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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa. Dalam

pembelajaran di sekolah, salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan adalah

matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan

pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan

atas. Matematika dinilai cukup memegang peranan penting dalam membentuk

siswa yang berkualitas, karena matematika merupakan suatu sarana berpikir logis

dan sistematis. Dalam proses pembelajaran matematika, sangat diharapkan siswa

mampu memecahkan masalah matematika dan menerapkan matematika pada

kehidupan sehari-hari. Kemampuan pemecahan masalah tersebut merupakan salah

satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah.

Secara detail, dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, menjelaskan

bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah agar siswa memiliki

kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat,
efesien dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti 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,
yaitu memiliki rasa ingin, perhatian, dan minat dalam mempelajari
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matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan
masalah. 1

Selain memecahkan masalah dalam matematika seorang siswa juga harus

bisa memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah tidak

akan memberatkan kita dalam suatu urusan sesuai dengan firman Allah dalam

surat Al-Insyiroh: 1-6










Artinya: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Dan kami Telah
menghilangkan daripadamu bebanmu. Yang memberatkan punggungmu. Dan
kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan.

Ayat ini mengandung makna bahwa jika seseorang mendapatkan suatu kesulitan

hendaknya menyerahkan diri kepada Allah, karena sebaik-baik tempat kembali

hanya kepada Allah. Dan jika telah selesai dalam satu urusan maka selesaikan

urusan lain sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Insyiroh: 7-8




Artinya: Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah
hendaknya kamu berharap.

1 Depdiknas, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Sekolah
Menengah, (Jakarta: Depdiknas,2006), h.388
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Mengingat semua itu, maka seorang siswa harus mampu menyelesaikan

masalahnya dalam kehidupan sehari-hari begitu juga menyelesaikan masalah

matematika. Peran guru sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran

matematika, khususnya dalam pemecahan masalah matematika. Oleh karena itu,

tugas seorang guru adalah bagaimana merancang suatu strategi pembelajaran yang

sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai. Namun, pada

kenyataannya di lapangan terdapat masalah dalam pembelajaran matematika,

yakni yang dialami oleh siswa kelas VIII di MTs Bahrul‘Ulum Al-Islamy. Salah

satu permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut adalah kurangnya

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika.

Berdasarkan hasil wawancara2 peneliti dengan guru matematika kelas VIII

MTs Bahrul‘Ulum Al-Islamy, dapat disimpulkan kemampuan siswa dalam

pemecahan masalah matematika masih tergolong rendah. Hal ini  didasarkan pada

nilai ujian siswa, terutama pada aspek pemecahan masalah matematika masih di

bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Selain itu, berdasarkan hasil

observasi3 peneliti dalam beberapa kali pertemuan terhadap aktifitas dan hasil

belajar siswa, terutama pada aspek pemecahan masalah matematika, terlihat

gejala-gejala sebagai berikut:

1. Sebagian besar siswa kurang mampu memahami masalah matematika terlihat

dari kesulitan siswa dalam menanggapi dan memberi penjelasan tentang

permasalahan yang diajukan oleh guru.

2 Yesi hefrina S.Pd, Wawancara, kamis / 14 februari 2013 (09.00-10.30 WIB)
3 Ibid., observasi, senin- kamis / 18- 28februari 2013
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2. Sebagian besar siswa kurang mampu menafsirkan dan membuat model

matematika dari soal berbentuk pemecahan masalah matematika.

3. Sebagian besar siswa tidak mampu merencanakan dan melaksanakan

penyelesaian dari soal berbentuk cerita.

4. Ketuntasan latihan soal-soal pemecahan masalah matematika belum

sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan dari gejala tersebut, guru tidak hanya berdiam diri saja

sehingga tidak mencari solusinya. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh guru

matematika MTs Bahrul‘Ulum Al-Islamy untuk meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa, salah satu diantaranya mengadakan

diskusi kelompok.  Namun, usaha guru mengadakan diskusi kelompok dapat

dikatakan kurang berhasil dikarenakan jumlah siswa dalam satu kelompok terlalu

banyak sehingga siswa banyak yang tidak memperhatikan guru dan siswa belum

dibiasakan untuk mengemukakan ide selama diskusi berlangsung, sehingga hanya

sebagian siswa yang aktif dalam memberikan ide atau gagasannya. Demikian juga

usaha guru yang lain, yaitu usaha guru memberikan tambahan latihan juga belum

menunjukkan hasil yang maksimal karena hanya sebagian siswa yang mampu

mengerjakan latihan yang diberikan. Selain itu, usaha memberikan ulangan

perbaikan kepada siswa. Akan tetapi, hal ini belum mampu menjawab ketuntasan

yang dipersyaratkan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di sekolah

yang telah dipaparkan di atas oleh karena itu, strategi pembelajaran yang dipilih

hendaknya mampu mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut terutama

pada aspek pemecahan masalah matematika. Melihat keunggulan salah satu model
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pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif berpikir, dan berani

mengutarakan pikiran mereka sehingga dapat memecahkan masalah matematika

menurut Treffinger dikutip oleh Sujarwo dalam Suryosubroto Creative problem

solving merupakan suatu model untuk mendorong belajar kreatif dan berusaha

memecahkan masalah secara kreatif.4

Creative problem solving adalah suatu pembelajaran yang memerlukan

keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan kreativitas

ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan

memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak

hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah

memperluas proses berpikir. Creative Problem Solving (CPS) yang pada

hakikatnya pembelajaran yang lebih mengutamakan keterampilan pemecahan

masalah sehingga siswa ditantang untuk memecahkan masalah matematika yang

diberikan guru. Untuk mencapai sasaran dalam model pembelajaran CPS peneliti

menggunakan strategi The Power Of  Two untuk meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa. Strategi The Power Of  Two merupakan

strategi pembelajaran aktif yang mengutamakan pembelajaran kooperatif yaitu

berpikir berdua lebih baik dari pada berpikir sendiri.5 Sehingga, strategi The

Power Of Two pada hakikatnya strategi yang mengutamakan proses berpikir

untuk memecahkan masalah matematika yang dihadapi oleh siswa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian eksperimen yang berjudul: “Pengaruh Penerapan Model

4 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta,
2009), h.196

5Mel Silberman, Active Learning, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2005), h.161
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Pembelajaran Creative Problem Solving Dengan Strategi The Power Of Two

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa MTs

Bahrul‘Ulum Al-Islamy Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar”.

B. Definisi Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari salah pengertian

terhadap judul penelitian di atas, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang

digunakan dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Model Creative Problem Solving (CPS) adalah pembelajaran yang memerlukan

keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan kreatifitas.

Keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir sehingga CPS

menuntut siswa bisa berpikir kreatif dan mencari solusi terhadap suatu

permasalahan yang diberikan.6

2. Strategi The Power of Two adalah Aktifitas pembelajaran yang mendorong

pembelajaran kooperatif (berkelompok) dan memperkuat arti penting serta

manfaat sinergi dua orang. Strategi ini mempunyai prinsip bahwa berpikir

berdua jauh lebih baik daripada berpikir sendiri.7

3. Kemampuan pemecahan masalah dalam matematika adalah tahap berfikir

tingkat tinggi dalam matematika  dimana elemen pengetahuan, kemahiran dan

nilai digabungkan untuk menguraikan ide atau konsep matematika yang

6 Adi Nur Cahyono, Pengembangan Model Creative Problem Solving berbasis
teknologi, 2008,[online] Available:
http:/pendidikansains.blogspot.com/2008_06_01_archive.html. diakses tanggal 25 februari
2013.

7 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Bandung: Bumi Aksara, 2010), h.18
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disatukan dalam bentuk pernyataan, cerita atau karangan dalam bahasa

matematika.8

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang dilaporkan dalam latar belakang masalah bahwa

pokok kajian ini adalah pengaruh penerapan model pembelajaran CPS dengan

strategi The Power Of Two terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematika. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Sebagian besar siswa kurang mampu manafsirkan dan membuat model

matematika dari soal berbentuk pemecahan masalah matematika.

b. Strategi pembelajaran yang digunakan guru belum menunjang

kemampuan pemecahan masalah siswa.

c. Ketuntasan latihan soal-soal pemecahan masalah matematika belum

sepenuhnya tercapai.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji

lebih mendalam maka dari identifikasi masalah peneliti mengkaji ruang

lingkup permasalahan pada rendahnya kemampuan memecahkan masalah

matematika siswa kelas VIII MTs Bahrul‘Ulum Al-Islamy disebabkan

strategi pembelajaran yang digunakan belum menunjang kemampuan

8 Effandi Zakaria, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, (Kuala
Lumpur, Lohprint SDN, BHD, 2007), h. 114
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pemecahan masalah matematika sehingga ketuntasan pada latihan-latihan

soal pemecahan masalah matematika belum sepenuhnya tercapai. Dengan

kajian ruang lingkup, maka peneliti membatasi permasalahannya pada:

“perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa kelas

VIII MTs Bahrul‘Ulum Al-Islamy yang belajar dengan menggunakan model

CPS dan strategi The Power Of Two dengan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional”.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “apakah ada perbedaan kemampuan pemecahan

masalah matematika antara siswa kelas VIII MTs Bahrul‘Ulum Al-Islamy

yang belajar dengan menggunakan model CPS dan strategi The Power Of

Two dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran

konvensional?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka adapun tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan

kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa kelas VIII MTs

Bahrul‘Ulum Al-Islamy yang belajar dengan menggunakan model CPS dan

strategi The Power Of Two dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran konvensional”.
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2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan

sebagai berikut:

a. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah dalam mata pelajaran matematika.

b. Bagi guru, sebagai informasi bagi guru matematika tentang penerapan

pembelajaran dengan model CPS dan Strategi The Power Of Two dapat

dijadikan salah satu alternatif untuk membuat siswa dapat memecahkan

masalah matematika.

c. Bagi sekolah, Meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan kualitas

pembelajaran dengan adanya kelas percobaan.

d. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan menjadi pedoman bagi

peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran dimasa yang akan datang.


