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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemecahan masalah dapat dikatakan sebagai suatu metode

pembelajaran yang dapat melatih siswa memecahkan persoalan. Persoalan

tersebut dapat datang dari guru, suatu fenomena atau persoalan sehari-hari

yang dijumpai siswa. Pemecahan masalah matematika memuat

“pemecahan masalah” sebagai perilaku kognitif dan “matematika” sebagai

objek yang dipelajari.

Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang

mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat,

sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa

untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan,

metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah

tersebut.

Menurut  Woolfolk sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah B.

Uno, terdapat 4 jenis keterampilan kognitif atau metakognitif, yaitu1:

1. Pemecahan masalah (problem solving), keterampilan siswa dalam
menggunakan proses berpikrnya dalam memecahkan masalah melalui
pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif
pemecahan, dan memilih pemecahan masalah yang paling efektif.

2. Keterampilam pengambilan keputusan (decision making), yakni
keterampilann siswa menggunakan proses berpikirnya untuk memilih
suatu keputusan yang terbaik dari beberapa pilihan yang ada melalui
pengumpulan informai, perbandingan kebaikan dan kekurangan dari

1Hamzah B. Uno, Model Pmebelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang
Kreatif dan Efektif,(Cet.7, Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.134
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setiap alternatif, analisis informasi, dan pengambilan keputusan yang
baik berdasarkan alasan yang rasional.

3. Keterampilan berpikir kritis (critical thinking), yakni keterampilan
siswa dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menganalisis
argumen dan memberikan interprestasi berdasarkan persepsi yang
sahih melalui logical reasoning, analisis asumsi dan bias dari argumen
dan interpretasi logis

4. Keterampilan berpikir kreatif (creative thinking), yakni keterampilam
siswa dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan
suatu ide baru, konstruktif, dan baik berdasarkan konsep-konsep,
prinsip-prinsip yang rasional, mauoun persepsi yang intuisi.

Keempat metacognitif memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika

siswa dihadapkan sebuah soal pemecahan masalah, maka saat itu juga

siswa dituntut untuk mengambil keputusan, berpikir kritis dan berpikir

kreatif. Pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika sangatlah

penting, karena keterampilan serta kemampuan berpikir yang diperoleh

ketika seseorang memecahkan masalah diyakini dapat digunakan ketika

menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa akan berusaha memecahkan suatu masalah yang diberikan

gurunya jika menerima tantangan yang ada masalah tersebut2. Sangat

penting bagi guru untuk memformulasikan kalimat pada masalah yang

akan disajikan kepada para siswa dengan cara yang menarik, yang

berkaitan dengan kehidupan nyata sehingga tidak terlalu abstrak. Dikenal

dua macam masalah, yaitu soal cerita (textbook word problem) dan

masalah proses (proses problem)3. Soal cerita merupakan pemecahan

masalah yang diberikan setelah siswa mengetahui konsep atau teori dari

2Fajar Shadiq, Pemecahan Masalah, Penalaran dan Komunikasi (Diklat
Instruktur/Pengembangan Matematika SMA, Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional,
2004), h.16

3Ibid, h.17
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materi yang diajarkan, sedangkan masalah proses diberikan di awal

kegiatan, dimana siswa menemukan teori atau konsep materi berdasarkan

masalah yang diberikan.

Inti dari belajar memecahkan masalah adalah para siswa

hendaknya terbiasa mengerjakan soal-soal yang tidak hanya memerlukan

ingatan yang baik saja, akan tetapi siswa juga harus mampu berpikir logis

dan kritis dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah tersebut.

Terutama di era global dan era perdagangan bebas, kemampuan kritis,

kreatif dan rasioanllah yang semakin dibutuhkan4.

Pemecahan masalah matematika sering kita jumpai dalam bentuk

soal  cerita dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadikan matematika dapat

dilihat secara realistis. Akan tetapi kenyataannya dari hasil observasi,

siswa justru sulit memecahkan masalah matematika dalam bentuk soal

cerita. Mereka sulit dalam mengidentifikasi masalah, memahami makna

dari bahasa soal, mengambil keputusan dan sulit mengubah soal cerita

kedalam model matematika.

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah

matematika pada soal cerita adalah siswa kurang pemahaman dalam

membaca atau pemahaman linguistik serta menulis, artinya siswa perlu

memahami seluruh kalimat yang terdapat dalam soal cerita dan

menuliskan serta menyusun atau mengkomposisikannya dalam model

matematika. Dapat kita pahami bahwa membaca soal matematika tidak

4Ibid, h.17
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hanya membaca secara harfiah saja namun membutuhkan cara berfikir

logis. Dengan kata lain, membaca juga harus menekankan pada

pemahaman makna serta menganalisis makna yang terkandung dalam

kalimat yang dibaca tersebut.

Guru matematika merupakan pendidik dan pembimbing yang

memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman tentang

pengertian matematika, membimbing siswa dalam memecahkan masalah

matematika, dan memberikan gambaran aplikasi ilmu matematika dalam

kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-kahfi ayat

65:









Artinya:

“Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-

hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami,

dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami”

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang hamba Allah yang telah

diberikan rahmat dan ilmu untuk dapat mengajarkannya atau memberikan

ilmunya kepada orang lain. Sama halnya dengan seorang guru. Guru

sebagai seorang pendidik hendaknya meniru apa yang diajarkan Nabi

Muhammad SAW. Karena guru adalah figur yang diteladani oleh semua
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pihak. Oleh karena itu seorang guru hendaknya menempatkan posisinya

sebagai seorang pendidik, pengajar, dan sekaligus sebagai pembimbing

dalam kegiatan pengajaran dengan menggunakan sarana dan fasilitas

pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

kurikulum.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada guru

matematika kelas VII-7 SMP N 4 Siak Hulu yaitu ibu Welas Budiani,S.Pd

pada tanggal 7 Oktober 2013, disimpulkan bahwa hampir 70% siswa

masih sulit dalam memecahkan masalah soal matematika. Hal ini tampak

jelas jika dilihat dari hasil nilai ulangan harian siswa tersebut. Adapun

persentase siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM dapat dilihat pada

tabel I.1, sebagai berikut :

Tabel I.1
Nilai Ulangan Harian Siswa pada Soal Pemecahan Masalah

Ulangan Harian Nilai siswa  diatas KKM
I 23%
II 35%

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari siswa di kelas

tersebut masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari  77% pada ulangan harian

I dan 65% pada ulangan harian II siswa yang nilainya masih berada di

bawah KKM. Selain itu, peneliti juga mengamati lembar jawaban ulangan

harian siswa tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak mampu mengubah

soal pemecahan masalah matematika ke dalam model matematika,

misalnya jawabannya tidak sesuai dengan yang ditanyakan dalam soal,

salah menafsirkan apa yang diketahui, tidak tepat dalam pemilihan dan



6

penggunaan rumus, bahkan ada yang hanya menuliskan jawaban akhir

tanpa mengidentifikasi hal yang diketahui, ditanya dan proses

penyelesaiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa

dalam pemecahan masalah masih sangat rendah. Selain itu terdapat gejala-

gejala antara lain:

1. Sebagian besar siswa yang belum bisa mengubah soal cerita kedalam

model matematika.

2. Sebagian besar siswa masih belum bisa mengambil keputusan dalam

menyusun rencana untuk melakukan penyelesaian soal matematika.

3. Sebagian besar siswa tidak memeriksa kembali jawaban dari

penyelesaiannya.

Guru biasanya menggunakan metode ceramah setiap pertemuan

untuk menyampaikan materi. Selain itu guru juga menggunakan metode

tanya jawab, dimana seorang guru dalam mengajar memberikan

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada materi yang belum

dipahami atau dimengerti, serta guru juga memberi pertanyaan terkait

tentang materi yang disampaikan kepada siswa untuk dijawab. Selanjutnya

guru akan memberikan soal latihan untuk mengetahui seberapa jauh

pemahaman materi yang dapat diserap siswa atau memberikan tugas

tentang materi yang disampaikan pada pertemuan berikutnya.

Pembelajaran tersebut masih kurang efektif karena pembelajaran tersebut

masih berpusat kepada guru, sehingga siswa hanya menerima bukan
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menemukan keputusan penyelesaian atau memecahkan masalah

matematika tersebut.

Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, banyak

dipengaruhi oleh komponen-komponen belajar mengajar. Sebagai contoh

bagaimana cara mengorganisasikan materi, metode yang diterapkan, media

yang digunakan, dan lain-lain. Erman Suherman dan Udin S. Winata Putra

menemukan kelemahan pengajaran matematika yang masih bersifat

tradisional antara lain5:

1. Keterampilan berhitung dan proses manghafal yang sifatnya mekanis
lebih diutamakan tanpa usaha mendalami pengertiannya.

2. Kurang memberi rangsangan pada siswa untuk bermotivasi dan
memacu keingintahuan pada diri mereka.

3. Topik matematika yang diberikan kurang ada hubungan dengan
penerapan kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana yang tercantum pada karakteristik dari Kurikulum

KTSP bahwa kurikulum KTSP berorientasi pada pengembangan individu.

Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP yang

menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri

materi pelajaran melalui berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran6.

Hal ini berarti dalam proses pembelajaran, yang aktif adalah siswa

sedangkan guru bertindak sebagai pembimbing.

Untuk mengatasi gejala-gejala dan kelemahan pengajaran

matematika tersebut, perlu dicari suatu model pembelajaran yang

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Model

5Erman Suherman dan Udin S. Winata Putra, Strategi Belajar Mengajar Matematika
(Modul 1-9, Jakarta: Universitas Terbuka, 1992)h.130

6Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Cet.II, Jakarta: Kencana, 2009) h. 130
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pembelajaran merupakan serangkaian rencana tindakan termasuk

penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya/kekuatan dalam

pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu7.

Oleh sebab itu sebelum menentukan model atau strategi, perlu dirumuskan

tujuan yang jelas agar dapat disesuaikan dengan beberapa strategi yang

ada.

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan

menggunakan sistem pengelompokkan/tim kecil, yaitu antara empat

sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan

akademis, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda (heterogen). Sistem

penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok memiliki

penghargaan (reward), jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang

dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan memiliki

ketergantungan positif. Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya

akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan

keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu

akan saling membantu, mereka akan memiliki motivasi untuk keberhasilan

kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan untuk

memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok8.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.Asy-Syuraa ayat 38:





7Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran., (Cet. IV,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008).h. 186

8Ibid, h. 194
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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”.

Ayat ini mengajarkan kepada kita agar membiasakan diri melalui

musyawarah atau berdiskusi (muj dalah) kelompok dalam mengatasi

berbagai persoalan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sebagai

bagian dari warga negara. Metode muj dalah berarti debat atau berdiskusi,

dimana dalam penggunaan metode ini mestilah berhati-hati tidak boleh

melanggar etika, menghujat, dan menghina atau merendahkan lawan

diskusi atau debat9. Sama halnya dalam memecahkan masalah matematika,

siswa dianjurkan untuk bermusyawarah dan berkelompok untuk

menemukan penyelesaian dari masalah tersebut secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas peneliti berasumsi

bahwa pendekatan CIRC (Cooperative Integrated Reading and

Composition) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa.

CIRC termasuk salah satu model pembelajaran cooperative learning yang

pada mulanya merupakan pengajaran kooperatif terpadu membaca dan

menulis yaitu sebuah program komprehensif atau luas dan lengkap untuk

9Kadar M. Yusuf, Tafsirtarbawi, (Pekanbaru:Zanafa)2010, h.121
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pengajaran membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah dasar.10

Namun, CIRC telah berkembang bukan hanya dipakai pada pelajaran

bahasa tetapi juga pelajaran eksak seperti pelajaran matematika.

Pembelajaran kooperatif membagi siswa kedalam kelompok

heterogen yang terdiri dari 4-5. Setelah mereka mendiskusikan tugas

mereka, selanjutnya akan dipilih perwakilan kelompok untuk

mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Peneliti

mengkombinasikan strategi Numbered Heads Together agar seluruh siswa

dapat berperan aktif dan memilki tingkat ketilitian yang baik.

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan

untuk meningkatkan penguasaan akademik. Tipe ini dikembangkan oleh

Kagen dalam Ibrahim dengan melibatkan para siswa dalam menelaah

bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman

mereka terhadap isi pelajaran tersebut11.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang

Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Cooperative Integrated Reading and Composition dengan Strategi

Numbered Heads Together terhadap Kemampuan Pemecahan

Masalah Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Siak Hulu.

10Robert E Slavin, Cooperative Learning, diterjemahkan oleh Narulita Yusron dengan
judul Cooperative Learning, (Bandung:Nusa Media, 2005), h.202

11Ibrahim, dan Sudjana. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. (Bandung : Sinar Baru
Algensindo.2009) h. 8.



11

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya salah pengertian tentang istilah dari

pembaca maka perlu adanya penegasan istilah dalam penelitian ini.

Penegasan istilah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup

permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Model Pembelajaran Kooperatif

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)12.

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Integrated Reading and

Composition dan Numbered Heads Together

Cooperative Integrated Reading and Composition diartikan

sebagai suatu model pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan

suatu bacaan secara menyeluruh kemudian mengkomposisikannya

menjadi bagian-bagian yang penting13. Artinya siswa dituntut untuk

langsung membaca dan menulis pada tingkat yang lebih tinggi

memahami dan berfikir logis sehingga memudahkan siswa dalam

mengambil keputusan dan memecahkan suatu masalah.

12 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Op. Cit.h. 185
13Sunarno, http://modelpembelajarankooperatif.blogspot.com/2012/08/circ.html. Diakses

pada januari 2013
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Numbered Heads Together merupakan jenis pembelajaran

kooperatif yang dirancang dan sebagai alternatif terhadap struktur

kelas tradisional14. Numbered Heads Together adalah metode belajar

dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok,

kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa15.

3. Kemampuan Pemecahan Masalah matematika

Pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang

ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang

dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya16.

Kemampuan pemecahan dalam penelitian ini masalah adalah

kemampuan pemecahan masalah matematika pada soal cerita yang

meliputi: kemampuan siswa dalam memahami bahasa matematika,

mengorganisirkan data yang diketahui pada soal dan memilih

informasi yang relevan untuk menyusun rencana penyelesaian,

mengembangkan strategi pemecahan masalah, serta membuat dan

menafsirkan model matematika dari suatu masalah.

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

14Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstrutivistik (Cet.I Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2007) h.62

15 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Cet.10, Bandung: Pustaka Setia, 2011) h.89
16 Sunarno. Loc. Cit
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a. Pembelajaran matematika lebih terpusat pada guru, siswa menjadi

pasif dan lebih banyak menunggu sajian guru.

b. Siswa mengalami kesulitan mengerjakan soal yang berbentuk

cerita (masalah).

c. Kemampuan pemecahan masalah matematika di sekolah pada

umumnya masih rendah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut perlu batasan

masalah pada penelitian ini untuk menghindari kesalahan persepsi dan

perluasan masalah, maka penelitian ini ditekankan pada pembelajaran

matematika yang akan diterapkan dengan metode pembelajaran

Cooperative Integrated Reading and Composition dengan strategi

Numbered Heads Together terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa kelas VII SMPN 4 Siak Hulu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan

masalahnya sebagai berikut: “Apakah terdapat perbedaan kemampuan

pemecahan masalah soal cerita dalam pembelajaran matematika antara

kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Cooperative

Integrated Reading and Composition dengan strategi Numbered Heads

Together dengan kelas kontrol yang menggunakan pengajaran

konvensional pada siswa kelas VII SMPN 4 Siak Hulu?”
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk

mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan

masalah dalam pembelajaran matematika antara kelas eksperimen yang

menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading

and Composition dengan strategi Numbered Heads Together dengan

kelas kontrol yang menggunakan pengajaran konvensional pada siswa

kelas VII SMPN 4 Siak Hulu.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi guru diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dalam

upaya menyusun pembelajaran untuk mengembangkan

kemampuan pemecahan masalah matematika melalui pembelajaran

Cooperative Integrated Reading and Composition dengan strategi

Numbered Heads Together. Hasil dari penelitan ini juga

diharapkan dapat membantu guru dalam mengembangkan

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, sehingga dapat

dijadikan sebagai rambu-rambu untuk lebih meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa dalam proses pembelajaran.
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b. Bagi siswa diharapkan akan dapat:

1. Mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah,

dan keterampilan intelektual.

2. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran.

3. Membawa siswa untuk belajar dalam suasana yang

menyenangkan

4. Meningkatkan kemampuan bekerjasama antar siswa.

c. Bagi peneliti diharapkan dapat memperoleh pengalaman dalam

menerapkan strategi pembelajaran dan mampu memberikan

pembelajaran yang berkualitas.


