
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam

kehidupan manusia. Dalam setiap perkembangan zaman, matematika semakin dibutuhkan.

Karena, dengan matematika manusia bisa berkembang menjadi manusia yang modern. Sejak

dari zaman dahulu hingga sekarang, manusia akan selalu berhubungan dengan matematika.

Matematika sebagai cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisasi secara

sistematik, matematika adalah bagian pengetahuan manusia tentang bilangan dan kalkulasi,

matematika membantu orang dalam menginterpretasikan secara tepat berbagai ide dan

kesimpulan, matematika adalah ilmu pengetahuan tentang penalaran yang logik dan

masalah-masalah yang berhubungan dengan bilangan dan fakta-fakta serta masalah tentang

ruang dan bentuk kuantitatif.

“Sebagaimana Suhermi dan Sehatta Saragih mengutip dari Sujono mendefenisikan
matematika sebagai “cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisasi secara
sistematis, matematika adalah bagian pengetahuan manusia tentang bilangan dan
kalkulus, matematika membantu orang menginterprestasikan secara tepat berbagai
ide dan kesimpulan, matematika adalah ilmu pengetahuan tentang penalaran yang
logik dan masalah-masalah yang berhubungan dengan bilangan, matematika
berkenaan dengan fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk, dan
matematika adalah ilmu pengetahuan tentang kuantitas dan ruang”.1

Jadi dapat disimpulkan matematika adalah suatu cara untuk menemukan suatu

jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia yaitu suatu cara menggunakan informasi,

menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menghitung dan yang paling penting

1Suhersimi dan Sehatta Saragih, Strategi Pembelajaran Matematika, Cendikia Insani, Pekabaru, 2006,
hlm. 4



adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan

hubungan-hubungan.

Menurut Cockrof yang dikutip oleh Risnawati mengatakan bahwa, “Matematika

perlu diajarkan kepada siswa karena selalu digunakan dalam segala segi kehidupan, semua

bidang studi sangat dibutuhkan dan berguna dalam kehidupan.2 Hal  ini sesuai dengan

berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini yang tidak terlepas dari

adanya campur tangan matematika. Oleh karena itu, matematika sekolah merupakan bagian-

bagian matematika yang dipilih guna menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan dan

membentuk kepribadian siswa serta berpandu kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.3

Mata pelajaran matematika termasuk salah satu mata pelajaran yang penting di

sekolah. Ini terbukti bahwa matematika termasuk ke dalam mata pelajaran yang diujikan

secara nasional mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA atau sederajatnya, dan bahkan di

perguruan tinggipun matematika selalu ada dipelajari disetiap jurusan karena pelajaran

matematika mempunyai tujuan untuk menciptakan siswa berpikir logis, rasional, kritis, ilmiah

dan luas. Tujuan ini sesuai dengan pendapat seorang matematikawan yang dikutip oleh

Risnawati, yakni:

“Cornelius mengemukakan lima alasan perlunya belajar matematika karena
matematika merupakan4

1. Sarana berpikir yang jelas dan logis.
2. Sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.
3. Sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman.
4. Sarana untuk mengembangkan kreativitas.
5. Sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya.

2 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Riau: Suska Press, 2008, hlm. 12.
3 Suhersimi dan Sehatta Saragih, 0p. Cit., hlm.1
4 Risnawati, Op. Cit., hlm. 12.



Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006, dijelaskan

bahwa tujuan pelajaran matematika di sekolah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut:5

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan antar konsep dan mengaplikasikan
konsep secara akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika
dalam menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dalam pernyataan 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 mempelajari keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika,
serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Selain itu, perlunya siswa belajar matematika yang dikemukakan Cornellius

sebagaimana yang dikutip dalam Abdurrahman yaitu :6

1. Matematika sebagai sarana berfikir yang jelas dan logis.
2. Matematika sebagai sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari.
3. Matematika sebagai sarana mengenai pola-pola hubungan dan generalisasi

pengalaman.
4. Matematika sebagai sarana untuk mengembangkan kreatifitas.
5. Matematika sebagai sarana untuk mengembangkan kesadaran terhadap

perkembangan budaya.

Berdasarkan tujuan mata pelajaran matematika tersebut, terlihat jelas bahwa

matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah dalam

menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pemecahan

5 Permendiknas No. 22 Tahun 2006
6 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Rineka Cipta,  Jakarta, 2003,

hlm. 253



masalah matematika merupakan salah satu tujuan dari materi pembelajaran yang disampaikan

oleh guru. Namun, salah satu masalah yang sering muncul dalam pembelajaran matematika

yang dikemas dalam bentuk soal yang lebih menekankan pada pemecahan masalah

matematika dari suatu pokok bahasan tertentu adalah kemampuan siswa yang rendah dalam

aspek pemecahan masalah matematika, dan ini merupakan hal penting yang harus

ditindaklanjuti.

Maka dari itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa adalah salah satu prioritas utama dalam kegiatan pendidikan. Upaya

tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab semua pendidik. Salah satu upaya yang

dimaksud adalah peningkatan kemampuan tenaga pengajar yang mengacu pada dua macam

kemampuan pokok, yaitu kemampuan dalam bidang ajar dan kemampuan bagaimana

mengelola proses belajar mengajar.

Pengajaran matematika hendaknya tidak sekedar sebagai penyajian tentang fakta-

fakta, jika hal tersebut yang terjadi maka hanya akan membawa sekelompok generasi menjadi

pengahafal yang baik, tidak cerdas melihat hubungan sebab akibat, dan tidak pandai

memecahkan masalah. Padahal dalam menghadapi perubahan masa depan yang cepat, bukan

pengetahuan saja yang diperlukan, tetapi kemampuan memecahkan masalah secara logis,

kritis, dan sistematis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemecahan masalah matematika itu perlu

ditanamkan kepada siswa sejak dini, yaitu sejak siswa masih duduk dibangku Sekolah Dasar

maupun bagi siswa Sekolah Menengah. Oleh karena itu, peran guru sangat diperlukan dalam

proses pembelajaran untuk menanamkan pemecahan masalah matematika siswa yang lebih



baik lagi terkait dalam penyelesaian masalah matematika, sehingga upaya menanamkan

pemecahan masalah yang baik kepada siswa dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan guru matematika kelas VII di MTs Darul

Hikmah yaitu ustadzah Yanti, S.Pd, peneliti memperoleh informasi bahwa kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari gejala-

gejala sebagai berikut :

1. Siswa belum dapat menentukan penjelasan terhadap model matematika, seperti siswa tidak

bisa menentukan mana yang diketahui, yang ditanya dan unsur-unsur yang diperlukan

dalam soal.

2. Siswa belum dapat merencanakan penyelesaian dari soal yang diberikan, ketika guru

memberikan soal siswa tidak bisa merencanakan penyelesaian dari soal yang diberikan.

3. Siswa belum dapat memperkirakan jawaban dan proses solusinya, ketika diberikan

permasalahan siswa masih bingung bagaimana menyelesaikannya.

4. Siswa belum dapat menarik kesimpulan, ketika guru memberikan suatu permasalahan

siswa tidak dapat menyimpulkan solusi dari permasalahan.

Dalam proses pembelajaran ustadzah Yanti, S.Pd telah berusaha memberikan

pembelajaran yang baik, seperti menggunakan metode-metode pembelajaran, yaitu tanya

jawab, diskusi, debat matematika, pemberian Lembar Kerja Siswa (LKS) yang bertujuan agar

siswa terbiasa mengerjakan soal-soal matematika. Namun, usaha guru tersebut belum

menunjukkan perubahan yang diinginkan. Siswa masih saja pasif, dan kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa belum maksimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu dikembangkan strategi mengajar kreatif yang

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dan melibatkan siswa untuk



berpikir kritis, logis, dan sistematis. Hundoyono menyatakan bahwa “strategi yang diambil

dalam rangka pembaharuan saat ini hendaknya guru melibatkan siswa aktif dalam proses

belajarnya sehingga dapat meningkatkan daya kreativitas dan berfikir kritis pada siswa serta

dapat memperkuat mereka dalam belajar”.7 Dengan demikian, seorang guru harus

menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi dan melibatkan siswa aktif dalam

belajarnya yaitu siswa dapat merumuskan dan memecahkan masalah-masalah sehingga

meningkatkan daya kreativitas dan berfikir kritis serta memperkuat motivasi siswa dalam

belajar.

Pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika. Dalam

proses pembelajaran guru dituntut menerapkan strategi pembelajaran agar tujuan

pembelajaran matematika tersebut tercapai. Hal ini diperkuat dari pengertian strategi

pembelajaran tersebut, yakni menurut pendapat Ahmad Sabri bahwa “Strategi pembelajaran

ialah daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan

terjadinya proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat

tercapai dan berhasil”.8

Dari gejala-gejala yang telah ditemukan, maka peneliti perlu mencari strategi yang

tepat agar tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Menurut penyelidikan, pembelajaran akan

berjalan efektif dan efisien jika siswa ikut dalam merumuskan dan memecahkan masalah.9

Oleh karena itu, diperlukanlah strategi pembelajaran yang dapat membantu siswa

meningkatkan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah matematika. Salah satu strategi

yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa

7Soetomo, Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. 118
8Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, Quantum Teaching, Jakarta, 2007,

hlm. 1
9 Soetomo, Op. Cit. hlm. 118



adalah strategi pembelajaran kreatif produktif. Strategi pembelajaran kreatif produktif

merupakan strategi yang dikembangkan dengan mengacu pada berbagai strategi pembelajaran

yang diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Strategi tersebut

antara lain Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang juga dikenal dengan strategi inkuiri,

strategi pembelajaran konstruktif serta strategi pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. 10

Strategi pembelajaran kreatif produktif adalah suatu rancangan tindakan (action)

yang dilakukan guru agar siswanya termotivasi untuk menerima tantangan yang ada pada

pertanyaan (soal) dan mengarahkan siswa dalam proses pemecahannya. Selama proses

pemecahan masalah tersebut, para siswa dituntut untuk belajar menggunakan kemampuan

berpikir dan bernalarnya sehingga mereka belajar untuk tidak menggunakan kemampuan

mengingat saja. Karena kemampuan berpikir dan bernalar sangat penting untuk para siswa,

maka pemecahan masalah harus merupakan fokus pembelajaran matematika.

Strategi pembelajaran kreatif produktif diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah siswa dan siswa mampu memahami konten yang ada di balik masalah

yang diberikan. Selain itu strategi pembelajaran kreatif produktif juga diharapkan membantu

siswa dalam berpikir tentang apa yang harus mereka selidiki dan mendorong siswa untuk

merefleksikan proses-proses pemecahan masalah saat pelajaran berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul “Pengaruh penerapan strategi pembelajaran kreatif produktif terhadap

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa MTs Darul Hikmah Pekanbaru”.

B. Defenisi Istilah

10 Made, Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 137



Agar tidak terjadi kesalahpahamaan istilah dalam judul penelitian ini maka ada

beberapa istilah dan batasan-batasan ruang lingkup penelitian yang perlu dijelaskan oleh

penulis sebagai berikut:

1. Pembelajaran kreatif produktif

Pembelajaran kreatif produktif merupakan strategi yang dikembangkan dengan

mengacu pada berbagai pendekatan pembelajaran yang diasumsikan mampu meningkatkan

kualitas proses belajar mengajar. Suatu rancangan tindakan (action) yang dilakukan guru

agar siswanya termotivasi untuk menerima tantangan yang ada pada pertanyaan (soal) dan

mengarahkan siswa dalam proses pemecahannya.11

2. Kemampuan pemecahan masalah matematika

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat

penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesainnya, siswa dimungkinkan

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki

untuk diterapkan dalam pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Melalui kegiatan ini

aspek-aspek kemampuan matematik penting seperti penerapan aturan pada masalah tidak

rutin, penemuan pola, penggeneralisasian, komunikasi matematik, dan lain-lain dapat

dikembangkan secara lebih baik.12

Kemampuan pemecahan masalah matematika dalam penelitian ini adalah

kemampuan pemecahan masalah siswa yang diperoleh dari hasil tes. Hasil tes diperoleh

pada akhir pembelajaran pokok bahasan yang di ajarkan dengan pemberian tes.

C. Identifikasi Masalah

11 Made, Wena, Loc. Cit.
12Erman Suherman, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, JICA UPI, Bandung,  2001, h.
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Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah dikemukakan, dapat

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Dalam proses belajar mengajar matematika di kelas, sebagian besar siswa masih terlihat

pasif, jarang mengajukan pertanyaan atau mengutarakan pendapatnya, banyak siswa

terlihat malas dan tidak percaya diri mengerjakan soal.

2. Banyak siswa yang hanya mengandalkan kemampuan guru dan teman dalam

menyelesaikan masalah matematika.

3. Pemilihan strategi dalam pembelajaran belum tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran,

salah satunya adalah pemecahan masalah matematika.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, menunjukkan betapa kompleksnya

masalah siswa dalam memecahkan masalah matematika. Tentu saja semua permasalahan

tidak dapat diselesaikan dalam penelitian ini, karena keterbatasan kemampuan peneliti, juga

agar penelitian ini lebih terfokus. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan masalah

penelitian.

D. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti jika dibandingkan dengan luasnya

ruang lingkup permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka penulis membatasi masalah-

masalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa diukur dengan indikator

yang menunjukkan pemecahan masalah matematika yaitu: (a) Menunjukkan pemahaman



masalah (b) Merancang strategi pemecahan masalah (c) Melaksanakan strategi pemecahan

masalah (d) Memeriksa kebenaran jawaban.

2. Strategi pembelajaran yang diterapkan dibatasi pada penerapan strategi pembelajaran

kreatif produktif untuk kelas eksperimen dan penerapan pembelajaran konvensional pada

kelas kontrol.

3. Penerapan strategi pembelajaran kreatif produktif untuk mengetahui perbedaan

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.

4. Penerapan strategi pembelajaran kreatif produktif dilakukan dikelas VII MTs Darul

Hikmah Pekanbaru dengan subyek penelitian adalah kelas VII.B2 sebagai kelas eksperimen

dan kelas VII.B3 sebagai kelas kontrol pada materi bilangan bulat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang

telah diuraikan maka permasalahan yang akan diteliti adalah “Apakah ada perbedaan

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran

kreatif produktif pada siswa kelas VII MTs Darul Hikmah Pekanbaru?”

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan menerapkan strategi

pembelajaran kreatif produktif.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi :

a. Bagi Siswa



1) Dengan diterapkannya strategi pembelajaran kreatif produktif dapat mengasah dan

mengembangkan kemampuan berfikir dalam menyelesaikan soal pemecahan

masalah.

2) Pelaksanaan pembelajaran kreatif produktif diharapkan dapat mengembangkan rasa

kebersamaan dan kerjasama siswa dengan siswa lain.

3) Siswa lebih tertantang pada persoalan-persoalan pemecahan masalah matematika.

b. Bagi Guru

1) Memberikan informasi kepada guru mengenai penggunaan strategi pembelajaran

kreatif produktif yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematika.

2) Memberikan informasi tentang pengaruh strategi pembelajaran kreatif produktif

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat

bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh sehingga dapat dijadikan sebagai

bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan kualitas sekolah.

d. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana penggunaan strategi

pembelajaran kreatif produktif yang baik dan tepat.




