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A. Kerangka Teoretis

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Salah satu indikasi adanya transfer belajar adalah kemampuan menggunakan

informasi dan keterampilan untuk memecahkan masalah-masalah. Memecahkan suatu

masalah merupakan aktivitas dasar bagi manusia karena sebagian besar kehidupan kita

adalah berhadapan dengan masalah-masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi

yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung

apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu soal diberikan kepada

seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya yang benar,

maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah.

Hakikat pemecahan masalah adalah melakukan operasi prosedural urutan

tindakan, tahap demi tahap secara sistematis, sebagai seorang pemula (novice)

memecahkan masalah.pemecahaan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan.

Dalam pemecahan masalah biasanya melibatkan beberapa kombinasi konsep dan

keterampilan dalam suatu situasi baru atau situasi berbeda.1 Pemecahan masalah dipandang

sebagai suatu proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat

diterapkan dalam upaya mengatasi situasi yang baru.2

Suatu soal dipandang sebagai masalah merupakan hal yang sangat relatif. Suatu

soal yang dianggap sebagai masalah bagi seseorang, bagi orang lain mungkin hanya

merupakan hal yang rutin. Dengan demikian guru perlu teliti dalam menentukan soal yang

1 Mulyono Abdurrahman, Anak Berkesulitan Belajar, Rineka Cipta,  Jakarta,  2012,  hlm. 205
2 Made Wena, Op. Cit. hlm. 52



akan disajikan sebagai pemecahan masalah. Penyelesaian masalah diartikan sebagai

penggunaan matematika baik untuk matematika itu sendiri maupun aplikasi matematika

dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu pengetahuan yang lain secara kreatif untuk

menyelesaikan masalah-masalah yang belum kita kenal. Dalam menyelesaikan suatu

masalah disarankan siswa diberi arahan atau kartu yang berisi langkah-langkah sebagai

berikut :3

a. Baca : Apa yang ditanyakan pada soal?

b. Baca kembali : Informasi apa yang diperlukan?

c. Pikirkan :

1) Meletakkan bersama = menambah

2) Memisahkan = mengurang

3) Apakah saya memerlukan semua informasi tersebut?

4) Apakah ini soal matematika dua langkah?

d. Pemecahan masalah :Tulis persamaan tersebut!

e. Periksa :Hitung Kembali dan bandingkan!

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditekankan pada berpikir

tentang cara memecahkan masalah dan pemprosesan informasi matematika. Pemecahan

masalah memberi manfaat yang besar kepada siswa dalam melihat relevansi antara

matematika dengan pelajaran lain, serta kehidupan nyata, selain itu siswa akan belajar

bahwa ada banyak cara untuk menyelesaikan suatu soal dan ada lebih satu solusi yang

mungkin dari satu soal. Mengingat perannya yang begitu potensial, banyak pakar

pendidikan matematika berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah bagian integral dari

3 Mulyono Abdurrahman, Op. Cit. hlm. 257



semua pelajaran matematika, dan merupakan aspek kunci untuk mengerjakan semua aspek

lain dari matematika.

Menurut Conney dalam Herman Hundoyo yang dikutip oleh Risnawati

mengajarkan “penyelesaian masalah kepada siswa memungkinkan siswa itu lebih analitik

dalam mengambil keputusan dalam hidupnya”.4 Untuk menyelesaikan masalah orang harus

menguasai hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya dan kemungkinan 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 dalam pemecahan masalah ini siswa diberi

pertanyaan-pertanyaan yang mudah ke yang sulit berurutan secara herarki.

Proses pemecahan masalah tersebut dilakukan oleh siswa, ketika siswa

dihadapkan pada persoalan yang mereka temukan sendiri atau masalah yang sengaja

diberikan dalam proses pembelajaran. Tujuan penggunaan metode ini adalah memberikan

kemampuan dasar dan teknik kepada siswa agar mereka mampu memecahkan masalah,

ketimbang hanya dicecoki dengan sejumlah data atau informasi yang harus dihafalkan.

Dengan kata lain, guru memberikan bekal pada siswa tentang kemampuan untuk

memecahkan masalah dengan menggunakan kaidah ilmiah tentang teknik, langkah-langkah

berpikir kritis dan rasional. Bekal kemampuan tentang kaidah dasar dan teknik-teknik

pemecahan masalah tersebut akan sangat bermanfaat bagi siswa untuk diterapkan dalam

proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari.5

Kemampuan memecahkan masalah seyogyanya merupakan hasil utama dari suatu

proses pembelajaran matematika. Masalah dikatakan sebagai target belajar, yaitu siswa

4 Risnawati, Strategi Pembelajaran Mtematika, Suska Press Pekanbaru, 2000, hlm. 110
5 Suyanto, Calon Guru dan Guru Profesional, Multi Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm.139



mampu memecahkan masalah matematika yang terkait dengan dunia nyata. Seorang guru

harus mampu merancang masalah yang dapat membantu siswa untuk membuat hubungan

matematika dengan kehidupan mereka.

Untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika siswa adalah

dengan menggunakan tes yang berbentuk uraian. Secara umum tes uraian merupakan

pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk penguraian, menjelaskan,

mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan dan bentuk lain yang sejenis sesuai

dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasanya sendiri.

Dengan tes uraian siswa dibiasakan dengan kemampuan pemecahan masalah, mencoba

merumuskan hipotesis, menyusun dan mengekspresikan gagasannya dan menarik

kesimpulan dari suatu masalah.

Komponen-komponen dalam Pemecahan Masalah Matematika Menurut Glass

Holyoak dan Santa dalam Jacob, komponen suatu masalah paling sedikit ada tiga

komponen :6

a. Diberikan (given) suatu informasi yang ditentukan apabila masalah itu

disajikan.

b. Tujuan (goal) akhir yang akan dicapai.

c. Operasi (operation) tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Dalam pemecahan masalah matematika itu paling tidak ada suatu informasi dari

masalah yang diberikan, sehingga dengan informasi ini dapat memberikan gambaran

terhadap tindakan yang dapat dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan atau penyelesaian

dari permasalahan yang diberikan tersebut.

6Cornelius Jacob, Matematika Sebagai Pemecahan Masalah.
http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/Jur. Pend. Matematika/194507161976031, diakses 01 Januari 2013



Faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah matematika menurut

Charles dan Lestari dalam Kaur Berindderject ada tiga faktor yang mempengaruhi proses

pemecahan masalah dari seseorang, yaitu :7

a. Faktor pengalaman, baik lingkungan maupun personal seperti usia, ilmu
pengetahuan, pengetahuan tentang strategi penyelesaian, pengetahuan tentang
konteks masalah dan isi masalah.

b. Faktor afektif, misalnya minat, motivasi, tekanan, kecemasan, ketahanan dan
kesabaran.

c. Faktor kongnitif, seperti kemampuan membaca, kemampuan berwawasan,
kemampuan menganalisa, keterampilan menghitung dan lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan bahwa

faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah matematika siswa adalah faktor

pengalaman, faktor afektif dan faktor kongnitif.

Untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal

yang perlu dipertimbangkan antara lain, waktu yang digunakan untuk pemecahan masalah,

perencanaan, sumber yang diperlukan, peren teknologi, dan manajemen kelas. 8

a. Waktu

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sangatlah relatif. Jika

seseorang dihadapkan pada suatu maslah yang diberikan untuk menyelesaikannya tidak

dibatasi, maka kecendrungannya orang tersebut tidak akan mengkonsentrasikan

pikirannya secara penuh pada proses pemecahan masalah yang diberikan. Sebaliknya,

jika seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah dibatasi oleh waktu yang ketat,

maka seluruh potensi pikirannya mungkin akan dikonsentrasikan secara penuh pada

penyelesaian soal tersebut. Dengan demikian, upaya untuk mendorong siswa agar

7Pengertian Pemecahan Masalah. http://midt pmm.wikispaces.com/subunit+2-1 diakses 01 januari
2013

8 Erman Suherman, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, JICA UPI, Bandung,  2001,
hlm. 89



mampu memanfaatkan waktu yang disediakan dalam proses pemecahan suatu masalah

merupakan hal yang perlu dikembangkan dari waktu ke waktu. Beberapa hal yang perlu

dikembangkan dalam kaitanya dengan waktu antara lain adalah: waktu memahami

masalah, waktu untuk mengeskplorasi liku-liku masalah, dan waktu untuk memikirkan

masalah.

b. Perencanaan

Aktivitas pembelajaran dan waktu yang diperlukan,  harus  direncanakan serta

dikoordinasikan sehingga siswa memiliki kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan

berbagai masalah, dan menganalisis serta mendiskusikan pendekatan yang mereka pilih.

Dalam menyediakan variasi permasalahan bagi siswa, soal-soal yang dibuat dapat

memuat hal berikut ini.9

1) Informasi berlebih atau informasi kurang

Contoh 1

Sebuah dus memuat 2 lusin kue. Harga satu kue Rp. 200,00 . Anna membeli 3 dus

kue. Berapakah kue yang dibeli Anna?

Contoh 2

Deni bermaksud menambah bukunya agar banyaknya sama dengan buku yang

dimiliki Ani yang berjumlah 15 buah. Berapa Deni harus menembah bukunya?

2) Membuat estimasi

Contoh

Nia memiliki uang sebesar Rp. 10.000,00. Cukupkah uang Nia untuk membeli

selusin buku yang harganya Rp. 750,00 perbuah dan selusin potlot dengan harga Rp.

600,00 perbuah?

9 Erman Suherman, Loc. Cit.



3) Menuntut siswa untuk membuat pilihan tentang derajat akurasi yang diperlukan.

4) Memuat aplikasi matematika yang bersifat praktis.

5) Menuntut siswa untuk mengkonseptualisasikan bilangan-bilangan yang sangat besar

atau bilangan yang sangat kecil.

6) Didasarkan atas minat siswa, atau kejadian-kejadian dalam lingkungan mereka.

7) Memuat logika, penalaran, penguji kenjektur, dan informasi yang masuk akal.

8) Memuat penggunaan lebih dari satu strategi untuk mencapai solusi yang benar.

9) Menuntut adanya proses pengambilan keputusan.

c. Sumber

Kerena buku-buku matematika biasanya banyak membuat masalah yang sifatnya

rutin, maka guru harus memiliki kemampuan untuk membangkitkan masalah-maslah

lainnya sehingga dapat menambah koleksi soal pemecahan masalah bagi kebutuhan

pembelajaran. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan koleksi

soal pemecahan masalah anatara lain sebagai berikut:10

1) Kumpulkan soal-soal pemecahan masalah dari koran, majalah, atau buku-buku
selain buku peket.

2) Membuat soal sendiri misalnya dengan menggunakan ide yang datang dari
lingkungan, koran, atau televisi.

3) Memanfaatkan situasi yang muncul secara spontan khususnya yang didasarkan
atas pertanyaan dari siswa.

4) Saling tukar soal sesama teman guru.
5) Mintalah siswa untuk menuliskan soal yang dapat dipertukarkan sesama siswa.

Mungkin di antara soal-soal itu ada yang layak untuk dikoleksi.

d. Teknologi

Walaupun sebagian besar kalangan ada yang tidak setuju kalkulator digunakan di

sekolah, akan tetapi dengan membatasi penggunaannya hanya pada hal-hal tertentu, alat

tersebut perlu dipertimbangkan penggunaannya. Karena kalkulator dapat digunakan

10 Ibid., hlm. 90



untuk membantu mempercepat perhitungan rutin, maka siswa dapat difokuskan pada

kegiatan pemecahan masalah, dengan kalkulator sebagai alat bantu. Alasan utama

digunakannya kalkulator dalam pengajaran matematika adalah bahwa waktu yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dapat digunakan untuk meningkatkan

keterampilaan dalam menggunakan strategi pemecahan masalah.11

e. Manajemen kelas

Beberapa seting kelas yang mungkin dikembangkan antara lain model klasikal,

dengan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil (small group cooperative

learning) dan model belajar individual atau bekerja sama dengan anak lainnya (berdua).

Aktivitas yang dikembangkan melalui kelompok besar (klasikal) dapat dilakukan

terutama jika kita bermaksud mengembangkan strategi pemecahan masalah baru dan

mencoba berbagai strategi untuk memecahkan soal yang sama.

Dengan mengelompokan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil memeberi

peluang bagi mereka untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi, saling tukar  ide

antar siswa, dan memperoleh alternatif pemecahan masalah yang bisa digunakan. Selain

itu, dalam kelompok kecil, siswa dimungkinkan untuk mampu memecahkan masalah

yang lebih baik dibanding kalau mereka bekerja sendiri-sendiri. Walaupun dengan

bekerja bersama bisa memakan waktu lebih lama, akan tetapi hasil penelitian

menunjukan bekerja secara kelompok, siswa mampu menunjukan kemampuan lebih

baik dalam memahami permasalahan secara lebih mendalam.12

11 Erman Suherman, Loc. Cit
12Ibid., hlm. 91



Berbicara pemecahan masalah tidak bisa dilepaskan dari tokoh utamanya yaitu

George Poyla. Menurut Poyla yang dikutip oleh Suherman, dalam pemecahan suatu

masalah terdapat empat langkah yang harus dilakukan yaitu: 13

a. Memahami masalah.

b. Merencanakan pemecahannya.

c. Menyelesaikan sesuai rencana langkah kedua.

d. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh (looking back).

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Kramers dkk yang dikutip oleh Made

Wena, secara operasional tahap-tahap pemecahan masalah secara sistematis terdiri atas

empat tahap berikut:14

a. Memahami masalahnya.

b. Membuat rencana penyelesaian.

c. Melaksanakan rencana penyelesaian.

d. Memeriksa kembali, mengecek hasilnya.

Wankat & Oreovocz  mengemukakan enam tahap dalam pemecahan masalah

yang dikutip oleh Made Wena yaitu.15

a. Identifikasi permasalahan (idetification the problem).

b. Representasi permasalahan (representation of the problem).

c. Perencanaan pemecahan (planning the solution).

d. Menerapkan/mengimplementasikan perencanaan (execute the plan).

e. Menilai perencanaan (evaluate the plan).

13Erman Suherman, Loc. Cit
13Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Malang: Bumi Aksara, 2008, hlm. 60
13 Ibid., hlm. 56

15 Ibid., hlm. 56



f. Menilai hasil pemecahan ( evaluate the solution).

Abdurrahman menyarankan empat langkah proses pemecahan masalah

matematika, yaitu :16

a. Memahami masalah.

b. Merencanakan pemecahan masalah.

c. Melaksanakan pemecahan masalah.

d. Memeriksa kembali.

Hakikat pemecahan masalah adalah melakukan operasi prosedural urutan

tindakan, tahap demi tahap secara sistematis, sebagai seorang pemula (novice)

memecahkan masalah. Pemecahaan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan.

Dalam pemecahan masalah biasanya melibatkan beberapa kombinasi konsep dan

keterampilan dalam suatu situasi baru atau situasi berbeda.17 Pemecahan masalah

dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang

dapat diterapkan dalam upaya mengatasi situasi yang baru.18

Proses pemecahan masalah tersebut dilakukan oleh siswa, ketika siswa

dihadapkan pada persoalan yang mereka temukan sendiri atau masalah yang sengaja

diberikan dalam proses pembelajaran. Tujuan penggunaan strategi ini adalah memberikan

kemampuan dasar dan teknik kepada siswa agar mereka mampu memecahkan masalah,

ketimbang hanya dicecoki dengan sejumlah data atau informasi yang harus dihafalkan.

Dengan kata lain, guru memberikan bekal pada siswa tentang kemampuan untuk

memecahkan masalah dengan menggunakan kaidah ilmiah tentang teknik, langkah-langkah

16 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
hlm. 256

17 Ibid.,  hlm. 205
18 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual Operasional,

Bumi Aksara, 2011, hlm. 52



berpikir kritis dan rasional. Bekal kemampuan tentang kaidah dasar dan teknik-teknik

pemecahan masalah tersebut akan sangat bermanfaat bagi siswa untuk diterapkan dalam

proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari.19 Mempelajari penyelesaian

masalah adalah tujuan utama mempelajari matematik karena penyelesaian masalah

merupakan satu aspek dalam kehidupan yang pasti dihadapi.20

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat memberikan suatu pengertian bahwa

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa merupakan suatu kecakapan yang

harus dimiliki oleh siswa dalam mempelajari matematika dimana siswa akan banyak

belajar banyak cara untuk menyelesaikan suatu persoalan matematika. Pemecahan masalah

dalam matematika merupakan tujuan akhir dalam pembelajaran matematika dimana

elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan untuk menguraikan ide atau konsep

matemtika yang disatukan dalam bentuk pernyataan dalam bahasa matematika.

Kemampuan pemecahan masalah matematika yang dimaksudkan adalah

kecakapan dalam menyelesaikan persoalan matematika yang berbentuk soal cerita dan

gambar, yang membutuhkan langkah penyelesaian terperinci secara satu persatu (diketahui,

ditanya, dijawab) sehingga diperoleh penyelesaian.

2. Strategi Pembelajaran Kreatif produktif

Kreativitas terkait langsung dengan produktifitas dan merupakan bagian esensial

dalam pemecahan masalah. Menurut Wankat dan Oreovoc meningkatkan kreativitas siswa

dapat dilakukan dengan :21

a. Mendorong siswa untuk kreatif.

19 Suyanto, Calon Guru dan Guru Profesional, Multi Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm.139
20 Zakaria Effandi, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik,Kuala Lumpur : Lohprint

SDN,BHD,2007, hlm.112
21 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 138



b. Mengajar siswa beberapa metode untuk menjadi kreatif.

c. Menerima ide-ide kreatif yang dihasilkan siswa.

Dalam usaha mendorong siswa menjadi kreatif dapat dilakukan dengan beberapa

cara, antara lain :22

a. Mengembangkan beberapa pemecahan masalah yang kreatif untuk suatu

masalah.

b. Memberikan beberapa cara dalam memecahkan suatu masalah.

c. Membuat daftar beberapa kemungkinan solusi untuk suatu masalah.

Dalam mengajari siswa agar menjadi kreatif dapat dilakukan dengan :23

a. Mengembangkan ide sebanyak-banyaknya.

b. Menyumbangkan ide berdasarkan ide-ide yang lain.

c. Jangan memberi kritik pada saat pengembangan ide.

d. Mengevaluasi ide-ide yang telah ada.

e. Menyimpulkan ide yang terbaik.

Terimalah ide-ide kreatif yang dihasilkan siswa. Hal terpenting dalam tahap ini

adalah menerima ide-ide siswa dan bantulah siswa membangun ide-ide yang lebih

cemerlang. Secara operasional hal ini bisa dilakukan dengan :24

a. Memberi catatan tentang aspek yang positif dari ide.

b. Memberi catatan tentang aspek dari ide.

c. Memberi catatan yang sangat menarik dari ide.

22 Ibid, hlm.139
23Made Wena, Loc. Cit
24 Ibid., hlm.140



Menurut Marzano yang dikutip oleh Made Wena dalam proses pembelajara

kontruktivisme, guru harus mampu menumbuhkan kebiasaan berfikir produktif, yang

ditandai dengan :25

a. Menumbuhkan kemampuan berfikir dan belajar teratur secara mandiri.

b. Menumbuhkan sikap kritis dan berfikir.

c. Menumbuhkan sikap kreatif dalam berfikir dan belajar.

Namun, harus diakui bahwa antara kreativitas dan produktivitas merupakan hal

yang saling berkaitan, dan dalam proses pembelajaran hal tersebut harus ditumbuhkan

secara bersamaan. Pada awalnya strategi kreatif produktif disebut dengan strategi strata,26

kemudian dengan berbagai modifikasi dan pengembangan strategi ini disebut dengan

pembelajaran kreatif produktif. 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 belajar

aktif dan kreatif (CBSA) yang juga dikenal dengan strategi inkuiri, strategi pembelajaran

konstruktif serta strategi pembelajaran kolaboratif dan koperatif. Strategi pembelajaran ini

diharapkan dapat menantang para siswa untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif sebagai

re-kreasi atau pencerminan pemahamannya terhadap masalah/topik yang dikaji.

Strategi pembelajaran kreatif produktif memiliki beberapa karakteristik yang

membedakannya dengan strategi pembelajaran lainnya. Karakteristik strategi pembelajaran

kraetif produktif antara lain sebagai berikut :27

a. Keterlibatan siswa secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran.

25 Made Wena, Loc. Cit
26 Ibid., hlm.141
27 Ibid, hlm. 146



b. Siswa didorong untuk menemukan/mengonstruksi sendiri konsep yang sedang
dikaji melalui penafsiran yang dilakukan dengan berbagai cara seperti
observasi, diskusi atau percobaan.

c. Siswa diberi kesempatan untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas
bersama.

d. Pada dasarnya untuk menjadi kreatif seseorang harus bekerja keras berdedikasi
tinggi, antusias, serta percaya diri.

Dampak instruksional yang dapat dicapai melalui strategi pembelajaran kreatif

produktif antara lain :28

a. Pemahaman terhadap suatu nilai, konsep atau masalah tertentu.

b. Kemampuan menerapkan konsep atau memecahkan masalah.

c. Kemampuan mengkreasikan sesuatu berdasarkan pemahaman tertentu.

Dengan mengacu kepada karakteristik tersebut strategi pembelajaran kreatif

produktif diasumsikan mampu memotivasi siswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan

sehingga merasa tertantang menyelesaikan tugas-tugasnya secara kreatif. Dalam

pelaksanaan pembelajaran, strategi kreatif produktif harus dilakukan dengan tahap-tahap

tertentu. Terdapat lima tahap strategi pembelajaran kreatif produktif yaitu :29

a. Orientasi

Tahap ini diawali dengan orientasi untuk menyepakati tugas dan langkah

pembelajaran. Dalam hal ini guru mengomunikasikan tujuan, materi, waktu, langkah-

langkah pembelajaran, hasil akhir yang diharapkan dari siswa, serta penilaian yang

diterapkan.

Menurut Borich tahap orientasi sangat penting dilakukan pada awal pembelajaran,

karena dapat memberi arah dan petunjuk bagi siswa tentang kegiatan pembelajran yang

akan dilakukan. Pada kesempatan ini siswa diberikan kesempatan untuk

28 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.126

29 Ibid., hlm.142



mengungkapkan pendapat tentang langkah/cara kerja serta hasil akhir yang diharapkan

serta penilaian. Dalam tahap ini terjadi negosiasi antara siswa dan guru tentang aspek-

aspek tersebut, namun pada akhirnya diharapkan terjadi kesepakatan antara guru dan

siswa.

b. Eksplorasi

Dalam tahap ini, siswa melakukan eksplorasi terhadap masalah atau konsep yang

dikaji. Eksplorasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca, melakukan

observasi, wawancara, melakukan percobaan, browsing lewat internet, dan sebagainya.

Melalui kegiatan eksplorasi siswa akan diransang untuk meningkatkan rasa ingin

tahunya dan hal tersebut dapat memacu kegiatan belajar selanjutnya. Kegiatan ini dapat

dilakukan secara individual maupun kelompok. Waktu untuk eksplorasi disesuaikan

dengan luasnya cakupan bidang atau bahasan yang akan dibahas. Agar eksplorasi

terarah, guru harus membuat panduan singkat, yang memuat tujuan, waktu, materi, cara

kerja serta hasil akhir yang diharapkan.

c. Interprestasi

Dalam tahap ini hasil eksplorasi di interprestasikan melalui kegiatan analisis,

diskusi, tanya jawab, atau bahkan berupa percobaan kembali, jika memang hal itu

diperlukan kembali. Tahap interprestasi sangat penting dilakukan dalam kegiatan

pembelajaran karena melalui tahap interprestasi siswa untuk berpikir tingkat tinggi

(analisis, sintesis, dan evaluasi) sehingga terbiasa dalam memecahkan masalah

meninjau dari berbagi aspek. Interprestasi sebaiknya dilakukan pada jam tatap muka,

meskipun persiapannya dilakukan siswa diluar jam tatap muka. Jika eksplorasi

dilakukan oleh kelompok, setiap kelompok selanjutnya diharuskan menyajikan hasil



pemahamannya didepan kelas dangan cara masing-masing, di ikuti tanggapan oleh

siswa lain. Pada akhir tahap ini di harapkan semua sisawa sudah memahami konsep atau

topik/masalah yang dikaji.

d. Re-kreasi

Dalam tahap ini siswa ditugaskan untuk menghasilkan suatu yang mencerminkan

pemahamannya terhadap konsep atau topik/ masalah yang dikaji menurut kreasinya

masing-masing. Menurut Clegg dan Berch pada setiap akhir suatu pembelajaran,

sebaiknya siswa dituntut untuk mampu menghasilkan sesuatu sehingga apa yang telah

dipelajari menjadi bermakna, lebih-lebih untuk memecahkan masalah yang sering

dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Re-kreasi dapat dilakukan secara individual atau

kelompok sesuai dengan pilihan siswa. Hasil re-kreasi merupakan produk kreatif

sehingga dapat dipersentasikan, dipajang atau ditindak lanjuti.

e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran.

Selama proses pembelajaran evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap dan

kemampuan berpikir siswa. Hal-hal yang dinilai selama proses pembelajaran adalah

kesungguhan mengerjakan tugas, hasil ekplorasi, kemampuan berpikir kritis dan logis

dalam memberikan pandangan atau argumentasi, kemampuan untuk bekerja sama dan

memikul tanggung jawab bersama sedangkan evaluasi pada akhir pembelajaran adalah

evaluasi terhadap produk kreatif yang dihasilkan siswa. Kriteria penilaian dapat

disepakati bersama pada waktu orientasi.



Strategi pembelajaran kreatif produktif tidak terlepas dari kelemahan disamping

kekuatan yang dimilikinya. Kelemahan tersebut antara lain, terkait dengan kesiapan guru

dan siswa untuk terlibat dalam suatu strategi pembelajaran yang memang sangat berbada

dari pembelajaran tradisional. Guru yang terbiasa mengajarkan semua materi, mungkin

memerlukan waktu untuk dapat secara berangsur-angsur mengubah kebiasaan tersebut.

Ketidaksiapan guru untuk mengelola pembelajaran seperti ini dapat diatasi dengan

pelatihan yang kemudian disertai dengan kemauan yang kuat untuk mencobakannya.

Sementara itu, ketidaksiapan siswa dapat diatasi dengan menyediakan panduan yang antara

lain membuat cara kerja yang jelas, petunjuk tentang sumber yang dapat dieksplorasi, serta

deskripsi tentang hasil akhir yang diharapkan.

3. Hubungan Strategi Pembelajaran Kreatif produktif terhadap Kemampuan
Pemecahan Masalah Matematika

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa merupakan kecakapan atau

kesanggupan siswa dalam menemukan jawaban dari suatu masalah yang berupa pertanyaan

soal matematika. Salah satu cara agar siswa aktif dalam pemecahan masalah matematika

yang diberikan guru yaitu dengan pembelajaran kreatif produktif. strategi pembelajaran

kreatif produktif diasumsikan mampu membantu siswa dalam melaksanakan berbagai

kegiatan sehingga merasa tertantang menyelesaikan tugas-tugasnya secara kreatif.30

Pembelajaran 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 belajar

aktif dan kreatif (CBSA) yang juga dikenal dengan strategi inkuiri, strategi pembelajaran

30 Ibid, hlm. 126



konstruktif, serta pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Berbagai strategi yang menjadi

landasan strategi kreatif produktif tersebut telah terbukti meningkatkan kualitas

pembelajaran dan strategi kreatif produktif juga terbukti mampu meningkatkan kualitas

pembelajaran.31

Berpikir kreatif mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kemampuan

pemecahan masalah. Seorang yang mempunyai kemampuan berfikir kreatif tidak hanya

mampu memcahkan masalah-masalah non rutin, tetapi juga mampu melihat berbagai

alternatif dari pemecahan masalah itu. Kemampuan berfikir kreatif merupakan bagian yang

sangat penting untuk kesuksesan dalam pemecahan masalah. Pada peraturan menteri No 22

tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menenggah menyebutkan

bahwa matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik atau siswa mulai dari

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, analitis,

sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Karena peraturan menteri

tersebut merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan

(KTSP), maka pembelajaran matematika disekolah perlu mengembangkan strategi-strategi

pembelajaran yang mendorong kemampuan berfikir kreatif tersebut selain itu kemampuan

berfikir kreatif diperlukan dalam menghadapi permasalahan sehari-hari. Dengan demikian

semua bidang atau mata pelajaran termasuk matematika, perlu mengembangkan model

maupun strategi pembelajaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat

meningkatkan kemampuan berfikir kreatif sehingga peserta didik mampu untuk

memecahkan masalah-masalah yang diberikan.32

31 Ibid., hlm. 125
32http://newsnyut.blogspot.com/2013/05/makalah analisis kemampuan berfikir.html?m=1 diakses 2

oktober 2013



Berdasarkan pemaparan tersebut, strategi pembelajaran kreatif produktif menjadi

sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran matematika, sehingga

pengintegrasian strategi pembelajaran kreatif produktif selama proses pembelajaran

berlangsung hendaknya menjadi suatu keharusan.

B. Penelitian Relevan

Penelitian Judawati dan Wena (2007) tentang penerapan strategi pembelajaran kreatif

produktif pada matakuliah Manajeman Konstruksi Program S1 Pendidikan Teknik Bangunan

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang menyimpulkan bahwa : (1) pembelajaran kreatif

produktif dalam mata kuliah manajemen konstruksi pada program studi Pendidikan Teknik

Bangunan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa, (2) pembelajaran kreatif produktif

dalam mata kuliah manajeman konstruksi pada program studi pendidikan teknik bangunan

dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas proses pembelajaran.

Strategi pembelajaran kreatif produktif ini juga pernah diterapkan oleh Al Azmi

dikelas VIII.B MTs Diniyah Puteri Pekanbaru pada tahun 2010 dalam rangka meningkatkan

hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan garis-garis pada segitiga. Dengan

menggunakan strategi pembelajarn kreatif produktif ini hasil belajar siswa kelas VIII.B MTs

Diniyah Puteri Pekanbaru pada pokok bahasan garis-garis pada segitiga dapat ditingkatkan.

Strategi pembelajaran kreatif produktif juga diterapkan oleh Rasfarida Sariani dikelas

VIII.A MTs Darul Hikmah Pekanbaru pada tahun 2012 dalam rangka meningkatkan hasil

belajar matematika siswa pada pokok bahasan fungsi. Dengan menggunakan strategi

pembelajaran kreatif produktif ini hasil belajar siswa kelas VIII.A MTs Darul Hikmah

Pekanbaru pada pokok bahasan fungsi dapat ditingkatkan.



Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Jundawati dan Wena, Rasfarida

Sariani serta Al Azmi dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada aspek yang

diteliti. Peneliti hanya meneliti aspek kemampuan pemecahan masalah matematika siswa,

sedangkan Jundawati dan Wena, Rasfarida Sariani serta Al Azmi meneliti seluruh aspek hasil

belajar siswa. Perbedaan yang lainnya adalah kalau Jundawati dan Wena meneliti pada

mahasiswa  program S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri

Malang, Al Azmi pada siswa kelas VIII,B MTs Diniyah Puteri Pekanbaru, dan Rasfarida

Sariani pada siswa kelas VIII.A MTs Darul Hikmah Pekanbaru, sedangkan peneliti pada

siswa kelas VII MTs Darul Hikmah Pekanbaru. Kalau Jundawati dan Wena meneliti pada

mata kuliah Manajemen Konstruksi, Al Azmi pada pokok bahasan Garis-garis pada segitiga,

dan Rasfarida Sariani pada pokok bahasan fungsi, sedangkan peneliti meneliti pada pokok

bahasan bilangan bulat.

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang penerapan strategi kreatif produktif terhadap kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa.

C. Konsep Operasional

1. Strategi Pembelajaran Kreatif Produktif

Pada awalnya strategi kreatif produktif disebut dengan strategi strata, kemudian

dengan berbagai modifikasi dan pengembangan strategi ini disebut dengan pembelajaran

kreatif produktif. Pembelajaran kreatif produktif merupakan strategi yang dikembangkan

dengan mengacu pada berbagai pendekatan pembelajaran yang diasumsikan mampu

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pendekatan tersebut antara lain belajar

aktif dan kreatif (CBSA) yang juga dikenal dengan strategi inkuiri, startegi pembelajaran



konstruktif serta strategi pembelajaran kolaboratif dan koperatif. Strategi pembelajaran ini

diharapkan dapat menantang para siswa untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif sebagai

re-kreasi atau pencerminan pemahamannya terhadap masalah/topik yang dikaji.

Pembelajaran kreatif produktif diawali dengan adanya sifat aktif si belajar. Aktif

dapat diartikan sebagai keterlibatan si belajar secara intelektual dan emosional dalam

pembelajaran untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Otak lebih mengingat hal-hal yang

dapat kita lakukan, bukan yang kita tidak dapat lakukan, dan penggunaan yang biasa,

bukan

yang tidak biasa. Kita dapat mengenali banyak hal tanpa harus berfikir. Berfikir kreatif

menuntut kita untuk melepaskan diri dari pola biasa yang telah disimpan otak. Untuk dapat

membantu anak melepaskan diri dari pola-pola biasa, diperlukan sikap positif berupa

pemikiran bebas atau berfantasi dan pengambilan resiko. Pemikir kreatif berani mengambil

resiko demi mengharapkan sesuatu yang unik dan berguna.

Adapun langkah-langkah dalam menerapkan strategi pembelajaran kreatif

produktif didepan kelas adalah :

a. Tahap persiapan untuk belajar (kegiatan awal)

1) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan do’a.

2) Guru mengabsen siswa.

3) Guru  membentuk siswa menjadi 8 kelompok dan menjelaskan kegiatan kelompok.

4) Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran (tahap

orientasi).

5) Guru mengingat pengetahuan awal siswa dengan menanyakan PR dan pelajaran

sebelumnya (tahap orientasi)



b. Kegiatan inti (tahap eksplorasi dan interprestasi)

1) Guru membagikan LKS kepada siswa.

2) Guru menyampaikan materi pembelajaran.

3) Dengan bimbingan guru siswa melakukan percobaan yang ada di LKS.

4) Siswa melakukan diskusi bersama temannya.

5) Dengan arahan guru, siswa melakukan Tanya jawab.

6) Siswa dengan logis dan kreatif mempersentasekan hasil diskusi

c. Kegiatan akhir (tahap re-kreasi dan evaluasi)

1) Siswa dengan kritis memberikan kesimpulan menurut kreasinya masing-masing.

2) Guru memberikan penilaian terhadap hasil kerja siswa.

3) Guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan dirumah (PR).

4) Guru memberikan informasi tentang materi yang akan diajarkan pada pertemuan

berikutnya.

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis

Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu kemampuan

matematis yang menuntut siswa untuk biasa berfikir dan menyelesaikan masalah

matematika. Pemecahan masalah memberikan manfaat yang besar kepada siswa dalam

melihat relevansi antara matematika dan masalah pada kehidupan nyata. Selain itu, juga

melatih siswa untuk belajar bahwa permasalahan tidak selalu mempunyai satu jalan untuk

mencapai solusi. Oleh sebab itu, guru sebagai penilai dalam pembelajaran harus

mengetahui perkembangan kemampuan siswa, dalam hal ini adalah kemampuan

pemecahan masalah.



Salah satu cara untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa adalah dengan menggunakan tes berupa soal-soal pemecahan masalah. Tes uraian

merupakan tes yang tepat dalam melihat kemampuan siswa dalam memahami dan

menyelesaikan masalah, dengan tes uraian siswa dibiasakan dengan kemampuan

pemecahan masalah, mencoba dan merumuskan hipotesis, menyusun dan mengekpresikan

gagasannya dan menarik kesimpulan dari suatu masalah.

Adapun indikator yang menunjukkan pemecahan masalah matematika, yakni

sebagai berikut :33

a. Menunjukkan pemahaman masalah (0% - 20)

b. Merancang strategi pemecahan masalah (0% - 40%)

c. Melaksanakan strategi pemecahan masalah (0% - 20%)

d. Memerikasa kebenaran jawaban (0% - 20%)

Dalam penilaian peneliti menetapkan penskoran soal berdasarkan indikator

pemecahan masalah tersebut tabel II.1

TABEL II.1
PENSKORAN SOAL BERDASARKAN INDIKATOR

33 Effendi Zakaria, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematika, Kuala Lumpur: LOHPRINT
SDN,BHD, 2007, hlm.112



PEMECAHAN MASALAH

Skor Memahami/
mengajukan

masalah

Merencanakan
penyelesaian

Melaksanakan
penyelesaian

Menarik
kesimpulan

0 Salah
menginterpre
stasikan/tidak
memahami/ti
dak ada
jawaban

Tidak ada
rencana
penyelesaian

Tidak ada
penyelesaian
sama sekali

Tidak ada
kesimpulan

1 Interprestasi
soal kurang
tepat/salah
menginterpre
stasikan
sebagian soal

Merencanakan
penyelesaian
yang tidak
relevan

Melaksanakan
prosedur yang
benar tetapi
penyelesaian
kurang lengkap

Ada kesimpulan
tetapi belum
lengkap

2 Memahami
soal dengan
baik

Membuat
rencana
penyelesaian
yang kurang
relevan

Melakukan
penyelesaian
dan prosedur
yang lengkap
dan benar

Kesimpulan
benar dan
lengkap

3 - Membuat
rencana
penyelesaian
yang belum
lengkap

- -

4 - Membuat
rencana
penyelesaian
benar dan
lengkap

- -

Sumber : Effendi Zakaria, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematika, Kuala Lumpur: LOHPRINT
SDN,BHD, 2007

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Dari uraian-uraian tentang strategi pembelajaran kreatif produktif, kemampuan

pemecahan masalah dan beberapa penelitian yang relevan, penulis beramsumsi bahwa

penerapan strategi pembelajaran kreatif produktif akan dapat mempengaruhi kemampuan



pemecahan masalah matemtika. Hal ini didasarkan pada perbedaan kemampuan

pemecahan masalah matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol.

2. Hipotesis

Sebelum melakukan analisis statistik, terlebih dahulu merumuskan hipotesis

alternatif dan hipotesis nihilnya. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan menjadi

hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (H0). Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha : Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII MTs

Darul Hikmah Pekanbaru antara siswa yang diterapkan dengan strategi

pembelajaran kreatif produktif dan siswa yang diterapkan dengan pembelajaran

konvensional.

H0 : ≠ 	
H0 : Tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII

MTs Darul Hikmah Pekanbaru antara siswa yang diterapkan dengan strategi

pembelajaran kreatif produktif dan siswa yang diterapkan dengan pembelajaran

konvensioanl.

H0 : =

Pelaksanaan analisis statistik dilakukan dengan menggunakan test “t”. Cara

memberikan interprestasi uji statistik ini dilakukan dengan mengambil keputusan dengan

ketentuan:

a. Jika thitung sama dengan atau lebih besar dari ttabel maka hipotesis nol (H0) ditolak,

artinya ada perbedaan yang signifikan apabila strategi pembelajaran kreatif produktif

diimplementasikan.



b. Jika thitung lebih kecil dari ttabel maka hipotesis nol (H0) diterima, artinya tidak ada

perbedaan yang signifikan apabila strategi pembelajaran kreatif produktif

diimplementasikan.


