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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan salah satu ilmu yang mendasari perkembangan

kemajuan sains dan teknologi, sehingga matematika dipandang sebagai ilmu yang

terstruktur dan terpadu, ilmu tentang pola dan hubungan, dan ilmu tentang cara

berpikir untuk memahami dunia sekitar. Pembelajaran matematika di sekolah

dapat mempersiapkan siswa agar menggunakan matematika secara fungsional

dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi ilmu pengetahuan lain.

Melalui belajar matematika, siswa mendapatkan kesempatan untuk

mengembangkan berpikir sistematis, logis dan kritis dalam memecahkan masalah

dan mengkomunikasikan gagasan.

Pemecahan masalah merupakan satu aspek dalam kehidupan yang pasti

dihadapi oleh siswa. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana

memecahkan masalah diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar

matematika. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan bahwa

kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dalam pembelajaran

matematika adalah mencakup :

1. Pemahaman Konsep

2. Prosedur

3. Penalaran dan komunikasi

4. Pemecahan masalah
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5. Menghargai kegunaan matematika. 1

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika tersebut, jelaslah bahwa salah satu

tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan

memecahkan masalah.

The National Council of Teachers of Mathematics menekankan

pemecahan masalah sebagai fokus sentral dari kurikulum matematika. Tidak saja

kemampuan untuk memecahkan masalah menjadi alasan mempelajari

matematika, tetapi pemecahan masalah pun memberikan suatu konteks dimana

konsep-konsep dan kecakapan-kecakapan dapat dipelajari.2 Berdasarkan uraian

tersebut jelaslah bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan

yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Hal ini menuntut siswa agar

memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Siswa diharapkan mampu

mengidentifikasi, merancang dan menyelesaikan masalah matematika.

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan berupa observasi dan

wawancara di SMPN 23. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika

kelas VIII pada tanggal 22 Juli 2013, Ibu Rahmi Elsi, S.Pi mengatakan bahwa

guru telah melakukan usaha agar siswa memiliki berbagai kemampuan

matematika termasuk kemampuan pemecahan masalah diantaranya dengan

1 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penelitian Kelas, (Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional, 2006), hlm. 59.

2 Wahyudin, Pebelajaran dan Model-Model Pembelajaran,(Bandung: Tanpa Penerbit,
2008), hlm. 356.
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memberikan tambahan latihan soal yang berupa pemecahan masalah. Akan tetapi

cara ini tidak berhasil karena siswa cenderung mencontek jawaban temannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, kegiatan pembelajaran

masih bersifat teacher centered karena siswa hanya mendengarkan penjelasan

guru dan tidak terlihat aktif, hanya beberapa orang siswa yang mau bertanya atau

memberikan tanggapannya ketika guru menjelaskan. Ketika guru memberikan

soal latihan, sebagian besar siswa tidak bisa menyelesaikan soal yang

memerlukan analisa.

Guru mengatasi hal tersebut dengan memberi penjelasan soal kepada

siswa, akan tetapi beberapa siswa saja yang mengerti. Kebanyakan siswa hanya

bisa mengerjakan soal yang tidak jauh berbeda ataupun soal yang unsur-unsur

yang diketahuinya langsung bisa dioperasikan kedalam rumus. Bahkan, masih ada

siswa yang tidak bisa mengidentifikasi apa saja diketahui dari soal sehingga

mereka tidak bisa menyelesaikan soal tersebut sesuai prosedur pemecahan

masalah. Pada akhirnya mereka mencontek jawaban siswa yang mereka anggap

benar. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah dapat

dilihat melalui gejala-gejala sebagai berikut:

1. Sebagian besar siswa tidak bisa mengaplikasikan rumus matematika

dalam menyelesaikan persoalan matematika.

2. Sebagian besar siswa tidak bisa menyelesaikan soal yang bersifat

pengembangan dan memerlukan analisa.
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3. Sebagian besar siswa tidak bisa membahasakan masalah matematika ke

dalam bahasa yang mereka pahami.

4. Sebagian besar siswa tidak bisa memberikan penjelasan yang baik setelah

memperoleh jawaban dari soal yang diberikan.

Berdasarkan gejala-gejala yang ada, maka perlu dilakukan perbaikan dan

pembaharuan dalam pembelajaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hartono

bahwa “apabila ingin mengubah hasil belajar maka ubahlah sistem belajarnya.

Strategi yang sama akan menghasilkan output yang sama pula, kalau ingin

mengubah outputnya maka ubahlah strategi belajarnya”.3 Siswa perlu membaca,

menulis, berdiskusi atau bersama-sama dengan anggota kelas yang lain dalam

memecahkan masalah, yang paling penting adalah bagaimana membuat siswa

menjadi aktif, sehingga mampu mengerjakan tugas-tugas yang menggunakan

kemampuan berfikir yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, maka ditawarkanlah

strategi-strategi yang berhubungan dengan belajar aktif.4 Salah satu strategi yang

dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematika adalah strategi belajar aktif Index Card Match.

Risnawati mengatakan bahwa strategi belajar aktif Index Card Match

(ICM) merupakan strategi permainan mencari pasangan kartu yang

menyenangkan digunakan untuk mengulangi materi pembelajaran yang telah

3 Hartono dkk, PAIKEM, (Pekanbaru: Zanafa Publising, 2008), hlm. 116.
4 Ibid. hlm.45.
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diberikan sebelumnya.5 Menurut Russeffendi sebagaimana yang dikutip oleh

Risnawati bahwa :

Permainan matematika adalah suatu yang menyenangkan
(mengembirakan) yang dapat menunjang tercapainya tujuan instrusional
dalam pengajaran matematika baik aspek kognitif, afektif, maupun
psikomotor. Permainan matematika selain menunjang tercapainya tujuan
pembelajaran juga dapat meningkatkan kemampuan menemukan dan
memecahkan masalah serta dapat memudahkan peserta didik dalam
memahami konsep-konsep matematika.6

Hartono mengatakan bahwa strategi Index Card Match merupakan salah

satu dari PAIKEM. Melalui PAIKEM peserta didik akan lebih dibekali dalam

memenuhi kebutuhan manusia modern, mandiri, bekerja sama, befikir kritis,

memecahkan masalah, dan persaingan internasional atau globalisasi,”7

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa dengan strategi

permainan Index Card Match dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional

juga dapat menemukan dan memecahkan masalah matematika.

Silberman mangatakan bahwa strategi Pembelajaran Index Card Match

merupakan salah satu cara yang menyenangkan lagi aktif untuk meninjau ulang

materi pembelajaran.8 Pada proses pembelajaran, pengulangan akan menjadikan

daya-daya yang ada pada individu seperti mengamati, memegang, mengingat,

5 Risnawati, Strategi pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm.
82.

6 Ibid.
7 Hartono dkk, Op.Cit, hlm.19.
8 Melvin L. Silberman. Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta:

Insan Madani, 2009),  hlm. 240.
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mengkhayal, merasakan, dan berfikir akan berkembang.9 Berkembangnya daya-

daya yang ada pada siswa, akan mampu meningkatkan kemampuan siswa

terutama kemampuan pemecahan masalah.

Strategi belajar aktif Index Card Match, seperti yang telah dikemukakan

oleh Silberman merupakan teknik mengulang materi pembelajaran, sehingga

dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami

materi pembelajaran. Di sisi lain, kemampuan kognitif siswa berbeda-beda. Bagi

siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, ia akan bisa memecahkan

masalah matematika, sedangkan siswa yang kemampuan kognitifnya rendah akan

menemukan kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Agar

pembelajaran berjalan optimal maka diperlukan pembelajaran yang memberikan

kesempatan kepada siswa bertanya, mengemukakan pendapat, saling membantu,

berbagi dan bekerjasama dalam memecahkan masalah matematika. Salah satu

cara untuk mengatasi hal ini adalah belajar dengan pembelajaran kooperatif.

Penerapan model pembelajaran kooperatif, siswa secara rutin bekerja

dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang

kompleks.10 Salah satu tipe pembelajaran kooperatif  yang memberikan

kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama memecahkan masalah dalam

kelompok-kelompok kecil adalah pembelajaran kooperatif Co-op Co-op,

9 Hamzah B. Uno, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta: Bumi Aksara,
2012), hlm. 196

10 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif, (Jakarta: kencana,
2010), hlm. 56.
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sebagaimana yang dikemukakan oleh Slavin bahwa pembelajaran Co-op Co-op

memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok

kecil, pertama untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang diri mereka dan

dunia, dan selanjutnya memberikan mereka kesempatan untuk saling berbagi

pemahaman baru itu dengan teman-teman sekelasnya.11 Ketika siswa saling

berbagi pemahaman baru, mereka akan tertuntut untuk merumuskan kembali

pemahamannya sehingga penjelasan mereka dapat mudah dipahami. Bahkan

dengan interaksi ini, siswa dapat memahami masalah dengan lebih baik dari

sebelumnya.12 Jadi, dengan adanya berbagi pemahaman siswa memiliki

kesempatan untuk menunjukkan keterampilan berfikir dan pemecahan

masalahnya satu sama lain.

Pembelajaran kooperatif Co-op Co-op merupakan salah satu model

pembelajaran spesialisasi tugas. Slavin mengatakan bahwa spesialisasi tugas

menyelesaikan masalah tanggung jawab individu dengan membuat tiap siswa

memiliki tanggung jawab khusus terhadap konstribusinya sendiri terhadap

kelompok.13 Berdasarkan hal tersebut, setiap siswa bertanggung jawab

menyelesaikan masalah yang menjadi tanggung jawabnya, maka masing-masing

siswa akan merasa bangga atas kontribusinya kepada kelompok.

11 Robert E Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa
Media, 2005), hlm. 229.

12 Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), hlm. 25.
13 Ibid. hlm 213.
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Model pembelajaran kooperatif Co-op Co-op berorientasi pada siswa

merencanakan apa dan bagaimana menyelesaikan masalah yang ditugaskan

kepada mereka, sehingga siswa akan terlatih untuk memecahkan masalah yang

diberikan. Dengan strategi belajar aktif Index Card Match dapat menunjang

tercapainya tujuan pembelajaran termasuk kemampuan memecahkan masalah

karena memberikan kesempatan pada siswa untuk menyimpan proses pemecahan

masalah yang telah siswa pelajari. Sebagaimana yang diungkapkan Silberman

“Pikirkanlah apa yang terjadi bila anda bekerja keras menggunakan komputer,

mencari informasi, memecahkan masalah dan menyusun konsep, namun anda

lupa menyimpan hasil pekerjaan anda. Tentu saja, semua pekerjaan anda akan

hilang sia-sia. Demikian pula, hasil pembelajaran dapat menghilang bila siswa

tidak diberi kesempatan untuk menyimpanya”.14

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan, maka peneliti akan melakukan

suatu penelitian yang berjudul: “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran

Kooperatif Co-op Co-op dengan Strategi Belajar Aktif Index Card Match (ICM)

terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP Negeri 23

Pekanbaru.”

B. Definisi Istilah

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika merupakan tahap berpikir

tingkat tinggi dalam matematika dimana elemen pengetahuan, kemahiran

dan nilai digabungkan untuk menguraikan ide atau konsep matematika

14 Melvin L. Silberman, Op. Cit. hlm. 247.
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yang disatukan dalam bentuk pernyataan, cerita atau karangan dalam

bahasa matematika.15

2. Pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op merupakan pembelajaran yang

menempatkan tim dalam kooperasi antara satu dengan yang lainnya

(seperti namanya) untuk mempelajari sebuah topik di kelas.16

3. Strategi Pembelajaran Aktif merupakan salah satu strategi yang digunakan

untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Aktif dalam strategi ini

adalah memposisikan guru sebagai orang yang menciptakan suasana

belajar yang kondusif atau sebagai fasilisator dalam belajar, sementara

siswa sebagai peserta belajar yang harus aktif.17

4. Index Card Match (ICM) adalah strategi pembelajaran yang cukup

menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah

diberikan sebelumnya.18

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar belakang dan gejala-gejala yang telah dikemukakan

tersebut, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang

berkaitan dengan pemecahan masalah matematika.

15 Effandi Zakaria, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, (Kuala Lumpur:
PRIN-AD, SDN, BHD, 2007),  hlm.114.

16 Robert E. Slavin, Loc. Cit.
17 Hamzah B. Uno. Op. Cit, hlm. 10.
18 Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.120.
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b. Model dan strategi pembelajaran yang digunakan guru belum dapat

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan tersebut, maka

penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti. Peneliti menganggap

kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan aspek yang

paling menonjol dari identifikasi masalah tersebut. Penelitian ini dibatasi

pada masalah pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Co-op

Co-op dengan strategi belajar aktif Index Card Match (ICM) terhadap

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP Negeri 23

Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat

perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang

belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif Co-op Co-op dengan

strategi belajar aktif Index Card Match (ICM) dan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional di SMP Negeri 23 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian

adalah untuk mengetahui terdapat atau tidak perbedaan antara kemampuan
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pemecahan masalah matematika siswa SMPN 23 Pekanbaru yang belajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif Co-op Co-op dengan

strategi belajar aktif Index Card Match (ICM) dan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi sekolah, sebagai salah satu bahan masukan dalam rangka

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.

b. Bagi guru, dapat menambah khasanah pembelajaran yang sangat

mungkin dijadikan sabagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan

tugas mengajar guru disekolah.

c. Bagi siswa, melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Co-op

Co-op dengan strategi belajar aktif Index Card Match (ICM)

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

belajar matematika siswa.

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi bahan rujukan dalam rangka

menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas

sekaligus sebagai sumbangan pada dunia pendidikan dan sebagai salah

satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.


