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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika sebagai ilmu yang tidak dipisahkan dari dunia pendidikan

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencetak Sumber Daya

Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini dikarenakan matematika adalah

ilmu yang berhubungan dengan penalaran dan pola pikir manusia. Mengingat

pentingnya matematika inilah yang menjadikan matematika sebagai mata

pelajaran yang wajib dipelajari di semua jenjang pendidikan. Mata pelajaran

matematika yang diajarkan di sekolah berfungsi sebagai alat, pola pikir dan

ilmu pengetahuan.

Dalam Al-Qur’an Al-Karim, Allah SWT mendorong manusia untuk

mempelajari matematika, yaitu firman-Nya pada surat Yunus ayat 5 yang

berbunyi:

Artinya : “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan

bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi

perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan

perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu
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melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya)

kepada orang-orang yang mengetahui”

Dalam kurikulum 2006 dikemukakan bahwa tujuan pembelajaran

matematika adalah sebagai berikut:1

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

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

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat memperlajari matematika,
serta sikap ulet dalam memecahkan masalah.

Salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan

dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah.

Pemecahan masalah merupakan kompetensi strategik yang ditunjukkan siswa

dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan, dan

menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah.2 Fadjar Shadiq

menyatakan bahwa pemecahan masalah akan menjadi hal yang akan sangat

menentukan keberhasilan pendidikan matematika, sehingga pengintegrasian

pemecahan masalah (problem solving) selama proses pembelajaran

berlangsung hendaknya menjadi suatu keharusan.3

1 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Suska Press,Pekanbaru, 2008, h. 12
2Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, Depdiknas,

Jakarta, 2006, h. 59
3Fadjar Shadiq, Pemecahan Masalah, Penalaran dan Komunikasi Matematika,

Departemen Pendidikan Nasional, Yogyakarta, 2004, h. 16
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Mengingat pentingnya pemecahan masalah dalam proses pembelajaran

matematika, maka setiap siswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam

pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika sering kita

jumpai dalam bentuk soal  cerita dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadikan

matematika dapat dilihat secara realistis.

Namun, pada kenyataannya di lapangan terdapat masalah dalam

pembelajaran matematika yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam

memecahkan masalah matematika. Berdasarkan hasil observasi yang

dilakukan peneliti dan hasil wawancara dengan guru matematika, diketahui

bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa masih relatif

rendah. Gejala-gejala lain rendahnya kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa adalah :

1. Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan latihan soal yang tingkat

kesulitannya lebih tinggi, hanya beberapa siswa saja yang mampu

menyelesaikan soal tersebut dengan benar sedangkan siswa lain masih

mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya.

2. Sebagian besar siswa tidak bisa mengidentifikasi apa yang diketahui dan

yang ditanya pada soal.

3. Sebagian besar siswa tidak bisa membahasakan masalah matematika ke

dalam bahasa yang dapat mereka pahami.

4. Sebagian besar siswa hanya menghapal konsep sehingga tidak bisa

menggunakan konsep tersebut untuk memecahkan persoalan yang

berhubungan dengan konsep yang telah dimiliki.
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Selain itu, kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas

masih berpusat pada guru dengan menerapkan model pembelajaran

konvensional. Dengan pembelajaran seperti ini, partisipasi dan keaktifan siswa

dalam mengikuti proses belajar belum optimal. Siswa cenderung pasif

mendengarkan, menyimak dan mencatat penjelasan yang diberikan guru.

Pembelajaran matematika yang kurang melibatkan siswa secara aktif ini dapat

menyebabkan siswa kurang dapat menggunakan kemampuan matematikanya

secara optimal dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu model

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam

memecahkan masalah. Guru dituntut untuk mengetahui, memilih dan mampu

menerapkan model pembelajaran yang dinilai efektif sehingga tercipta suasana

belajar yang kondusif dan memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih

memecahkan masalah yang mereka hadapi. Menurut Anita Lie, guru bisa

memilih dan juga memodifikasi sendiri teknik-teknik agar lebih sesuai dengan

situasi kelas mereka.4 Dengan adanya modifikasi yang dilakukan guru dalam

pembelajaran, maka siswa akan termotivasi dan terlibat aktif dalam belajar

sehingga mereka bisa membangun sendiri konsep untuk diri mereka yang akan

mereka aplikasikan dalam pemecahan masalah matematika. Salah satu

modifikasi yang bisa dilakukan guru adalah dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif..

4 Anita Lie, Cooperative Learning,PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010 h.
55.
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Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dimana siswa belajar

bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan saling bekerjasama

membantu satu sama lain. Di dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar

bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan saling membantu satu sama

lain membahas materi pelajaran, hal ini memudahkan siswa untuk lebih

memahami pelajaran karena mereka berperan aktif dalam kegiatan

pembelajaran untuk memahami suatu pembelajaran. Model pembelajaran

kooperatif ini juga bersesuai dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura

ayat 38 yaitu tentang musyawarah, dimana Allah menyerukan agar

manusia selalu bermusyawarah (kerjasama) dalam segala hal. Bunyi ayat

tersebut adalah :

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)

dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian

dari rezki yang Kami berikan kepada mereka

Kemudian Allah juga menegaskan pentingnya musyawarah lewat

firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 159, yaitu sebagai berikut :
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Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila

kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”

Pembelajaran Siklus merupakan model pembelajaran yang berpusat

pada siswa, berupa rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi

yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif.5 Dalam

proses pembelajaran siklus, setiap fase yang baru dan sebelumnya saling

berkaitan sehingga membuat siswa lebih mudah mengerti dan memahami

materi. Implementasi pembelajaran siklus dalam pembelajaran menempatkan

guru sebagai fasilitator yang mengelola berlangsung fase-fase tersebut mulai

5 Fauziatul Fajaroh dan I Wayan Dasna. (2008). “Pembelajaran Dengan Model Siklus
Belajar (Learning Cycle)”. Tersedia di http://massofa.wordpress.com/2008/01/06/pembelajaran-
dengan-modelsiklus-belajar-learning-cycle/diakes pada Minggu, 1 Mei 2013
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dari tahap: pembangkitan minat (engagemenent), eksplorasi (exploration),

penjelasan (explanation), elaborasi (elaboration) dan evaluasi (evaluation).

Pada tahap engagement, guru berusaha membangkitkan minat dan

keingintahuan siswa tentang materi yang akan dipelajari,hal ini dapat

dilakukan guru dengan mengaitkan materi pembelajaran pada kehidupan

sehari-hari. Hal ini dapat membantu siswa dalam memahami atau

mengidentifikasi masalah-masalah yang akan mereka hadapi. Tahap

exploration dan explanation memungkinkan siswa membangun

pengetahuannya sendiri dan mengungkapkan kembali konsep yang telah

mereka peroleh dengan bahasa mereka. Konsep ini yang nantinya akan mereka

gunakan sebagai bekal dalam merencanakan pemecahan masalah. Pada tahap

elaboration, siswa secara individu maupun kelompok, berlatih menerapkan

konsep yang telah mereka peroleh sebelumnya untuk memecahkan masalah.

Hal ini membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka

hadapi. Sedangkan pada tahap akhir, yakni evaluation, siswa dimungkinkan

untuk mengevaluasi tahapan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan latar balakang yang telah dikemukakan, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan

Model Pembelajaran Siklus (Learning Cycle) Terhadap Kemampuan

Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Kampar  Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”.
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B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahami terhadap penelitian ini,

beberapa istilah perlu ditegaskan maknanya secara perkata, istilah-istilah

yang terdapat dalam judul ini adalah:

1. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan mengguanakan

sistem peneglompokkan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang

yang mempunyai latar belakang kemampuan akademis, jenis kelamin, ras

atau suku yang berbeda (heterogen)6.

2. Pembelajaran Siklus merupakan model pembelajaran yang berpusat pada

siswa, berupa rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi

yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. 7

3. Pemecahan masalah merupakan proses penerimaan masalah sebagai

tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.8 Khususnya dalam

pembelajaran matematika.

6 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Cet. IV,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008, h. 186

7 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Bumi Aksara, 2009 h 170-
172

8 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta, Rineka
Cipta, 2003, h. 125
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukan

diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diindentifikasikan

sebagai berikut :

a. Tingkat pemahaman konsep siswa terhadap pelajaran matematika

masih rendah.

b. Tingkat pemecahan masalah siswa terhadap pelajaran matematika

masih rendah.

c. Pengaruh bahan ajar yang belum mengarah pada kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa di kelas.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan yang  mengitari kajian seperti

yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, penulis merasa perlu

membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

a. Model pembelajaran yang digunakan untuk kelas eksperimen adalah

Pembelajaran Siklus dan untuk kelas kontrol adalah pembelajaran

konvensional.

b. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah kemampuan

pemecahan masalah.

c. Penelitian dilakukan pada kelas VIII SMP N 1 Kampar.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh

pembelajaran siklus (Learning Cycle) terhadap kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa SMP N 1 Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh pembelajaran siklus terhadap kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa di SMP N 1 Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

a. Bagi guru

Dapat mengetahui bentuk-bentuk tindakan kelas yang dilakukan dalam

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di

SMP N 1 Kampar.

b. Bagi sekolah

Penerapan strategi pembelajaran ini dapat dijadikan salah satu bahan

masukan dalam proses pembelajaran matematika.

c. Bagi peneliti
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Menambah  wawasan dan pengetahuan tentang model pembelajaran

siklus yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar.


