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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan penting dalam

pembelajaran matematika, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang

diajarkan kepada siswa bukan hanya sekedar hafalan, namun lebih dari itu

dengan pemahaman siswa dapat memecahkan masalah yang ditemukan pada

materi pelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, setiap siswa haruslah memiliki

kemampuan pemecahan masalah sebagai dasar untuk memahami matematika

itu sendiri serta menunjang pengembangan cabang-cabang ilmu lainnya.

Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Matematika

SMP/MTs terdiri dari empat aspek, yaitu: bilangan, aljabar, geometri dan

pengukuran dan peluang dan statistika. Kecakapan atau kemahiran matematika

yang diharapkan dalam pembelajaran matematika yang mencakup ke empat

aspek tersebut di atas adalah mencakup pemahaman konsep, prosedur,

penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah dan menghargai kegunaan

matematika.1 Dari sini terlihat bahwa kemampuan pemecahan masalah

merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki siswa dalam

pembelajaran matematika.

Berkaitan dengan pentingnya kemampuan pemecahan masalah tersebut,

pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 029 Pekanbaru ditemukan

1 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Model Penilaian Kelas. Jakarta:
Depdiknas, 2006, h. 59.
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masalah yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

Hal ini tampak dari gejala-gejala sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara

dengan guru Matematika SMP Negeri 029 Pekanbaru, Ibu Hj. Hennita pada

tanggal 03 April 2013:

1. Siswa jarang bertanya dengan kata tanya mengapa dan bagaimana

2. Sebagian siswa kurang mampu merumuskan/menentukan permasalahan

dari soal uraian matematika

3. Siswa kurang mampu merancang maupun menyelesaikan model

matematika

4. Pada akhir pembelajaran, sebagian siswa belum mampu mengambil

kesimpulan terhadap apa yang telah dipelajari

Pada saat pembelajaran guru sudah menerapkan beberapa metode

pembelajaran selain ceramah, seperti: Mind Mapping, pembelajaran terbalik

dan pada materi tertentu guru membentuk kelompok belajar. Namun, metode-

metode yang diterapkan oleh guru tersebut belum banyak membantu dalam

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, dikarenakan metodenya

yang kurang sesuai untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

ataupun belum maksimalnya metode-metode tersebut diterapkan.

Berdasarkan paparan di atas, maka usaha yang dapat dilakukan guru

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa adalah pemilihan

dan penentuan model, strategi serta pendekatan yang tepat. Salah satu model

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan
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masalah siswa pada materi yang diberikan guru adalah model pembelajaran

koooperatif  tipe Investigasi kelompok dengan pendekatan problem posing.

Hasil penelitian yang dilakukan Johnson dan Johnson dalam Kunandar

menunjukkan adanya berbagai keunggulan pembelajaran kooperatif,

diantaranya:

“…….., meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi
dari berbagai perspektif, meningkatkan keyakinan terhadap ide atau
gagasan sendiri, meningkatkan sikap positif terhadap belajar dan
pengalaman belajar, meningkatkan kemampuan kreatif,
memungkinkan siswa mampu mengubah pandangan klise dan stereotif
menjadi pandangan dinamis dan realistis…….”.2

Terlihat bahwa pembelajaran kooperatif cocok untuk meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah siswa, ditambah dengan penspesifikan tipe

yaitu tipe Investigasi Kelompok (IG). Tipe IG ini dirancang oleh Herbet Thelen

kemudian diperluas oleh Sharan dan kawan-kawan. Tipe ini merupakan yang

paling kompleks dalam pembelajaran kooperatif karena menuntut siswa

mempelajari topik melalui investigasi yang membutuhkan kemampuan yang

baik dalam berkomunikasi maupun dalam proses kelompok yang nantinya akan

ada proses analisis, sintesis dan evaluasi kerja kelompok.3

Salah satu pendekatan  pembelajaran yang dapat memotivasi siswa

untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah matematika siswa

yakni problem posing atau pengajuan masalah-masalah yang dituangkan dalam

bentuk pertanyaan. Masalah dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan

dapat memancing siswa untuk menemukan pengetahuan yang bukan

2 Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan sukses dalam Sertifikasi
Guru, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 362-363

3 Ibid, h.366
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diakibatkan dari ketidaksengajaan melainkan melalui upaya mereka untuk

mencari hubungan-hubungan dalam informasi yang dipelajarinya.4 Pendekatan

problem posing ini terfokus pada upaya siswa secara sengaja menemukan

pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. Harapannya selain siswa

mampu memecahkan masalah, siswa juga tidak merasa bergantung lagi pada

penguatan luar (reward), melainkan lebih pada rasa puas diri pada rasa puas

internal akibat keberhasilan memenuhi rasa keingintahuaannya.

Dari uraian tersebut, maka terlihat bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe investigasi kelompok dan pendekatan problem posing sama-

sama berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa.

Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi

Kelompok dengan Pendekatan Problem Posing terhadap Kemampuan

Pemecahan Masalah Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 029

Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Beberapa istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Pembelajaran Kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang, dengan struktur

kelompoknya yang bersifat heterogen.5

4 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Jakarta: PT Rineka Cipta,
2009,  h. 203

5 Raharjo, dkk, Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS, Jakarta:
Bumi Aksara, 2009 h. 4
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2. Pembelajaran kooperatif tipe Investigasi Kelompok adalah

Pembelajaran kooperatif  dalam bentuk perencanaan pengaturan kelas

yang umum dimana para siswa bekerja dalam kelompok kecil

menggunakan pertanyaan kooperatif, diskusi kelompok, serta

perencanaan dan proyek kooperatif6

3. Pendekatan problem posing adalah pendekatan pembelajaran berupa

pengajuan masalah-masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian diupayakan untuk dicari

jawabannya baik secara individu maupun bersama dengan pihak lain,

misalnya sesama siswa maupun dengan pengajar atau guru sendiri.7

4. Pemecahan Masalah adalah Kompetensi strategik yang ditunjukkan

siswa dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan

masalah dan menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah8

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah dikemukakan

di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

a. Strategi yang diterapkan oleh pendidik belum dapat meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa

6 Robert E Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, Bandung: PT
Nusa Media, 2009 h. 24

7 Suryosubroto, Op.cit h.203
8 Fadjar Shadiq, Kemahiran Matematika, Yogyakarta :Dediknas Direktorat Jendral

Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga kependidikan Matematika, 2009 h.14
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b. Partisipasi siswa dalam bertanya, memberikan pendapat atau ide-ide

matematika masih rendah

c. Masih adanya kesulitan siswa dalam membuat model matematika

d. Siswa kurang mampu dalam mengerjakan soal uraian pemecahan

masalah

e. Siswa kesulitan dalam menyelesaikan model matematika dan membuat

kesimpulan terhadap apa yang telah dipelajari

2. Batasan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan yang penulis temukan dalam

penelitian ini, maka penulis memberi batasan terhadap permasalahan yang

akan diteliti dengan memfokuskan permasalahan ini pada pengaruh

penerapan pembelajaran Kooperatif tipe Investigasi Kelompok dengan

pendekatan Problem Posing terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa

Sekolah Menengah Pertama Negeri 029 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat

perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa yang

mengikuti pembelajaran menggunakan pembelajaran Kooperatif tipe

Investigasi Kelompok dengan pendekatan Problem Posing dengan siswa

yang mengikuti pembelajaran menggunakan pembelajaran konvensional?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan antara kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa yang mengikuti pembelajaran

menggunakan Pembelajaran Kooperatif  Tipe Investigasi Kelompok dengan

Pendekatan Problem Posing dengan siswa yang mengikuti pembelajaran

menggunakan pembelajaran konvensional.

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

a. Bagi siswa, melalui pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok

dengan pendekatan problem posing dapat menerima pengalaman belajar

yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah siswa.

b. Bagi guru, sebagai salah satu alternatif pembelajaran dalam upaya

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada pelajaran

matematika.

c. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan

dan memperbaiki kualitas pendidikan.

d. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan memperluas wawasan

mengenai model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok

dengan pendekatan problem posing dan dapat dimanfaatkan untuk

pembelajaran selanjutnya.


