelajaran.

Kondisi tersebut merupakan suatu wacana untuk bisa meningkatkan hasil

belajar matematika siswa, terutama pada kemampuan pemecahan masalah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran

Quantum Teaching Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah

Matematika Siswa MTs Negeri Kuntu Kecamatan Kampar Kiri

Kabupaten Kampar”.

4 Muhammad Thobroni &Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran
Mengembangkan Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Membangun Nasional,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 271.
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B. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan

agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini. Istilah

tersebut adalah:

1. Strategi Quantum Teaching

Quantum Teaching adalah pengubahan belajar yang meriah

dengan segala nuansanya, yang menyertakan segala kaitan, interaksi

dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar serta berfokus

pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas- intraksi yang

mendirikan landasan dalam kerangka untuk belajar.5

2. Pemecahan masalah

Pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan

pemecahan masalah soal matematika yang meliputi: kemampuan siswa

dalam memahami masalah, mengorganisasi data dan memilih

informasi yang relevan, menyajikan masalah matematika dalam

berbagai bentuk, mengembangkan strategi pemecahan masalah, serta

membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah,

maka persoalan-persoalan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan

sebagai berikut:

5 Made wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2009), h. 160.
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a. Rendahnya tingkat kemampuan siswa dalam menggaplikasikan

rumus matematika pada menyelesaian persoalan matematika.

b. Rendahnya kemampuan siswa terhadap pembahasan masalah

matematika ke dalam bahasa yang mereka pahami.

c. Rendahnya kemampuan siswa dalam memberikan penjelasan yang

baik setelah memperoleh jawaban dari soal yang diberikan.

d. Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan

matematika sesuai dengan prosedur pemecahan masalah.

e. Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang

memerlukan analisa.

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki

peneliti, maka peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan pada

pengaruh penerapan strategi Quantum Teaching terhadap kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa MTs Negeri Kuntu kecamatan

Kampar Kiri kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan

batasan masalah yang telah diuraikan pada permasalahan yang akan

diteliti adalah“ Apakah ada pengaruh penerapan strategi Quantum

Teaching terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa

MTs Negeri Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabuaten Kampar?”.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh

penerapan strategi Quantum Teaching terhadap kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa MTs Negeri Kuntu Kecamatan

Kampar Kiri Kabuaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a.Bagi kepala sekolah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam

rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran

matematika di sekolah.

b. Bagi guru, strategiQuantum Teaching dapat dijadikan sebagai

salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di

MTs Negeri Kuntu.

c.Bagi siswa, strategi Quantum Teaching diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran, dalam rangka

meningkatkan kemampuannya dalam pemecahan masalah

matematika.

d. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan landasan dalam rangka

penelitian berikutnya pada ruang lingkup yang lebih luas.


