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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan, matematika merupakan salah satu mata

pelajaran yang amat penting karena pelajaran matematika mempunyai tujuan

untuk menciptakan siswa berpikir logis, rasional, kritis, ilmiah dan luas.

Matematika membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis,

analitis, sistematis, kritis, kreatif dan kemampuan bekerja sama agar perserta

didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti

dan kompetitif. Dalam Al-Qur’an Surat Maryam ayat 94 dijelaskan bahwa:




Artinya : Sesungguhnya Allah Telah menentukan jumlah mereka dan

menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.

Oleh sebab itu, pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua

peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai perkuliahan karena dari surat

Maryam ayat 94 dijelaskan bahwa matematika itu sangat diberhubungan

dengan kehidupan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006,

dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah agar

siswa memiliki kemampuan sebagai berikut:1

1Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika , Pekanbaru: Suska Press, 2008,  h. 12
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1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes,
akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun
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. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan.

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika tersebut, jelaslah bahwa

salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki

kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model matematika

dan menafsirkan solusi yang diperoleh.

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang

penting dalam pembelajaran matematika karena pada dasarnya siswa akan

berhadapan dengan masalah-masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah

tersebut. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah dikemukakan oleh

Branca yaitu:2

1. Kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan umum

pengajaran matematika.

2Fakhrudin, Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Siswa Melalui
Pembelajaran dengan Pendekatan Open-Ended, Tesis, Tidak Diterbitkan, 2010, Diakses 29 Maret
2012, h. 1, http://repository.upi.edu/operator/upload/d_mtk_0707260_chapter2.pdf
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2. Pemecahan masalah dapat meliputi metode, prosedur dan strategi

atau cara yang digunakan merupakan proses inti dan utama dalam

kurikulum matematika.

3. Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar

matematika.

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.

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, guru

sebagai tenaga pendidik seharusnya berusaha agar siswa memiliki

kemampuan tersebut. Agar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah

yang baik, maka diperlukan  pemahaman konsep  yang baik. Jika siswa telah

memiliki kemampuan pemahaman konsep, maka ia mampu menggunakannya

untuk memecahkan masalah. Sebaliknya, jika siswa tersebut telah dapat

menyelesaikan suatu masalah maka ia telah memiliki kemampuan

pemahaman terhadap masalah itu. Selain pemahaman konsep  yang baik, agar

siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik maka guru juga

harus menggunakan suatu strategi ataupun model pembelajaran yang sesuai

dan bervariasi. Strategi pembelajaran digunakan untuk mempermudah proses

pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal termasuk

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.
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Pada kenyataannya, meskipun para guru telah telah berusaha agar

siswa memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan, masih banyak

masalah dalam pembelajaran matematika yakni pada diri siswa tersebut yang

kemampuannya dalam pemecahan masalah tergolong rendah terbukti dengan

wawancara peneliti dengan guru matematika yang mengatakan bahwa siswa

tersebut sudah diberikan latihan dan soal-soal yang berbentuk pemecahan

masalah. Akan tetapi cara ini tidak berhasil karena siswa cenderung

mencontek jawaban temannya. Padahal menyontek tersebut dilarang oleh

agama, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits:

Artinya: “Barang siapa mencurangi kami, maka bukan dari golongan kami” 3

Adapun gejala-gejala rendahnya kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa tersebut yaitu:

1. Sebagian besar siswa tidak mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang

diketahui dan yang ditanya dalam sebuah soal.

2. Siswa hanya mampu mengerjakan soal yang unsur-unsurnya diketahui

dan dapat langsung di operasikan ke dalam rumus.

Sesuai dengan amanat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),

bahwa guru sebagai agen pembelajaran harus mampu menyajikan

pembelajaran yang kontekstual dengan melibatkan siswa secara langsung dan

peran serta peserta didik secara aktif (Student Centered). Hal ini sesuai

dengan prinsip kegiatan belajar mengajar dalam KTSP, yaitu kegiatan yang

3Hadits Riwayat Muslim, Kitab Al-Iman No. 101
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berpusat pada siswa.4 Oleh karena itu, model dan strategi pembelajaran yang

dipilih hendaknya mampu menjawab tuntutan kurikulum tersebut. Salah satu

model dan strategi pembelajaran yang menurut peneliti cocok untuk proses

belajar mengajar adalah model investigasi kelompok dengan strategi inkuiri.

Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba menerapkan kombinasi antara model

investigasi kelompok dengan strategi inkuiri untuk meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa Madrasah

Tsanawiyah (MTs).

Aktivitas siswa dalam investigasi kelompok ini saling bertukar pikiran

melalui komunikasi yang terbuka dan bebas serta kebersamaan mulai dari

kegiatan merencanakan sampai pada pelaksanaan pemilihan topik-topik

investigasi. Kondisi ini akan memberikan dorongan yang besar bagi para

siswa untuk belajar menghargai pemikiran-pemikiran dan kemampuan orang

lain serta saling melengkapi pengetahuan dan pengalaman-pengalaman

masing-masing. Karena itu di yakini bahwa melalui model pembelajaran

investigasi kelompok yang di dalamnya sangat menekankan pentingnya

komunikasi yang bebas dan saling bertukar pengalaman ini memberikan lebih

banyak manfaat dibandingkan jika mereka melakukan tugas secara sendiri-

sendiri terutama dalam memecahkan masalah matematika.

Model investigasi kelompok ini hampir sama dengan strategi inkuiri

namun sedikit berbeda dalam proses yang ada di dalamnya, model investigasi

menekankan kepada keberhasilan kelompok dalam menyelidiki soal-soal atau

4Masnur Muslich, KTSP Dasar Pemahaman dan Pengembangan, PT Bumi Aksara,
Jakarta, 2008, h. 48
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masalah-masalah yang di berikan oleh guru sedangkan strategi inkuiri

merupakan strategi yang lebih menekankan kepada individual dalam

kelompok tersebut yang dapat mengembangkan kemampuannya sendiri dari

soal-soal atau masalah-masalah yang diselidiki tersebut.

Pembelajaran berbasis inkuiri ini akan membawa dampak belajar bagi

perkembangan mental positif siswa, sebab melalui pembelajaran ini, siswa

mempunyai kesempatan yang luas untuk mencari dan menemukan sendiri apa

yang dibutuhkannya terutama dalam pembelajaran yang bersifat abstrak.

Suchman mengatakan dalam bukunya yang dikutip oleh Made Wena bahwa

kesadaran siswa terhadap proses inkuiri dapat ditingkatkan sehingga mereka

diajarkan prosedur pemecahan masalah secara ilmiah.5

Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa model pembelajaran

investigasi kelompok dengan strategi inkuiri dapat meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah matematika. Berdasarkan asumsi tersebut, peneliti tertarik

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok dengan Strategi

Inkuiri terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa

MTs Negeri Pangean”.

5Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer,  Bumi Aksara, Jakarta, 2009,
h. 76
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B. Defenisi Istilah

1. Investigasi kelompok adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan

kemungkinan siswa untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui

berbagai kegiatan dan hasil yang benar sesuai pengembangan yang dilalui

siswa.6

2. Strategi inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan

pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.7

3. Pemecahan masalah adalah kompetensi strategi yang ditunjukkan siswa

dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan, dan

menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah.8

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka

masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Strategi yang digunakan guru belum dapat meningkatkan pemecahan

masalah matematika siswa.

b. Kemampuan pemecahan masalah siswa MTs Negeri Pangean yang

masih rendah.

6Asmarita, dkk., Strategi Pembelajaran Matematika “Model Pembelajaran Investigasi
Kelompok” , Makalah, Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, h. 5, diakses 7 April 2014,
http://wahyunaningsihhesti.blogspot.com/2013/11/makalah-investigasi-kelompok.html

7Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Kencana, Jakarta, 2008, h. 196
8Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, Depdiknas,

Jakarta, 2006, h. 59
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2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah, maka masalah dibatasi pada

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa MTs Negeri Pangean

yang masih rendah. Dalam penelitian ini, difokuskan pada terdapat atau

tidak pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi

kelompok dengan strategi inkuiri terhadap pemecahan masalah

matematika siswa MTs Negeri Pangean.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah pada

penelitian ini yaitu: Apakah terdapat pengaruh penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok dengan strategi inkuiri

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa MTs Negeri

Pangean ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk :

Mengetahui terdapat atau tidak pengaruh penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe investigasi kelompok dengan strategi inkuiri terhadap

pemecahan masalah matematika siswa MTs Negeri Pangean.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

a. Bagi Sekolah, tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka perbaikan
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proses pembelajaran matematika untuk meningkatkan mutu

pendidikan.

b. Bagi guru, sebagai informasi bagi guru dan juga sebagai salah satu

alternatif model dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk

meningkatkan pemecahan masalah matematika.

c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan

memperluas wawasan peneliti tentang model investigasi kelompok dan

strategi inkuiri serta dapat dijadikan landasan berpijak dalam rangka

menindak lanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas.

d. Bagi siswa, dapat memecahkan permasalah matematika dengan baik

dan benar.


