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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoretis

1. Pemecahan Masalah Matematika

Kemampuan pemecahan masalah adalah suatu tindakan untuk

menyelesaikan masalah atau proses yang menggunakan kekuatan dan manfaat

matematika dalam menyelesaikan masalah, yang juga merupakan metode

penemuan solusi melalui tahap-tahap pemecahan masalah. Bisa juga dikatakan

bahwa pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu

kesulitan. Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang

sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaiannya, siswa

dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta

keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah.1

Masalah timbul karena adanya suatu kesenjangan antara apa yang

diharapkan dengan kenyataan, antara apa yang dimiliki dengan apa yang

dibutuhkan, antara apa yang telah diketahui yang berhubungan dengan masalah

tertentu dengan apa yang ingin diketahui. Kesenjangan itu perlu segera diatasi.

Proses mengenai bagaimana mengatasi kesenjangan ini disebut sebagai proses

memecahkan masalah.

1 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta: Rineka
Cipta ,2003 h. 254
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Masalah dalam pembelajaran matematika merupakan pertanyaan yang

harus dijawab atau direspon. Sesuai dengan yang dikutip oleh Effandi Zakaria

berdasarkan kamus Matematika, “masalah adalah sesuatu yang memerlukan

penyelesaian, perkara, soal ataupun soalan yang memerlukan jawaban”.2 Namun

tidak semua pertanyaan otomatis akan menjadi masalah. Suatu pertanyaan menjadi

masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu tantangan yang

tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin yang sudah diketahui siswa.

Implikasi dari definisi diatas, termuatnya tantangan serta belum

diketahuinya prosedur rutin pada suatu pertanyaan yang akan diberikan kepada

siswa akan menentukan terkategorikan tidaknya suatu pertanyaan menjadi masalah

atau hanyalah suatu pertanyaan biasa. Karenanya dapat terjadi bahwa suatu

pertanyaan masalah bagi seorang siswa, akan menjadi pertanyaan biasa bagi siswa

lainnya karena ia sudah mengetahui prosedur untuk menyelesaikannya.3

Menurut Branca dalam Risti yenti yang dikutip oleh Asmi Yuliana Dewi

mengatakan ada 3 interpretasi tentang pemecahan masalah matematika4, yaitu:

a. Pemecahan masalah sebagai tujuan

Yaitu mengenai alasan mengapa matematika diajarkan dan apa

tujuanpengajaran matematika. Dalam interpretasi ini pemecahan masalah bebas

2Effandi Zakaria, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, (Kuala Lumpur,
Lohprint SDN, BHD, 2007), h.113

3 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.10

4 Asmi Yuriana Dewi, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika,
http://rian.hilman.web.id/?p=52 (diakses pada tanggal 15 April 2013), 2010 h. 4
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dari masalah khusus, prosedur atau metode dan konten matematika. Yang

menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana memecahkan masalah.

b. Pemecahan masalah sebagai proses

Yaitu interpretasi sebagai proses dinamika dan terus menerus, menerapkan

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi yang baru yang

tak dikenal. Yang menjadi pertimbangan adalah metode, prosedur, strategi, dan

heuristik yang siswa gunakan dalam pemecahan masalah.

c. Pemecahan masalah sebagai ketrampilan dasar

Yaitu ketrampilan minimal yang harus dimiliki siswa dalam matematika,

ketrampilan minimal yang diperlukan seseorang agar dapat menjalankan

fungsinya dalam masyarakat.

Menurut Dodson dan Hollander (dalam Amustofa,

http://amustofa70.wordpress.com) kemampuan pemecahan masalah yang harus

ditumbuhkan adalah5:

a. Kemampuan mengerti konsep dan istilah matematika;

b. Kemampuan mencatat kesamaan, perbedaan, dan analogi;

c. Kemampuan untuk mengidentifikasi elemen terpenting dan memilikih prosedur

yang benar.

d. Kemampuan untuk mengetahui hal yang tidak berkaitan;

e. Kemampuan untuk menaksirkan dan menganalisis;

5Amustofa, (Strategi Pemecahan Masalah dalam Matematika,
http://amustofa70.wordpress.com (diakses pada tanggal 15 April 2013), 2009 h.2
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f. Kemampuan untuk memvisualisasi dan mengimplementasi kuantitas atau ruang;

g. Kemampuan untuk memperumum (generalisasi) berdasarkan beberapa contoh;

h. Kemampuan untuk mengganti metode yang telah diketahui;

i. Mempunyai kepercayaan diri yang cukup dan merasa senang terhadap

materinya.

Beberapa indikator pemecahan masalah dapat diperhatikan dari paparan

Fadjar Shadiq, adalah sebagai berikut6:

a. Menunjukkan pemahaman masalah

b. Mengorganisasikan data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan

masalah

c. Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk

d. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah yang tepat

e. Mengembangkan strategi pemecahan masalah

f. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah

g. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin

Kelebihan dan kelemahan adanya Pemecahan Masalah Matematika Siswa:

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

6 Fadjar Shadiq, op-cit, h. 14-15
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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 dan menyadari kegunaan matematika dalam kehidupan.

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang didalamnya

memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah

matematika dengan mengkombinasikan pengalaman dan kemampuan antar personal

(kelompok) sehingga diperoleh suatu kesepakatan yang merupakan penyelesaian dari

permasalahan tersebut. Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah Investigasi

Kelompok (IG) yang  diharapkan mampu meningkatkan kemampuan procedural

fluency siswa (kesanggupan melakukan suatu tahap kegiatan untuk menyelesaikan

langkah demi langkah dengan lancar  dan pasti dalam memecahkan masalah)
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sehingga siswa merasa nyaman dan senang saat mengikuti pembelajaran matematika

dan dapat lebih mudah memahami konsep-konsepnya

Model ini dikembangkan pertama kali oleh Herbert Thelen. Dalam

perkembangannya model pembelajaran ini diperluas dan dipertajam oleh Sharan dari

Universitas Tel Aviv. Berbeda dengan STAD dan Jigsaw, dalam Investigasi

Kelompok siswa terlibat dalam perencanaan baik topik yang dipelajari dan

bagaimana jalannya penyelidikan mereka7. Model ini memerlukan norma dan

struktural dalam kelas yang lebih rumit dari pada yang berpusat pada guru. Selain itu

juga memerlukan keterampilan komunikasi siswa dan proses kelompok yang baik.

Model pembelajaran Group Investigation ini didukung oleh teori Ausubel.

Teori ini terkenal dengan belajar bermaknanya. kelompok  investigasi ini mendorong

siswa untuk belajar lebih aktif dan lebih  bermakna, artinya siswa dituntut selalu

berfikir tentang suatu persoalan dan mereka mencari sendiri cara penyelesaiannya,

dengan demikian  mereka akan lebih terlatih untuk selalu menggunakan keterampilan

pengetahuannya, sehingga pengetahuan dan pengalaman belajar mereka akan

tertanam untuk jangka waktu yang cukup  lama.

Investigasi Kelompok atau IG merupakan model pembelajaran kooperatif

yang paling kompleks untuk diterapkan. IG adalah investigasi yang dilakukan oleh

siswa yang tergabung dalam beberapa kelompok8. IG merupakan suatu bentuk model

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk

7 Muhammad Thobroni, dkk, Belajar dan Pembelajaran, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, h.295
8 Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan sukses dalam Sertifikasi Guru,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 366
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mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-

bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui

internet. Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun

cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tipe ini menuntut para siswa untuk

memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan

proses kelompok9. Investigasi Kelompok dapat melatih siswa untuk menumbuhkan

kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari

tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran.

Investigasi Kelompok (IG) bekerja menggunakan inquiri kooperatif,

perencanaan, proyek, dan diskusi kelompok.10. Dari sini terlihat bahwa IG

mengandung 3 konsep utama yaitu:

a. Inquiri kooperatif

Merupakan proses dinamika siswa memberikan respon terhadap masalah dan

memecahkan masalah tersebut.

b. Pengetahuan

Pengetahuan adalah pengalaman belajar yang diperoleh siswa baik secara

langsung maupun tidak langsung.

9 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010 h. 78-79

10 Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009 h.
54
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c. Dinamika kelompok

Dinamika kelompok menunjukkan suasana kelompok saling berinteraksi yang

melibatkan berbagai ide serta saling bertukar pengalaman melaui proses saling

beragumentasi.

Slavin mengemukakan 3 hal penting untuk melakukan Investigasi Kelompok

adalah11:

a. Membutuhkan Kemampuan Kelompok

Dalam pengerjaan tugas, setiap anggota kelompok harus memberikan

kontribusi. Siswa dapat mencari informasi dari berbagai sumber di dalam dan

luar kelas. Kemudian mengumpulkan informasi untuk megerjakan lembar kerja.

b. Rencana Kooperatif

Siswa bersama-sama menyelidiki masalah mereka, sumber mana yang mereka

butuhkan, siapa yang melakukan apa, dan bagaimana mereka akan

mempresentasikan proyek mereka di dalam kelas.

c. Peran Guru

Guru menyediakan sumber dan fasilitator. Guru memutar diantara kelompok-

kelompok memperhatikan siswa mengatur pekerjaan, membantu siswa jika

siswa menemukan kesulitan dalam interaksi kelompok dan mengatur pekerjaan.

Dalam penerapan tipe investigasi kelompok, guru membagi kelas menjadi

kelompok-kelompok dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Kelompok disini

11 Robert E Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, Bandung: PT Nusa
Media, 2009 h. 215-218
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dapat dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban persahabatan atau minat yang

sama dalam topik tertentu. Selanjutnya siswa memilih topik untuk diselidiki dan

melakukan penyelidikan atas topik yang dipilih. Kemudian setiap kelompok

menyiapkan dan mempersentasikan laporannya kepada seluruh kelas.

Fase-fase yang harus ditempuh dalam Investigasi kelompok ini adalah12:

a. Fase Membaca, Menerjemahkan dan Memahami Masalah

Pada fase  ini siswa harus memahami permasalahannya dengan jelas.

Apabila dipandang perlu membuat rencana apa yang harus dikerjakan,

mengartikan persoalan menurut bahasa mereka  sendiri dengan jalan

berdiskusi dalam kelompoknya, yang kemudian mungkin perlu didiskusikan

dengan kelompok lain. Jadi pada fase ini siswa memperlihatkan kecakapannya

bagaimana ia memulai pemecahan suatu masalah dengan menginterpretasikan

soal berdasarkan pengertiannya, membuat suatu kesimpulan tentang apa yang

harus dikerjakannya.

b. Fase Pemecahan Masalah.

Pada fase ini mungkin saja siswa menjadi bingung apa yang harus

dikerjakan pertama kali, maka peran guru sangat diperlukan, misalnya

memberikan saran untuk memulai dengan suatu cara, hal ini dimaksudkan

untuk memberikan tantangan atau menggali pengetahuan siswa, sehingga

12 Ichal Pratama, Skripsi (Pengaruh PendekatanInvestigasi Kelompok terhadap Minat
Belajar Matematika Siswa MAN I Makassar), http://ichaltecnik.blogspot.com/2012/11/skripsi-
pengaruh-penerapan-pendekatan.html# ,(dilakukan akses tanggal 15 April 2013), 2010 h.8
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mereka terangsang untuk mencoba mencari cara-cara yang mungkin untuk

digunakan dalam pemecahan soal tersebut, misalnya dengan membuat

gambar, mengamati pola atau membuat catatan-catatan penting. Pada fase

yang sangat menentukan ini siswa diharuskan membuat konjektur dari

jawaban yang didapatnya, serta mencek kebenarannya, yang secara terperinci

siswa diharap melakukan hal-hal seperti: mendiskusikan dan memilih cara

untuk menangani permasalahan, memilih dengan tepat materi yang

diperlukan, mencoba ide-ide yang mereka dapatkan pada fase 1, memilih

cara-cara yang sistematis, mencatat hal-hal penting, membuat kesimpulan

sementara, mengecek kesimpulan yang didapat sehingga yakin akan

kebenarannya.

c. Fase menjawab dan mengomunikasikan jawaban

Setelah memecahkan masalah, siswa harus diberikan pengertian untuk

mencek kembali hasilnya, apakah jawaban yang diperoleh itu cukup

komunikatif/dapat dipahami oleh orang lain, baik tulisan, gambar ataupun

penjelasannya. Pada fase ini  siswa dapat terdorong untuk melihat dan

memperhatikan apakah hasil yang dicapainya  pada masalah ini dapat

digunakan pada masalah lain. Jadi pada intinya fase ini siswa  diharapkan

berhasil: mencek hasil yang diperolehnya,mengevaluasi pekerjaannya,

mencatat dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh dengan berbagai cara ,

mentransfer keterampilannya untuk diterapkan pada persoalan yang lebih

kompleks.
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Kelebihan bagi siswa dengan adanya Kooperatif tipe investigasi

kelompok ini antara lain:

a. Kelebihan pribadi

1) Dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas

2) Memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif dan aktif

3) Rasa percaya diri dapat lebih meningkat

4) Dapat belajar untuk memecahkan, menangani suatu masalah

5) Mengembangkan antusiasme dan rasa tertarik pada matematika

b.  Kelebihan sosial

1) Meningkatkan belajar bekerja sama

2) Belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri  maupun dengan

guru

3) Belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis

4) Belajar menghargai pendapat orang lain.

5) Meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan.

c.  Kelebihan Akademis

1) Siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang

diberikannya.

2) Bekerja secara sistematis

3) Mengembangkan dan melatih keterampilan matematika dalam

berbagai bidang.

4) Merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaanya.
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5) Mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat

6) Selalu berfikir tentang cara/strategi yang digunakan sehingga didapat

suatu kesimpulan yang berlaku umum.

Kelemahan dalam model kooperatif ipe investigasi kelompok ini adalah :

a. Memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit

b. Tipe IG mengutamakan keterlibatan pertukaran pemikiran para siswa

mengobservasi secara rinci dan menilai secara sistematis, sehingga tujuan

tidak akan tercapai pada siswa yang tidak turut aktif

c. Menuntut kesiapan guru untuk menyiapkan materi atau topik investigasi

secara keseluruhan. Sehingga akan sulit terlaksana bagi guru yang kurang

kesiapannya.

Dalam investigasi ini siswa dituntut untuk lebih aktif dalam

mengembangkan sikap dan pengetahuannya tentang matematika sesuai

dengan kemampuan masing-masing sehingga akibatnya memberikan hasil

belajar yang lebih bermakna pada siswa.  Dengan demikian investigasi

merupakan pendekatan yang sangat berguna dalam pembelajaran matematika.

Dengan investigasi selain siswa belajar matematikanya juga mereka

mendapatkan pengertian yang lebih bermakna tentang penggunaan

matematika tersebut di berbagai bidang.
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3. Pendekatan Problem Posing

Problem Posing di dalam matematika memiliki beberapa arti13, antara lain:

a. Menurut Nixon problem posing adalah suatu alat untuk mengembangkan dan

memperkuat keterampilan, pemikiran kritis yang berdasarkan pada

pengalaman. Dengan memperkenalkan pertanyaan yang spesifik, guru

mendorong para siswa untuk membuat kesimpulan sendiri. Tanggung jawab

guru dalam problem possing adalah menganekaragamkan pokok masalah dan

menjelaskannya sehingga menjadi pemikiran dasar siswa untuk

mengembangkan pemahaman yang kritis dari pengalaman pribadi siswa,

kondisi-kondisi yang berbeda dalam masyarakat maupun dari pengetahuan

yang ada.

b. Menurut Bharata problem posing merupakan proses yang dilakukan siswa

dengan cara mengkaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk

merumuskan pertanyaan dari situasi yang diberikan. Problem possing

merupakan aktivitas dalam pembelajaran matematika yang menggunakan

pengetahuan sisiwa tang telah ada, menggali dan melatih untuk

mengembangkan kemampuan metematika siswa dengan membuat pertanyaan.

13Lihatyuk, Problem Posing, Groupm Investigation, Snow Balling, http://lihatyuk-
dilihat.blogspot.com/2011/11/problem-possing-group-investigation-dan.html , (dilakukan akses
tanggal 15 April 2013), 2011 h. 2-3
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c. Menurut Hanin problem posing memiliki tiga macam pengertian, yaitu :

1) Perumusan pertanyaan sederhana atau perumusan ulangan pertanyaan yang

ada dalam beberapa perubahan agar lebih sederhana dan dapat dipahami

dalam memecahkan soal yang sulit.

2) Membuat pertanyaan yang berkaitan dengan syarat-syarat pada pertanyaan

yang telah dipecah untuk mencari pemecahan lain.

3) Membuat atau merumuskan pertanyaan dari situasi yang diberikan, baik

dilakukan sebelum atau sesudah pemecahan masalah.

Dari beberapa pendapat di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa

problem posing adalah pendekatan dalam pembelajaran matematika yang dapat

mengaktifkan dan mengembangkan kemampuan siswa dalam kegiatan belajar

mengajar (KBM) untuk membuat soal dari situasi-situasi yang diberikan guru atau

sember lain. Dalam hal ini pun siswa dituntut harus memahami materi dan dapat

mengkomunikasikan jawaban atas pertanyaan yang telah mereka konstuksikan

sendiri di depan kelas atau dihadapan teman-temannya, sehingga diharapkan

terjadi komunikasi multi arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru atau

guru dengan siswa.

Problem posing digunakan untuk merumuskan soal yang ada agar menjadi

sederhana atau perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar

menjadi lebih sederhana dan dapat dipahami dalam rangka menyelesaikan soal14.

Penerapan dan penilaian yang cukup sederhana dari pendekatan ini yaitu dengan

14 Suyatno, Op-cit, h.62
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cara siswa diminta mengajukan soal yang sejenis atau yang setara dari soal yang

telah dibahas. Dengan cara yang seperti ini kita bisa melihat sejauh mana

kemampuan daya serap siswa terhadap materi yang baru saja disampaikan.

Problem Posing dipandang sebagai pendekatan yang memotivasi siswa

untuk memperkaya pengalaman- pengalaman belajar dan meningkatkan

kemampuan berpikir, sehingga pada akhirnya akan memberi hasi perubahan positif

terhadap hasil belajar siswa15. Pembelajaran ini pun dapat juga dimulai dari

membaca daftar pertanyaan pada halaman soal latihan yang terdapat dalam buku

ajar, setelah itu baru membaca materinya. Cara ini berkebalikan dengan cara

belajar selama ini. Tugas membaca yang diperintahkan pada siswa biasanya

bermula dari materi, lalu menjawab soal pada halaman latihan. Kelebihan dengan

membaca soal terlebih dahulu kemudian membaca materi, terletak pada fokus

belajar siswa. Ketika siswa membaca pertanyaan terlebih dahulu, maka mereka

akan berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah mereka baca.

Tapi lain masalahnya ketika dibalik, bila membaca materi terlebih dahulu, maka

ketika sampai pada bagian soal latihan, ada kemungkinan siswa akan membacanya

kembali, atau membuka bagian materi yang telah dibacanya untuk menjawab soal

yang ada, sehingga waktunya tidak efisien dibandingkan dengan cara membaca

soal terlebih dahulu, kemudian membaca materinya.

15 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009 h.
206
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Kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan pendekatan problem

possing antara lain :

a. Kelebihan

1) Dapat mengaktifkan siswa, karena siswa dituntut untuk berfikir kreatif dan

kritis dalam menghadapi soal.

2) Melatih siswa mengembangkan dan menyelesaikan soal buatanya sendiri

maupun buatan siswa lainnya

3) Siswa mendapat banyak pengalaman dalam menyelesaikan soal.

4) Bagi siswa yang memiliki daya nalar di atas rata-rata, pendekatan seperti

ini memberikan peluang untuk melakukan eksplorasi intelektualnya.

Mereka akan tertantang untuk membuat tambahan informasi yang tersedia.

Sehingga pertanyaan yang diajukan memiliki jawaban yang lebih

kompleks.

5) Bagi anak yang berkemampuan biasa cara ini akan memberikan

kemudahan untuk membuat soal dengan tingkat kesukaran sesuai dengan

kemampuannya.

6) Siswa memiliki sikap berani, memiliki daya nalar yang tinggi, dan akan

memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam menghadapi masalah.

b. Kekurangan

1) Siswa akan mengalami kejenuhan dan merasa bosan dalam pembuatan

soal yang dibuat oleh siswa sendiri
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2) Waktu belajar yang digunakan dalam pendekatan problem possing ini

terlalu singkat

Dengan menggunakan informasi problem posing yang terstruktur, yaitu

informasi berupa soal yang perlu diselesaikan oleh siswa. Problem posing ini

dalam pembelajaran matematika bisa digunakan dalam memecahkan soal cerita.

Berdasarkan soal cerita yang diberikan, siswa menyusun informasi dan kemudian

membuat soal berdasarkan informasi yang telah disusun. Selanjutnya, soal-soal

tersebut diselesaikan dalam rangka mencari penyelesaian sebenarnya dari

pertanyaan soal cerita yang diberikan.

4. Hubungan Pembelajaran Kooperatif tipe Investigasi Kelompok dengan
Pendekatan Problem Posing dengan Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematika

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya tampak adanya keterkaitan

antara model pembelajaran kooperatif investigasi kelompok dengan pendekatan

problem dan kemampuan pemecahan masalah. Pada fase-fase proses Investigasi

kelompok yaitu: Fase Membaca, Menerjemahkan dan Memahami Masalah, Fase

Pemecahan Masalah, Fase menjawab dan mengomunikasikan jawaban ini

merupakan dasar untuk pengembangan langkah-langkah pemecahan masalah,

yaitu: memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan

rencana pemecahan masalah dan memeriksa kembali prosedur dan hasil

penyelesaian.

Dalam pelaksanaan fase-fase proses investigasi kelompok tersebut

kemudian dikolaborasikan dengan pendekatan problem posing yang mana dapat
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berupa perumusan ulang masalah yang telah diberikan dengan beberapa cara

dalam rangka menyelesaikan masalah yang rumit, dalam rangka mencari alternatif

pemecahan masalah yang relevan, dalam rangka merumuskan atau mengajukan

pertanyaan matematika dari situasi yang diberikan baik diajukan sebelum, pada

saat atau setelah pemecahan masalah. Sehingga hal ini menjadi lebih menunjang

dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramon Muhandaz yang

berjudul “Penerapan Pendekatan Investigasi Kelompok dalam Pembelajaran

Kooperatif untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas X di

Man 1 Pekanbaru”, bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan dalam

pemecahan masalah matematika siswa antara sebelum dan sesudah treatmen

pembelajaran dengan Investigasi Kelompok.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pirman di SMPN 2 Singingi

Kabupaten Kuansing yang berjudul “Pengaruh Model pembelajaran Problem Posing

Tipe Post Solution Posing secara Berkelompok terhadap pemecahan masalah

matematika siswa kelas VIII SMPN 2 Singingi Kabupaten Kuansing”, menunjukkan

bahwa Problem Posing berpengaruh dalam peningkatan kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis mencoba meneliti tentang Pengaruh

Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok dengan Pendekatan
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Problem Posing terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa

SMPN 029 Pekanbaru dalam bentuk penelitian Quasi Eksperimen.

C. Konsep Operasional

1. Penerapan Pembelajaran Kooperatif tipe Investigasi Kelompok dengan

Pendekatan Problem Posing

Pembelajaran Kooperatif tipe investigasi kelompok dengan Pendekatan

Problem Posing terhadap kemampuan Pemecahan masalah matematika siswa

dapat dioperasionalkan dengan merujuk pada langkah-langkah dalam

pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakannya adalah

sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran dan

instrumen pengumpulan data.

b. Tahap pelaksanaan proses pembelajaran

1) Kegiatan awal

a) Guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa ketika memulai

pembelajaran.

b) Guru menyampaikan indikator yang harus di kuasai siswa dan

menyampaikan sistem pembelajaran yang akan digunakan

2) Kegiatan inti

a) Guru membagi siswa menjadi 4-6 orang secara heterogen
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b) Guru menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan dipelajari

siswa

c) Guru memberikan masalah investigasi kelompok berupa proyek

investigasi dari suatu materi yang akan dipelajari.

d) Siswa diberikan beberapa sumber yang dapat membantu dalam

penyelesaian proyek investigasinya.

e) Guru mengkoordinir, membimbing/ mengontrol kelompok investigasi

siswa sambil mengarahkan menemukan jawaban atas permasalahan

dengan menyuruh mencatat hal-hal penting dari sumber-sumber yang

ada dan merumuskan pertanyaan-pertanyan problem posing terhadap

bagian yang masih kurang jelas pada proyek investigasi, kemudian

saling bertukar pikiran sesama anggota dalam mencoba menjawab

pertanyaan-pertanyaan tersebut

f) Jika kerja siswa belum sampai kepada apa yang diharapkan maka guru

memberikan scaffolding yaitu memberikan bantuan sedikit demi

sedikit kepada siswa.

g) Siswa mendiskusikan penyelesaian proyek investigasi. Siswa saling

bekerjasama menjawab pertanyaan problem posing yang muncul di

pemikiran individu dalam proses penyelesaian proyek investigasi dan

berbagi kepada anggota kelompoknya mengenai solusi pemikirannya.

h) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok

mereka di depan kelas.
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i) Guru mengarahkan siswa dalam melakukan proyek investigasii kelas

dan membantu menyelesaikan masalah.

j) Siswa yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi, mengemukakan

pendapat dan bertanya kepada kelompok presentasi.

k) Siswa diberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa.

3) Kegiatan akhir

Guru bersama-sama siswa mengkaji ulang hasil diskusi kelompok yang

telah dilakukan dan menyimpulkan secara keseluruhan materi yang

dipelajari.

c. Tahap evaluasi

Kegiatan yang dilakukan adalah mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan

hasil pembelajaran yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan Problem

posing untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari pada pertemuan

tersebut.

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Pemecahan masalah matematika merupakan kegiatan menyelesaikan soal

cerita, mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau keadaan

lain, dan membuktikan atau menciptakan atau menguji konjektur. Dalam

pemecahan masalah matematika adanya kegiatan pengembangan daya

matematika (mathematical power) terhadap siswa, karena disini siswa dituntuk
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tidak hanya memahami konsep saja, menjalankan kemampuan mengingat tapi

juga kemampuan penalaran yang berguna dalam merancang model dalam

mengerjakan soal-soal pemecahan masalah.

Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa menurut Polya  adalah:

a. Memahami masalah

Pada kegiatan ini yang dilakukan adalah merumuskan apa yang diketahui, apa

yang ditanyakan, apakah informasi cukup, kondisi (syarat) apa yang harus

dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih

operasional (dapat dipecahkan).

b. Merencanakan pemecahannya

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini adalah mencoba mencari atau

mengingat masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan dengan

sifat yang akan dipecahkan, mencari pola atau aturan , menyusun prosedur

penyelesaian.

c. Melaksanakan rencana

Kegiatan pada langkah ini adalah menjalankan prosedur yang telah dibuat pada

langkah sebelumnya untuk mendapatkan penyelesaian

d. Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian

Kegiatan pada langkah ini adalah menganalis dan mengevaluasi apakah

prosedur yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada prosedur

lain yang lebih efektif , apakah prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk
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menyelesaikan masalah sejenis, atau apakah prosedur dapat dibuat

generalisasinya.

TABEL II.1
PENSKORAN SOAL INDIKATOR PEMECAHAN MASALAH

Skor
Memahami

Masalah
Merencanakan
Penyelesaian

Melaksanakan
Penyelesaian

Memeriksa
Kembali

0

Salah
menginterpens
i soal/ salah
sama sekali

Tidak ada rencana
penyelesaian

Tidak ada penyelesaian
Tidak ada
keterangan

1

Tidak
mengindahkan
soal/
interpensi soal
kurang tepat

Membuat rencana strategi
penyelesaian 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(keselur
uhan)

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
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D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang

telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi

hipotesis alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut :

Ha  :  Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa yang

belajar menggunakan pembelajaran Kooperatif tipe Investigasi Kelompok

dengan pendekatan Problem Posing dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran konvensional

Ho : Tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa

yang belajar menggunakan pembelajaran Kooperatif tipe Investigasi

Kelompok dengan pendekatan Problem Posing dengan siswa belajar

menggunakan pembelajaran konvensional


