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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Berdasarkan Kamus Matematika yang dikutif oleh Effandi Zakaria, “

masalah adalah sesuatu yang memerlukan penyelesaian, perkara, soal

ataupun soalan yang memerlukan jawaban”.1 Sedangkan menurut Herman

Hudojo menyatakan bahwa suatu pertanyaan merupakan suatu masalah

apabila pertanyaan tersebut menantang untuk dijawab yang jawabannya tidak

dapat dilakukan secara rutin saja.2

Masalah dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang harus

diselesaikan, baik itu berupa cobaan, ketakutan, kelaparan dan kekurangan,

hendaknya kita selalu sabar dan mendekatkan diri kepada Allah sesuai

dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155








Artinya : Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

1 Effandi Zakaria, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, (Kuala
Lumpur, Lohprint SDN, BHD, 2007), h.113

2Herman Hudojo, Strategi Mengajar Belajar Matematika,(IKIP Malang, Malang,
1990), h. 167.



11

Sedangkan masalah dalam matematika dapat diklasifikasikan kepada

dua jenis. Masalah-masalah yang dipecahkan meliputi semua topik dalam

matematika baik dalam bidang geometri, pengukuran, aljabar, bilangan

(aritmatika), maupun statistika. Di samping itu siswa juga perlu berlatih

memecahkan masalah-masalah yang mengaitkan matematika dengan sains.

Pemecahan masalah adalah mencari cara yang tepat untuk mencapai suatu

tujuan. Siswa yang terbiasa dengan memecahkan masalah akan lebih kritis

dan kreatif. Dijelaskan juga pada dokumen peraturan Dirjen Dikdasmen No.

506/C/PP/2004 (Depdiknas, 2004), bahwa pemecahan masalah merupakan

kompetensi strategik yang ditunjukkan siswa dalam memahami, memilih

pendekatan dan strategi pemecahan masalah, dan menyelesaikan model untuk

menyelesaikan masalah.

Berdasarkan sejumlah pengertian pemecahan masalah, maka dapat

dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika adalah

kekuatan siswa untuk memahami, memilih pendekatan dan strategi

pemecahan, dan menyelesaikan model matematika untuk menyelesaikan

masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematika yang dimaksudkan

adalah kecakapan dalam menyelesaikan persoalan matematika yang

berbentuk soal cerita, yang membutuhkan langkah penyelesaian terperinci

secara satu persatu (diketahui, ditanya, dijawab), sehingga diperoleh

penyelesaiannya. Menurut Krulik dan Rudnick sebagaimana yang dikutip

Effandi Zakaria, menyatakan bahwa masalah dalam matematika dapat

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :
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a. Masalah rutin merupakan masalah berbentuk latihan yang
berulang-ulang yang melibatkan langkah-langkah dalam
penyelesaiannya.

b. Masalah yang tidak rutin yaitu ada dua:
1) Masalah proses yaitu masalah yang memerlukan perkembangan

strategi untuk memahami suatu masalah dan menilai langkah
penyelesaian masalah tersebut.

2) Masalah yang berbentuk teka teki yaitu masalah yang
memberikan peluang kepada siswa untuk melibatkan diri dalam
pemecahan masalah tersebut.3

Kemampuan pemecahan masalah memberikan manfaat yang besar

kepada siswa dalam melihat relevensi antara pelajaran matematika dengan

pelajaran yang lain, dan kehidupan yang nyata. Melihat perannya yang begitu

potensial banyak pakar pendidikan matematika berpendapat bahwa

pemecahan masalah adalah bagian integral dari semua pelajaran matematika

dan merupakan aspek kunci semua aspek lain dari pelajaran matematika.

Sehubungan dengan itu, Noraini Idris mengemukakan beberapa kajian

yang menunjukkan ciri-ciri seseorang penyelesaian yang baik, yaitu: 4

a. Kemampuan untuk memahami konsep-konsep dan istilah
matematika

b. Kemampuan untuk memperhatikan persamaan, perbedaan, dan
analogi-analogi

c. Kemampuan mengenal unsur-unsur kritikal dan memilih prosedur-
prosedur yang tepat

d. Kemampuan untuk memperhatikan butir-butir yang tidak relevan
e. Kemampuan untuk membuat anggaran dan analisis
f. Kemampuan untuk membuat pengaman berdasarkan beberapa

contoh saja
g. Kemampuan untuk menukar kaedah dengan tepat

3Effandi Zakaria, Op Cit , h. 113
4 Noraini idris, Pedagogi dalam Pendidikan Matematika, Selangor, LOHPRINT

SDN, BHD, 2005, h. 147
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Kenyataan yang sering dijumpai, dalam menyelesaikan soal cerita

banyak anak didik yang kesulitan dalam membuat kalimat matematika.

Kesulitan tersebut tampak karena kurangnya arahan yang diberikan kepada

anak didik tentang langkah-langkah yang harus ditempuh.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah

matematika yaitu:

a. Latar belakang pembelajaran matematika

b. Kemampuan siswa dalam membaca

c. Ketekunan atau ketelitian siswa dalam mengerjakan soal

matematika

d. Kemampuan ruangan dan faktor umur

Adapun yang menjadi indikator dalam pemecahan masalah

matematika menurut Badan Standar Nasional Pendidikan  (BNSP) adalah

sebagai berikut:

a. Menunjukkan pemahaman masalah.
b. Mengorganisasi data dan menulis 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.
g. Menyelesaikan masalah matematika yang tidak rutin. 5

Menurut Polya yang dikutip oleh Effandi Zakaria, secara operasional

langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis terdiri atas empat

langkah berikut:6

5Badan Standar Nasional Pendidikan(BSNP), Model Penilaian Kelas, Jakarta:
Depdiknas, 2006), h. 59-60
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a. Memahami masalahnya.

b. Membentuk rancangan penyelesaian.

c. Melaksanakan rancangan penyelesaian.

d. Memeriksa kembali, mengecek hasilnya.

Alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan

masalah matematika adalah tes yang berbentuk uraian (essay examination).

Secara umum tes uraian merupakan pertanyaan yang menuntut siswa

menjawabnya dalam bentuk penguraian, menjelaskan, mendiskusikan,

membandingkan dan memberi alasan. Dengan tes uraian siswa dibiasakan

dengan kemampuan pemecahan masalah, mencoba merumuskan hipotesis,

menyusun dan mengekspresikan gagasannya, dan menarik kesimpulan dari

masalah. Dalam penilaian peneliti menetapkan penskoran soal berdasarkan

tahap pemecahan masalah seperti pada tabel II.1 berikut :

TABEL II.1
PENSKORAN INDIKATOR PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA

Skor Memahami
Masalah

Merencanakan
Penyelesaian

Melaksanakan
Penyelesaian

Memeriksa
Kembali

0 Salah Tidak ada Tidak ada Tidak ada

6Effandi Zakaria, Op Cit , h.115
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menginterpen
si soal / salah
sama sekali

rencana
penyelesaian

penyelesaian keterangan

1 Tidak
mengindahka
n kondisi soal
/ interpensi
soal kurang
tepat

Membuat
rencana
strategi yang
tidak relevan

Melaksanakan
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

Melaksanakan
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

a. Kelebihan Pemecahan Masalah

1) Membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan

kehidupan, khususnya dengan dunia kerja.

2) Membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah

secara terampil



16

3) Merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif

dan menyeluruh.

b. Kekurangan Pemecahan Masalah

1) Memerlukan kemampuan dan keterampilan yang baik dalam

menentukan suatu masalah yang tingkat kesukarannya sesuai dengan

tingkat berpikir siswa.

2) Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan

menerima informasi dari guru saja. Malainkan belajar dengan banyak

berpikir untuk memecahkan permasalahan sendiri.

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari pemecahan masalah di atas,

dapat disimpulkan bahwa, pemecahan masalah membuat siswa menjadi berpikir

lebih kongkrit, menyadari kegunaan matematika, dan menyadari bahwa

matematika tidak hanya sekedar abstrak saja.

2. Model Creative Problem Solving

Pada dasarnya tujuan akhir pembelajaran adalah menghasilkan siswa

yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan

masalah yang dihadapi kelak di masyarakat. Menurut Wena, pemecahan

masalah (problem solving) dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan

kombinasi aturan yang dapat diterapkan dalam mengatasi situasi yang baru

yang menuntut kemandirian dalam berpikir.7

Menurut Gagne yang dikutip oleh Wena mengemukakan bahwa:

7 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Komtemporer, (Jakarta: Bumi
Aksara,2009), h. 52
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“Apabila seseorang telah mendapatkan suatu kombinasi perangkat aturan
yang terbukti dapat dioperasikan sesuai dengan situasi yang sedang
dihadapi maka ia tidak saja dapat memecahkan masalah, melainkan
juga telah berhasil menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang
dimaksud itu adalah perangkat prosedur atau strategi yang
memungkinkan seseorang dapat meningkatkan kemandirian dalam
berpikir”.8

Menurut Treffinger dikutip oleh Sujarwo dalam Suryosubroto,

Creative problem solving merupakan suatu model untuk mendorong
belajar kreatif dan berusaha memecahkan masalah secara kreatif.9

Selain itu, menurut Suryosubroto CPS berusaha mengembangkan

pemikiran divergen, berusaha mencapai berbagai alternatif dalam memecahkan

suatu masalah. Berdasarkan sejumlah pengertian CPS di atas, maka dapat

dikatakan bahwa CPS merupakan suatu model pembelajaran yang

membutuhkan 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.

Dalam proses pembelajaran CPS siswa diberikan kesempatan secara luas untuk

melatih proses berpikir. Peran guru lebih banyak menempatkan diri sebagai

fasilitator, motivator, dan dinamisator belajar, baik secara individu maupun

secara berkelompok.

Creative problem solving dibangun di atas 3 macam komponen yaitu:

ketekunan, masalah, dan tantangan. Ketiga komponen tersebut dapat

8 Ibid.
9 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta,

2009), h.196
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diimplementasi secara sistematik dengan berbagai komponen pembelajaran.10

Pembelajaran CPS siswa harus dituntut untuk bisa berpikir mencari solusi

terhadap suatu permasalahan yang diberikan. Model CPS merupakan suatu

model yang mengerahkan segala cara oleh seseorang dalam berpikir kreatif,

dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan secara kreatif. Dalam

implementasinya, CPS dilakukan melalui solusi kreatif dalam memecahkan

masalah matematika, memiliki banyak alternatif jawaban pemecahan masalah,

terbuka dalam perbaikan, menumbuhkan kepercayaan diri, keberanian

menyampaikan pendapat, berpikir divergen dan fleksibel dalam upaya

pemecahan masalah.

Kreatifitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu

yang baru, berupa  gagasan maupun karya nyata, dalam bentuk ciri-ciri

aptitude maupun non aptitude, dalam karya baru maupun kombinasi dengan

hal-hal yang sudah relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Dengan kata lain

kreatifitas (berpikir kreatif) adalah kemampuan menemukan banyak

kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya pada

kuantitas, ketepatgunaan, dan keberagaman jawaban. Pemecahan masalah yang

melibatkan proses kreatif disebut pemecahan masalah kreatif.

Proses pemecahan masalah kreatif (CPS) dikembangkan oleh Isaksen,

dorval, dan Treffinger terdiri atas 4 langkah yaitu:

a. Memahami masalah, yang mempunyai 3 tahapan
1) Mengekspresikan atau mengindentifikasi masalah
2) Mengeksplorasi data, yaitu menginvestasi latar belakang

masalah

10 Ibid., h. 193.
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3) Membuat kerangka masalah, yaitu mengidentifikasi masalah
secara eksplisit

b. Membangun atau menghasilkan ide-ide yaitu mengumpulkan dan
mengembangkan berbagai ide yang relevan

c. Mempersiapkan tindakan atau aksi, yaitu mengembangkan
penerimaan atau dukungan yaitu mengidentifikasi secara detail
langkah-langkah solusi.

d. Merencanakan pendekatan mempunyai 2 tahapan, yaitu penilaian
atau penaksiran tugas yaitu menilai kesesuaian metode dan
mendesain proses yaitu menyempurnakan metode solusi secara
detail.11

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, kita bisa mengetahui bahwa jika

seorang siswa bisa memahami pemikirannya dalam mencari solusi dari suatu

masalah, maka dia akan bisa menimbulkan ide-ide untuk mengembangkan

pemikirannya dalam mencari solusi dari suatu masalah. Adapun proses

pembelajaran CPS menurut Parmes dikutip mulyoto dalam suryosubroto ada

5 langkah yaitu:

a. Menemukan fakta
b. Penemuan masalah berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun,

ditentukan masalah/pertanyaan yang kreatif untuk dipecahkan.
c. Penemuan gagasan, menjaring sebanyak mungkin alternatif jawaban

untuk memecahkan masalah.
d. Penemuan jawaban, sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan.
e. Penentuan jawaban, diketemukan kebaikan dan kelemahan yang

dibahas.12

Berdasarkan pendapat, maka dalam menyelesaikan suatu permasalahan

terlebih dahulu harus bisa menemukan fakta dalam suatu masalah dan diikuti

dengan penemuan gagasan untuk mendapatkan suatu jawaban terhadap suatu

permasalahan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan langkah-langkah proses

11Munandar Utami, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah
Petunjuk bagi para guru dan orang tua, 1988, [online] Available:
http:/www.slideshare.net/guest361b2c/berpikir-kreatif-i-2809844.21. diakses tanggal 2 februari
2013

12 B. Suryosubroto, Op. Cit., h.200
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pembelajaran CPS menurut Karen L. Pepkin yang dikutip oleh Cahyono,

terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

a. Clarification Of The Problem (Klarifikasi Masalah)
Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada
siswa tentang masalah yang diajukan, agar siswa dapat
memahami tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan.

b. Brainstorming (Pengungkapan Pendapat)
Pada tahap ini siswa dibebaskan untuk mengungkapkan
pendapat tentang berbagai macam strategi penyelesaian
masalah.

c. Evaluation/selection (Evaluasi dan Pemilihan)
Pada tahap evaluasi dan pemilihan ini, setiap kelompok
mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi mana
yang cocok untuk menyelesaikan masalah.

d. Implementation (Implementasi)
Pada tahap ini siswa menentukan strategi mana yang dapat
diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian
menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah
tersebut.13

Dengan demikian, berdasarkan beberapa langkah yang telah

dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran

CPS hal yang paling dituntut adalah kreativitas dalam memecahkan

masalah matematika yang diberikan guru. Selain itu, CPS juga memiliki

sasaran dalam proses pembelajaran yaitu:

a. Siswa mampu menyatakan urutan langkah-langkah pemecahan

masalah CPS.

b. Siswa mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan strategi

pemecahan masalah.

c. Siswa mampu mengevaluasi dan menyeleksi kemungkinan jawaban

13 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.
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d. Siswa mampu memilih suatu solusi yang optimal

e. Siswa mampu mengembangkan suatu rencana dalam

mengimplementasikan strategi pemecahan masalah

f. Siswa mampu mengartikulasikan bagaimana CPS digunakan.

Dengan adanya sasaran dalam pembelajaran CPS maka proses

pembelajaran akan lebih terarah dan efektif. Selain adanya sasaran dalam

CPS, CPS juga memiliki kelebihan dan kelemahan diantaranya sebagai

berikut:

a. Kelebihan model pembelajaran CPS

1) Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan.

2) Berpikir dan bertindak kreatif

3) Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis

4) Melatih siswa untuk aktif dalam pembelajaran

5) Melatih siswa menyatukan urutan langkah-langkah pemecahan

masalah

6) Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengemukakan gagasan

7) Merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat

b. Kelemahan model pembelajaran CPS

1) Memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan

model pembelajaran yang lain.

2) Diperlukan kemauan siswa yang tinggi sehingga bagi yang tidak

mempunyai kemampuan yang tinggi akan cenderung malas.
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Berdasarkan kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran CPS maka

diketahui bahwa dalam kelebihan pembelajaran lebih mendominasi

dibandingkan dengan kelemahannya sehingga, model CPS ini baik

digunakan dalam proses pembelajaran khususnya berpengaruh pada

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

3. Strategi Pembelajaran Aktif Tipe The Power Of Two

a. Pengertian Strategi Pembelajaran Aktif Tipe The Power Of Two

Strategi pembelajaran aktif adalah strategi pembalajaran yang

mengajak siswa untuk belajar secara aktif.14 Ketika siswa belajar dengan

aktif berarti mereka yang mendominasi aktifitas pembelajaran dengan ini

mereka secara aktif menggunakan otak untuk menemukan ide pokok dari

materi yang disampaikan. Dengan belajar aktif ini siswa diajak untuk

turut serta dalam semua proses pembelajaran. Dengan cara ini biasanya

siswa akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan, sehingga dapat

memecahkan masalah matematika.

Pembelajaran aktif bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan

semua potensi yang dimiliki siswa, sehingga semua siswa dapat

memecahkan masalah matematika yang memuaskan sesuai dengan

karakteristik pribadi yang mereka miliki. Disamping itu, pembelajaran

aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju

pada proses pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran aktif yaitu

strategi The Power Of Two atau bisa disebut strategi kekuatan berdua.

14 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Bandung: Bumi Aksara, 2010),
h. 7
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Menurut Mel Siberman strategi The Power Of Two merupakan

kegiatan untuk meningkatkan belajar kolaboratif dan mendorong

kepentingan dan keuntungan sinergi karena, dua kepala tentu lebih baik

daripada satu.15 Sedangkan Menurut Mafatih The Power Of Two

merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai kompetensi

dasar. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh siswa untuk dapat

belajar mengolah pikiran sendiri. Guru diharapkan mengembangkan atau

mencari alternatif yang digunakan untuk membimbing strategi belajar

siswa.16 Selain itu, menurut Agus Suprijono seperti metode pembelajaran

kooperatif lainnya, praktik pembelajaran dengan metode The Power Of

Two diawali dengan mengajukan pertanyaan. Diharapkan pertanyaan

yang dikembangkan adalah pertanyaan yang membutuhkan pemikiran

kritis yang dapat memecahkan masalah matematika.17

Dengan demikian berdasarkan sejumlah pengertian strategi The

Power Of Two, dapat disimpulkan bahwa strategi The Power Of Two

adalah belajar dalam kelompok kecil dengan menumbuhkan kerja sama

secara maksimal melalui kegiatan pembelajaran oleh teman sendiri

dengan anggota dua orang di dalamnya untuk mencapai kompetensi yang

diharapkan.

Strategi pembelajaran ini terdiri dari dua orang sehingga kerjasama

dan komunikasi lebih terjalin dengan baik. Pembelajaran ini juga

15 Mel Siberman, Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta:
insan madani, 2007), h. 161

16 Mafatih, Strategi Belajar Dengan Cara Kooperatif The Power Of Two, 2007
http://media.blogspotdiknas.go.id.di akses tanggal 26 Februari 2013

17 Agus suprijono, Cooperative Learning, (yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012) , h.100
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menuntut siswa agar lebih aktif dalam proses belajar mengajar sehingga

siswa tidak merasa bosan karena pembelajaran lebih menarik dan

menuntut partisipasi siswa terhadap materi pelajaran. Siswa yang belajar

harus berperan secara aktif membentuk pengetahuan bukan hanya

menerima secara pasif dari guru. Hal ini berarti bahwa keaktifan siswa

dalam pembelajaran sangat diharapkan. Dengan diterapkannya strategi ini

akan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan hisyam zaini bahwa

belajar aktif sangat diperlukan oleh siswa untuk memperoleh kemampuan

pemecahan masalah.

b. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe The
Power of Two.

Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Adapun Kelebihan dari strategi pembelajaran the power of two

adalah:

1) Siswa tidak tidak terlalu bergantung kepada guru, akan tetapi dapat

menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan

informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa lain.

2) Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan

dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan ide-ide atau

gagasan orang lain.

3) Membantu siswa agar dapat bekerja sama dengan orang lain, dan

menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala

kekurangannya.



25

4) Membantu siswa agar lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya

5) Meningkatkan motivasi dan meningkatkan rangsangan untuk berpikir

6) Meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial.

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, strategi pembelajaran

aktif tipe the power of two dapat diterapkan untuk meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Sedangkan

kekurangan dari the power of two yaitu:

1) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang.

2) Agar pembelajaran berjalan lancar maka diperlukan fasilitas alat dan

biaya.

3) Pada saat diskusi terkadang hanya akan dikuasai oleh beberapa orang

saja, sehingga guru harus pandai dalam memimpin diskusi.

c. Langkah-Langkah  Strategi The Power Of Two

1) Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan secara individu

2) Setelah semua siswa selesai membuat jawaban guru mempersilahkan

siswa untuk berpasangan dan saling berbagi mengenai jawaban

mereka

3) Guru merangsang terjadinya kreatifitas siswa

4) Guru meminta jawaban yang individu dan kelompok

Lalu membandingkan jawaban individu dengan kelompok dan

mempresentasikan.18

18 Hisyam zaini dkk, Op. Cit, h.53
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Berdasarkan langkah-langkah tersebut terlihat, bahwa siswa dapat

menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan guru

sehingga siswa tidak hanya menerima jawaban (penyelesaian) dari guru

tetapi lebih mengkontruksikan jawabannya sendiri. Siswa diberi

kesempatan untuk saling bekerja sama dan bebas mengutarakan jawaban

yang mereka miliki.

4. Hubungan Model Creative Problem Solving dan Strategi The Power Of
Two Dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Pembelajaran CPS siswa harus dituntut untuk bisa berpikir mencari

solusi terhadap suatu permasalahan dengan cara penemuan fakta, penemuan

masalah berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun, penemuan gagasan

menjaring sebanyak mungkin alternatif jawaban dan menyimpulkan masing-

masing masalah yang telah dibahas. CPS mengembangkan pemikiran kreatif

dalam memecahkan masalah. Dalam penemuan fakta, penemuan gagasan dan

menyimpulkan masalah yang telah diselesaikan maka dibutuhkan strategi

yang sesuai untuk melewati tahapan dari CPS. Strategi yang sesuai tersebut

adalah strategi The Power Of Two karena mempunyai prinsip bahwa berpikir

berdua jauh lebih baik daripada berpikir sendiri. Dari prinsip tersebut terlihat

bahwa di dalam pembelajaran The Power Of Two akan terjalin kerjasama dan

komunikasi yang baik diantara siswa sehingga akan dapat menambah

kepercayaan dan kemampuan berpikir siswa. Dengan demikian strategi The

Power Of Two dan model CPS merupakan strategi yang memiliki prinsip

yang sama yaitu mengolah pikiran sendiri untuk menemukan jawaban dari

setiap permasalahan yang diajukan.
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Strategi The Power Of Two merupakan pembelajaran aktif yang akan

memberi pengaruh baik terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa karena seperti yang ungkapkan oleh Polya bahwa

“kemampuan dalam pemecahan masalah matematika bergantung dengan

tahap berpikir seorang pelajar”. Dengan penggunaan strategi The Power Of

Two maka akan menempatkan siswa dalam kelompok kecil dan memberi

tugasnya lalu mereka disuruh untuk memikirkan jawaban dengan sendiri

setelah itu, mereka disuruh untuk saling bekerja sama dengan yang lainnya

untuk menemukan pemecahan dari masalah matematika.

Model CPS merupakan 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. Sehingga

model CPS sangat mempengaruhi siswa untuk dapat memecahkan masalah

matematika.

Berdasarkan hubungan antar variabel tersebut Dapat disimpulkan

bahwa model CPS dan strategi The Power Of Two mempunyai hubungan

dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

B. Penelitian yang relevan
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Penelitian tentang CPS juga pernah diteliti oleh Munandar dengan

judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Creative Problem Solving

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa MTs

Darussakinah Batu Bersurat dalam penelitian ini munandar berhasil

menerapkan Model CPS sehingga kemampuan siswa dalam memecahkan

masalah matematika, ini terlihat dari kesimpulan dari munandar bahwa Ha

diterima. Selain itu, Pengaruh strategi The Power Of Two terhadap

pemecahan masalah juga sudah diteliti oleh Sriwahyuni dengan judul

Pengaruh Penggunaan Strategi The Power Of Two Terhadap Kemampuan

Pemecahan Masalah Matematika Siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Kampar

Timur dalam penelitian ini terjadi peningkatan keterampilan pemecahan

masalah matematika.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti mencoba

mengkolaborasikan antara model pembelajaran Creative Problem Solving

dengan strategi The Power Of Two terhadap pemecahan masalah matematika

siswa yang mana penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu strategi

saja untuk mencapai kompetensi dasar yaitu kemampuan pemecahan masalah

matematika. Sedangkan peneliti mengkolaborasikan dua strategi dengan judul

“Pengaruh Penerapan model Pembelajaran Creative Problem Solving dengan

strategi The Power Of Two Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah

Matematika Siswa MTs Bahrul‘Ulum Al-Islamy”.

C. Konsep Operasional
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Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberi batasan terhadap konsep-konsep teoritis agar penelitian ini menjadi

jelas dan terarah. Penelitian ini terdiri atas dua variabel yakni variabel bebas

(independen variable) dan variabel terikat (dependen variable), dimana

hubungan kedua variable ini asosiatif sebab akibat. Pada penelitian ini

menggunakan dua kelas, kelas yang diteliti dan kelas kontrol atau

pembanding. Variabel yang diselidiki antara lain:

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sebagai
Variabel Terikat (Dependen Variable).

Pemecahan masalah dalam matematika adalah proses menemukan

jawaban dari suatu pertanyaan yang terdapat dalam suatu buku teks, teka-

teki non rutin, dan situasi-situasi dalam kehidupan dunia nyata. Masalah-

masalah yang dipecahkan meliputi semua topik dalam matematika baik

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

maupun statistika. Di samping itu siswa juga perlu berlatih memecahkan

masalah-masalah yang mengaitkan matematika dengan sains.

Solso (dalam Wankat dan Oreovocz, 1995) mengemukakan enam tahap

dalam pemecahan masalah yaitu:19

a. Identifikasi permasalahan (Indentification The Problem)

b. Representasi permasalahan (Representation Of The Problem)

c. Perencanaan pemecahan (Planning The Solution)

d. Menerapkan/ mengimplementasikan perencanaan (Execute The

Plan)

19 Made Wena, Op. Cit. h 56
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e. Menilai perencanaan (Evaluate The Plan)

f. Menilai hasil pemecahan (Evaluate The Solution).

Secara operasional kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran dapat

dijabarkan sebagai berikut:20

TABEL II.2
KEGIATAN GURU DAN SISWA DALAM PEMECAHAN MASALAH
No. Tahap pembelajaran Kegiatan guru Kegiatan siswa
1 Identifikasi permasalahan Memberi permasalahan

pada siswa
Memahami
permasalahan

Membimbing siswa
dalam melakukan
identifikasi
permasalahan

Melakukan
identifikasi
terhadap masalah
yang dihadapi

2 Representasi/ penyajian
permasalahan

Membantu siswa untuk
merumuskan dan
memahami masalah
secara benar

Merumuskan dan
pengenalan
permasalahan

3 Perencanaan pemecahan Membimbing siswa
melakukan perencanaan

Melakukan
perencanaan

20 Ibid, h. 56



31

pemecahan masalah pemecahan
masalah

4 Menerapkan dan
mengimplementasikan
perencanaan

Membimbing siswa
menerapkan
perencanaan yang telah
dibuat

Menerapkan
rencana
pemecahan

5 Menilai perencanaan Membimbing siswa
dalam melakukan
penilaian terhadap
perencanaan
pemecahan masalah

Melakukan
penilaian terhadap
perencanaan
pemecahan
maslah

6 Menilai hasil pemecahan Membimbing siswa
melakukan penilaian
terhadap hasil
pemecahan masalah

Melakukan
penilaian terhadap
hasil pemecahan
masalah

2. Model Pembelajaran Creative Problem Solving dan Strategi The Power
Of Two Merupakan Variabel Bebas (Idependen Variable)

Model pembelajaran creative problem solving menjadikan siswa

untuk bisa berpikir mencari solusi terhadap suatu permasalahan

diperlukan. Dan strategi The Power Of Two termasuk bagian dalam belajar

kooperatif yaitu belajar dalam kelompok kecil dengan menumbuhkan kerja

sama secara maksimal melalui kegiatan pembelajaran oleh teman sendiri

dengan anggota dua orang didalamnya untuk mencapai kompetensi dasar

dalam pemecahan masalah matematika siswa. Adapun model

pembelajaran ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

a. Tahap persiapan

1) Menentukan subjek penelitian

2) Mencari materi untuk diterapkan dalam pembelajaran CPS dan The

Power Of Two

3) Membuat rencana pembelajaran berdasarkan model pembelajaran

CPS dengan menggunakan strategi The Power Of Two
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4) Mempersiapkan perangkat pembelajaran meliputi: RPP dan LKS.

b. Tahap pelaksanaan

1) Tahap awal

Guru menanyakan siswa dalam mengikuti pembelajaran

matematika, kemudian mengulas kembali materi sebelumnya dan

menjelaskan tahapan dari CPS dengan menggunakan strategi The

Power Of Two

2) Tahap inti

Pada tahap inti ini untuk mencapai sasaran dalam

pembelajaran CPS guru menggunakan strategi The Power Of Two

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Guru menjelaskan materi pelajaran.

b) Guru memberikan LKS yang memuat permasalahan (soal).

c) Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan secara

individu

d) Setelah semua siswa selesai membuat jawaban guru

mempersilahkan siswa untuk berpasangan dan saling berbagi

mengenai jawaban mereka dan membuat jawaban baru sesuai

teman pasangannya.

e) Guru merangsang terjadinya kreatifitas siswa

f) Guru meminta jawaban yang individu dan kelompok

g) Lalu membandingkan jawaban individu dengan kelompok dan

mempresentasikan.
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c. Tahap penutup

Guru membuat rumusan-rumusan rangkuman sebagai jawaban-

jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Rumusan tersebut

merupakan konstruksi atas keseluruhan pengetahuan yang telah

dikembangkan selama diskusi.

D. Asumsi dan Hipotesis

Asumsi pada penelitian ini adalah semakin intensif penerapan

pembelajaran Creative Problem Solving dengan strategi The Power Of Two

semakin besar pengaruhnya terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa

dalam belajar matematika.

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai

berikut :

Ha : Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika

antara siswa yang belajar menggunakan model Creative

Problem Solving dengan strategi The Power Of Two dan siswa

yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional

Ho : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah

matematika antara siswa yang belajar menggunakan model

Creative Problem Solving dengan strategi The Power Of Two

dan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensioal.
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