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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan

metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan

teliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan

kognitif.

Pemecahan masalah diterjemahkan dari “problem solving”.

Menurut Gagne pemecahan masalah adalah tipe belajar yang tingkatknya

paling kompleks dibandingkan dengan tipe belajar lainnya1.

Menurut Conney dalam Risnawati mengajarkan masalah kepada

siswa, memungkinkan siswa itu lebih analitik dalam mengambil keputusan

dalam hidupnya.2

Salah satu fungsi utama pembelajaran matmatika adalah untuk

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah menurut Gagne yang

dikutip oleh Made Wena,

Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk
menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan
dalam upaya mengatasi situasi baru. Pemecahan masalah tidak
sekadar bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan yang telah
dikuasai melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, tetapi juga
merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat aturan pada
tingkat yang lebih tinggi. Apabila seseorang telah mendapatkan
suatu kombinasi perangkat aturan yang dapat dioperasikan sesuai

1Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008),  h. 83
2Ibid
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dengan situasi yang sedang dihadapi, maka berarti ia sudah dapat
memecahkan suatu masalah.3

Masalah merupakan sesuatu yang memerlukan penyelesaian

ataupun persoalan yang memerlukan jawaban. Herman Hudojo dalam

bukunya menyatakan bahwa “suatu pertanyaan atau soal merupakan suatu

masalah apabila pertanyaan tersebut menantang untuk dijawab yang

jawabannya tidak dapat dilakukan secara rutin saja”.4

Menyelesaikan masalah, orang harus menguasai hal-hal yang telah

dipelajari sebelumnya dan kemudian menggunakannya dalam situasi baru.

Karena itu, masalah yang disajikan kepada siswa harus sesuai dengan

kemampuan dan kesiapannya serta proses penyelesaiannya tidak dapat

dengan prosedur rutin. Cara melaksanakan kegiatan mengajar, siswa diberi

pertanyaan-pertanyaan dari yang mudah ke yang sulit secara hirarkis.

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditekankan pada

berfikir tentang cara memecahkan masalah dan memproses informasi

matematika. Polya sebagaimana yang dikutip Effendi Zakaria mengatakan

bahwa terdapat empat prosedur dalam pemecahan masalah matematika,

yaitu:

a. Memahami masalah.
b. Merencanakan pemecahan masalah.
c. Melaksanakan pemecahan masalah.
d. Memeriksa kembali.5

3Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta, 2009), h. 52
4 Herman Hudojo, Strategi Mengajar Matematika,( Malang: IKIP Malang, 1990), h. 167
5Effandi Zakaria Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematika, (Kuala Lumpur:

Publications & Distributor SDN BHD, 2007), h.143
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Masalah dalam matematika merupakan suatu persoalan yang siswa

sendiri seharusnya mampu menyelesaikan tanpa menggunakan cara yang

rutin. Pemecahan masalah dalam matematika adalah proses menemukan

jawaban dari suatu pertanyaan yang terdapat dalam suatu cerita, teks,

tugas-tugas, dan situasi-situasi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-

masalah yang dipecahkan meliputi semua topik dalam matematika baik

dalam bidang geometri, pengukuran, aljabar, bilangan (aritmatika),

maupun statistik.

Menurut Gagne yang dikutip oleh Risnawati, langkah-langkah

dalam pemecahan masalah adalah:

1) Menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih luas.
2) Menyatakan dalam bentuk yang operasional (dapat dipecahkan).
3) Menyusun hipotesis alternatif pemecahan.
4) Mengetes hipotesis untuk memperoleh hasilnya.
5) Mengecek apakah hasilnya benar, memilih pemecahan yang

paling baik.6

Menurut Klausmeir yang dikutip oleh Slameto, langkah-langkah

yang diperlukan dalam pembentukan pemecahan masalah sekaligus

pembentukan kreativitas siswa adalah sebagai berikut:

1) Membantu siswa mengenal masalah-masalah untuk dipecahkan.
2) Membantu siswa menemukan informasi, pengertian-pengertian,

asas-asas, metode-metode yang perlu untuk memecahkan
masalah.

3) Membantu siswa merumuskan dan membatasi masalah.
4) Membantu siswa mengelola dan menerapkan informasi,

pengertian-pengertian, asas-asas, dan metode-metode itu pada
masalah tersebut untuk memperoleh pemecahannya.

5) Mendorong siswa merumuskan dan menguji hipotesa-hipotesa
untuk memperoleh pemecahan masalah.

6 Risnawati. Op. Cit. h. 25
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6) Mendorong siswa mengadakan penemuan dan penilaian sendiri
secara bebas.7

Kenyataan pada saat sekarang, banyak siswa yang mengalami

kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal cerita. Kesulitan tersebut terkait

dengan pengajaran yang menuntut siswa membuat kalimat matematika

tanpa terlebih dahulu memberikan petunjuk kepada siswa tentang langkah-

langkah yang harus ditempuh. Dengan adanya langkah-langkah dalam

pemecahan masalah diharapkan siswa bisa menemukan jawaban dari

persoalan matematika yang diberikan oleh guru dalam proses

pembelajaran.

Pemecahan masalah memberi manfaat yang sangat besar kepada

siswa dalam melihat relevansi antara matematika dengan pelajaran lain

serta kehidupan nyata. Contoh pelajaran matematika yang membutuhkan

pemecahan matematika yaitu aritmatika sosial, persamaan dan

pertidaksamaan linear satu peubah, himpunan, dan lain-lain.

Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh siswa melalui

pemecahan masalah yaitu:

a. Siswa akan belajar bahwa ada banyak cara untuk menyelesaikan
masalah suatu soal dan ada lebih dari satu solusi yang mungkin
dari suatu soal.

b. Siswa terlatih untuk melakukan eksplorasi, berpikir komprehensif
dan bernalar secara logis.

c. Mengembangkan kemampuan komunikasi, dan membentuk nilai-
nilai sosial melalui kerja kelompok.

d. Membantu murid-murid yang pencapaiannya rendah agar
memahami konsep dan mahir dalam pembelajaran matematika.

7 Slameto, Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester (SKS), (Jakarta: Bumi
Aksara, 1991), h.144
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e. Membimbing mereka untuk memahami matematika dalam
menyelesaikan masalah.8

Alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan

masalah matematika adalah tes yang berbentuk uraian (essay

examination). Dengan tes uraian siswa dibiasakan dengan kemampuan

pemecahan masalah, mencoba merumuskan hipotesis, menyusun dan

mengekspresikan gagasannya dan menarik kesimpulan.9 Secara umum tes

uraian ini berupa pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam

bentuk penguraian, penjelasan, mendiskusikan, dan memberikan alasan.

Adapun indikator yang menunjukkan kemampuan pemecahan masalah

antara lain adalah:

a. Menunjukkan pemahaman masalah
b. Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan

dalam pemecahan masalah
c. Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk
d. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara

tepat
e. Mengembangkan strategi pemecahan masalah
f. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu

masalah; dan
g. Menyelesaikan masalah yang rutin10

2. Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Berkirim Salam dan Soal

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan

menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara empat

sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan

8 Amri Sofan, dkk, Proses Pembelajaran Kreatif dan Inofatif dalam Kelas, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2010), h. 49

9Nana Sudjana, Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakrya,
2008), h. 35-36

10Badan standar Nasional Pendidikan (BNSP), Model Penilaian Kelas, (Jakarta:
Depdiknas, 2006), h. 59-60



18

akademis, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda.11 Tugas kooperatif

berkaitan dengan hal yang menyebabkan anggota bekerja sama dalam

menyelesaikan tugas kelompok, sedangkan stuktur insentif kooperatif

merupakan sesuatu yang membangkitkan motivasi individu untuk

bekerjasama mencapai tujuan kelompok.12

Slavin mengemukakan dua kelebihan dari pembelajaran kooperatif,

yaitu:

a. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan
pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa
sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial,
menumbuhkan sikap menerima kekurangan orang lain, serta
meningkatkan harga diri.

b. Pelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam
belajar berpifikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan
pengetahuan dengan keterampilan.13

Model pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal

dalam penelitian ini adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang di

dalamnya dibentuk kelompok-kelompok heterogen yang beranggotakan 4

orang. Model pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal

adalah salah satu teknik yang selalu memberikan kesempatan kepada

siswa untuk melatih pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh

mereka.

Pemberian kesempatan kepada siswa untuk melatih pengetahuan

dan keterampilan kepada siswa maka secara tidak langsung guru telah

11Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.
(Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h. 309

12Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa
Media, 2005), h. 35

13 Wina Sanjaya, Op. Cit. h. 242



19

melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran sekaligus guru

telah mengaktifkan siswa dalam pembelajaran agar siswa banyak

melakukan aktifitas, karena semakin banyak aktifitas yang dilakukan

siswa maka tingkat pemahaman siswa semakin baik sehingga pada

kemampuan pemecahan masalah akan semakin baik pula.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Konfius :apa yang saya

kerjakan saya pahami”.14 Maksudnya disini murid berperan aktif dalam

melakukan sesuatu, sehingga apa yang dilakukan tersebut mudah ia

pahami, katimbang dari murid yang hanya mendengar atau melihat saja.

Pada teknik berkirim salam dan soal, siswa akan dituntut untuk

kreatif dalam membuat pertanyaan sendiri, karena soal yang dibuat oleh

masing-masing kelompok akan diberikan kepada kelompok lain dan

masing-masing kelompok akan menjawab soal-soal yang dibuat oleh

kelompok lain. Kemudian masing-masing kelompok akan memperlihatkan

jawaban yang didapat dengan jawaban yang dimiliki oleh kelompok

pembuat soal, sehingga siswa akan lebih merasa terdorong untuk belajar

dan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh teman-teman sekelasnya.

Pembelajaran kooperatif bertujuan memberikan pada siswa untuk terlibat

secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. Guru bertindak

sebagai fasilitator, memberikan dukungan tetapi tidak mengarahkan

kelompok kearah hasil yang sudah disiapkan sebelumnya.15

14Muslim Ibrahim, dkk, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: Unesa-University Pers,
2001), h. 16

15 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), h.54
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Model pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam adalah salah

satu model yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa sehingga siswa

memperoleh prestasi belajar yang baik. Pembelajaran di sekolah selama ini

bersifat monoton dan kurang memacu siswa untuk memperdalam ilmu

pengetahuan yang dimiliknya.

Dalam proses pembelajaran, siswa hanya dibiasakan untuk

mendengarkan segala ilmu yang diberikan oleh gurunya, sehingga murid

hanya mempunyai ilmu yang disampaikan oleh gurunya saja. Model

pembelajarann hendaknya dirancang dengan sedemikian rupa sehingga

lebih menekankan pada aktivitas siswa. Dalam proses pembelajaran siswa

hendaknya dituntut untuk lebih aktif dalam mengembangkan pengetahuan

yang dimiliki oleh mereka sendiri, dan fungsi guru hanya sebagai

fasilitator yang selalu membimbing siswanya.

Pembelajaran kooperatif sebagai lingkungan belajar dimana siswa

bekerja sama dalam satu kelompok yang kemampuannya berbeda-beda

untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Pembelajaran kooperatif

teknik berkirim salam dan soal menerapkan struktur 4 langkah, sebagai

berikut:

a. Guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan setiap kelompok

ditugaskan untuk menuliskan beberapa pertanyaan yang akan

dikirimkan ke kelompok lain. Guru bisa mengawasi dan membantu

memilih soal-soal yang cocok.
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b. Kemudian, masing-masing kelompok mengirimkan satu orang utusan

yang menyampaikan salam dan soal dari kelompoknya dimana salam

kelompok bisa berupa sorak kelompok atau yang lainnya.

c. Setiap kelompok mengerjakan soal kiriman dari kelompok lain.

d. Setelah selesai, jawaban masing-masing kelompok dicocokkan dengan

jawaban kelompok yang membuat soal.

Menurut Anita Lie “kegiatan berkirim salam dan soal cocok untuk

persiapan menjelang ujian”.16 Hal itu disebabkan pada saat penerapan

teknik ini, siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan

kelompoknya dan akan bisa membahas berbagai variasi soal.

Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk

semua tingkatan usia anak, penerpana model pembelajaran kooperatif

teknik berkirim salam dan soal dapat mempererat hubungan kelompok

dengan menciptakan sapaan dan sorakan khas kelompok. Bahkan guru

bisa memanfaatkan sapaan dan sorakan khas kelompok untuk

menghidupkan suasanakelas sehingga suasana kelas terhindar dari suasana

jenuh dan membosankan. Sehingga suasana kelas yang jauh dari suasana

jenuh mampu meningkatkan motivasi yang nantinya dapat meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

3. Hubungan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik

Berkirim Salam dan Soal Terhadap Pemecahan Masalah Matematika

Untuk mengoptimalkan kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa  maka guru harus melakukan berbagai cara untuk dapat

16 Anita Lie, Cooperatif Learning (Jakarta: Gramedia, 2007), h.58
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meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Konsep

utama dari belajar kelompok, tanggung jawab individual dan kesempatan

yang sama untuk sukses.17 Guru harus memilih metode mengajar yang

sesuai dengan materi yang akan diajarkan agar siswa lebih aktif belajar.

Seorang guru sebagai pembelajar memiliki kewajiban mencari,

menemukan dan diharapkan memecahkan masalah-masalah belajar.

Menurut Muhibbin Syah taraf keberhasilan siswa dalam belajar

sangat dipengaruhi oleh strategi belajar yang diterapkan guru.18 Salah satu

usaha dalam memecahkan masalah adalah dengan penerapan pembelajaran

teknik berkirim salam dan soal.

Pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal dirancang

untk mempengaruhi pola interaksi siswa, dan teknik ini memberikan siswa

kesempatan untuk melatih pengetahuan dan keterampilannya maka secara

tidak langsung guru telah melibatkan siswa untuk berpartisipasi dan

seklaigus telah mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, karena semakin

banyak aktifitas yang dilakukan siswa maka kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa juga semakin baik.

Berdasarkan keunggulan pembelajaran kooperatif teknik berkirim

salam dan soal yang telah dijelaskan, diharapkan siswa akan bisa

menguasai kompetensi dasar yang diterapkan dan dapat eningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematika. Maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal

17Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif, (Jakarta: Kencana, 2009),
h. 61

18Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2013),  h. 123
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dimana siswa terlibat langsung secara aktif dalam proses pembelajaran

sehingga apa yang ia kerjakan, akan selalu diingat sehingga dapat

berdampak pada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan mendasar dalam

proses pembelajaran dan salah satu tujuan dari materi yang disampaikan oleh

guru. Penelitian dengan menggunakan teknik berkirim salam dan soal dapat

meningkatkan minat belajar, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Elina

Sari mahasiswa jurusan pendidikan matematika UIN Suska Riau pada

tahun 2011 dengan judul meningkatkan minat belajar matematika siswa

melalui penerapan pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal

kelas VIII8 sekolah menengah pertama negeri 20 Pekanbaru menunjukkan

teknik berkirim salam dan soal dapat meningkatkan minat belajar matematika

siswa. Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam

dan soal, minat belajar siswa kelas VIII8 SMP  Negeri 20 Pekanbaru menjadi

meningkat.19

Pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal juga pernah

dilakukan oleh Sakrani di kelas VIIIb SMP 4 Kudap Kecamatan Merbau

Kabupaten bengkalis tahun 2009 dalam rangka meningkatkan hasil belajar

matematika siswa. Dengan menggunakan model pembelajaran teknik berkirim

19Elina Sari, Meningkatkan Minat Belajar Matematika Siswa Melalui Penerapan
Pembelajaran Kooperatif Teknik Berkirim Salam dan Soal Kelas VII8 Sekolah Menengah Pertama
Negeri 20Pekanbaru, UIN Suska Riau, 2011
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salam dan soal, hasil belajar siswa kelas VIIIb SMP 4 Kudap menjadi

meningkat.20

Penelitian ini membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif

teknik berkirim salam dan soal efektif dalam pembelajaran matematika. Oleh

karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang model pembelajaran

kooperatif teknik berkirim salam terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa SMP Negeri 1 Tebing Tanjung Balai Karimun. Pada

penelitian ini, variabel dependent-nya adalah kemampuan pemecahan

masalah.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menentukan

bagaimana mengukur variabel dalam penelitian konsep operasional dalam

penelitian ini terdiri dari model pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam

dan soal dan pemecahan masalah.

1. Model pembelajaran kooperatif dengan teknik berkirim salam dan

soal sebagai variabel bebas (Independent Variable)

Salah satu aspek penting pembelajaran kooperatif ialah bahwa

disamping pembelajaran kooperatif membantu mengembangkan tingkah

laku kooperatif dan hubungan yang lebih baik antara siswa, pembelajaran

kooperatif secara bersamaan membantu siswa dalam pembelajaran

akademik siswa, Sthal (1994) mengatakan bahwa model pembelajaran

20 Sakrani, Meningkatkan hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Penerapan
Pembelajaran Kooperatif teknik Berkirim Salam dan Soal Kelas VIIIb Kecamatan Merbau
Kabupaten Bengkalis, UIN Suska Riau, 2009
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cooperative learning menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem

kerja sama dalam mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar.21

Kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kecakapan

dalam menyelesaikan persoalan matematika yang berbentuk soal cerita,

yang membutuhkan langkah penyelesaian terperinci secara satu persatu

(diketahui, ditanya, penyelesaian), sehingga diperoleh penyelesaiannya.

Pembelajaran kooperatif dengan teknik berkirim salam dan soal

yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan perlakuan sebagai acuan

penyusunan skenario model pembelajaran kooperatif teknik berkirim

salam dan soal :

a. Kegiatan Awal (± 15 menit)

1) Guru membuka pelajaran diawali dengan do’a.

2) Guru mengabsen siswa.

3) Guru memberikan motivasi akan pentingnya  materi yang

dipelajari oleh siswa.

4) Guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh

siswa.

5) Guru menjelaskan proses pelaksanaan pembelajaran kooperatif

teknik berkirim salam dan soal.

6) Membentuk kelompok siswa sebanyak 4 orang dalam 1 kelompok

dan menjelaskan kegiatan kelompok.

21Etin Solihatin dan Raharjo, Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS,
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 5
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b. Kegiatan Inti (± 60 menit)

1) Guru  meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada

LKS.

2) Guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam berdiskusi

membahas soal-soal yang ada di dalam buku LKS, guru sebagai

fasilitator memberikan bantuan jika dibutuhkan siswa dalam

mengerjakan soal.

3) Guru meminta setiap kelompok untuk membuat soal sekaligus

jawabannya dan soal tersebut akan diberikan kepada kelompok

lain.

4) Guru membimbing setiap kelompok dalam berdiskusi untuk

mengerjakan soal kiriman dari kelompok lain.

5) Guru meminta pada masing-masing kelompok mengirimkan satu

utusan untuk mencocokkan jawabannya dan mempresentasikan

jawaban kelompoknya dengan jawaban kelompok pengirim soal.

6) Selama presentasi berlangsung, guru bertindak sebagai moderator

dan fasilitator.

c. Kegiatan Penutup (± 5 menit)

1) Guru mengevaluasi jawaban soal yang diperoleh dari hasil

presentasi dan menjelaskan jawaban soal yang masih rancu.

2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
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2. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sebagai variabel

terikat (Dependent Variable)

Kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kecakapan

dalam menyelesaikan persoalan matematika yang berbentuk soal cerita,

yang membutuhkan langkah penyelesaian terperinci secara satu persatu

(diketahui, ditanya, penyelesaian), sehingga diperoleh penyelesaiannya.

Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa akan dilihat dari tes yang dilakukan sesudah menggunakan

pembelajaraan kooperatif teknik berkirim salam dan soal. Penelitian

dilakukan di dua kelas yang salah satu kelas digunakan pembelajaran

kooperatif teknik berkirim salam dan soal.

Soal tes kemampuan pemecahan masalah matematika dengan

dengan teknik berkirim salam dan soal sama dengan tes kemampuan

pemecahan masalah matematika dengan pembelajaran konvensional. Tes

ini dilakukan pada waktu yang bersamaan, siswa diberi waktu selama 80

menit. Setelah tes selesai dan dikumpulkan, selanjutnya hasil tes dianalisis

apakah pembelajaran teknik berkirim salam dan soal ini berpengaruh

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Adapun indikator

yang menunjukkan kemampuan pemecahan masalah antara lain adalah:

a. Menunjukkan pemahaman masalah
b. Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam

pemecahan masalah.
c. Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk
d. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat
e. Mengembangkan strategi pemecahan masalah
f. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah; dan

menyelesaikan masalah yang rutin.
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Berdasarkan pada tabel penskoran terhadap kemampuan

pemecahan masalah yang ada pada Tabel II.1.

TABEL II.1
PENSKORAN SOAL BERDASARKAN

INDIKATOR PEMECAHAN MASALAH

Skor Memahami
Masalah

Merencanakan
Penyelesaian

Melaksanaka
n

Penyelesaian

Memeriksa
Kembali

0 Salah
menginterpen
si soal / salah
sama sekali

Tidak ada
rencana
penyelesaian

Tidak ada
penyelesaian

Tidak ada
keterangan

1 Tidak
mengindahka
n kondisi soal
/ interpensi
soal kurang
tepat

Membuat
rencana strategi
yang tidak
relevan

Melaksanaka
n prosedur
yang
mengarah
pada jawaban
benar tapi
salah dalam
penyelesaian

Pemeriksaan
hanya pada
hasil
perhitungan

2 Memahami
soal

Membuat
rencana strategi
penyelesaian
yang kurang
relevan sehingga
tidak dapat
dilaksanakan

Melaksanaka
n prosedur
yang benar,
mendapat
hasil yang
benar

Pemeriksaan
kebenaran
proses
(keseluruhan)

3 Membuat
rencana strategi
yang benar tapi
tidak lengkap

4 Membuat
rencana strategi
penyelesaian
yang benar
mengarah pada
jawaban

Skor maks = 2 Skor maks = 4 Skor maks = 2 Skor maks = 2

Sumber : Modifikasi dari langkah pemecahan masalah Polya
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D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis

alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut :

Ha : Ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik

berkirim salam dan soal dengan siswa yang menggunakan pembelajaran

konvensional.

Ho : Tidak ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif

teknik berkirim salam dan soal dengan siswa yang menggunakan

pembelajaran konvensional.


