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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Kemampuan Pemecahan Masalah

Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong

seseorang untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung

apa yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikannya.1 Jika suatu masalah

diberikan kepada seorang anak dan dia langsung dapat menyekesaikannya

dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah.

Masalah matematika dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu, masalah rutin

dan masalah non rutin:2

a. Masalah rutin dapat dipecahkan dengan mengikuti prosedur yang

mungkin sudah pernah dipelajari. Masalah rutin sering disebut sebagai

masalah penerjemah karena deskripsi situasi dapat diterjemahkan dari

kata-kata menjadi symbol-simbol.

b. Masalah nonrutin mengarah kepada masalah proses membutuhkan

lebih dari sekedar menerjemahkan masalah menjadi kalimat

matematika dan penggunaan prosedur yang sudah diketahui. Masalah

nonrutin mengharuskan pemecah masalah untuk membuat metode

pemecahan sendiri.

1Erman Suherman, Strategi Pembelajaran Matematika Kontenporer, Bandung: JICA-UPI
2001, h. 86

2Sri Wardhani, Pembelajaran Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika di SMP
Yogyakarta: PPPPTK, 2010, h. 39
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Memecahkan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan

yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum

dikenal. Ciri dari soal atau tugas dalam bentuk memecahkan masalah tidak

dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur yang sudah diketahui

oleh penjawab atau pemecah masalah.3

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi haruslah memilki

langkah-langkah yang teratur dan sistematis, agar masalah yang dihadapi

tidak terasa bertambah berat. Menurut Polya metode Heuristic dalam

pemecahan masalah sebagai berikut:

a. Memahami masalahnya. Apa saja yang diketahui, apa yang tidak

diketahui dan apa syarat-syaratnya

b. Membuat rencana pemecahan: mencari hubungan antara yang

diketahui dengan yang tidak diketahui. Apakah hal tersebut pernah

diketahui dan adakah kaitannya dengan masalah tersebut.

c. Melaksanakan rencana tersebut. Memeriksa setiap langkahnya Apakah

setiap langkahnya benar dan apakah dapat dibuktikan bahwa hal

tersebut benar

d. Memeriksa kembali. Menyelidiki penjelasan yang dilakukan mengecek

hasilnya. Apakah dapat dicek alasan dan jalan pikirannya, apakah

dapat diperoleh jawaban dengan cara yang lain dan apakah hasilnya

atau metodenya dapat digunakan pada masalah yang lain.4

3Ibid., h. 40
4Syaiful Bahri Djamarah Dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Reved, Jakarta:

Rineka Cipta, 2002, h. 20
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Pada petunjuk teknis peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas

Nomor 506/C/PP/2004 tanggal 11 november 2004 tentang penilaian

perkembangan anak SMP dicantumkan indicator dari  kemamapuan

pemecahan masalah sebagai hasil belajar matematika. Indikator tersebut

yaitu:

a. Kemampuan menunjukan pemecahan masalah

b. Kemampuan mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan

dalam pemecahan masalah

c. Kemampuan menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai

bentuk

d. Kemampuan memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah

sacara tepat

e. Kemampuan mengembangkan strategi pemecahan masalah

f. Kemampuan membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu

masalah

g. Kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak rutin.5

Badan Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa indikator

yang menunjukkan pemecahan masalah matematika, yakni sebagai

berikut:

a. Menunjukkan pemahaman masalah (0% - 30%).
b. Mengorganisasikan data dan memilih informasi yang relevan

dalam pemecahan masalah (0% -10%).
c. Menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk (0%

- 10%)
d. Memiliki pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat

(0%-10%).
e. Mengembangkan Strategi pemecahan masalah (0% - 10%).

5Sri Wardani, Op. Cit., h. 19-20
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f. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah
(0% - 20%)

g. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin (0% - 10%).6

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kompetensi dalam

kurikulum matematika yang harus dimiliki siswa.dalam pemecahan

masalah siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan

pengetahuan dan keterampilan yang dimilkinya untuk menyelesaian

masalah yang bersifat nonrutin. Melalui kegiatan pemecahan masalah,

aspek-aspek yang penting pembelajaran matematika seperti penerapan

aturan pada masalah nonrutin, penemuan pola, penggeneralisasian,

komunikasi matematika dan lain-lain dapat dikembangkan dengan baik.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan langkah-langkah

dalam memecahkan masalah yang harus dimiliki siswa adalah sebagai

berikut:

a. Kemampuan mengidentifikasi masalah, yaitu memahami masalah

secara benar, mengenal apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan.

b. Kemampuan merencanakan penyelesaian masalah, yaitu dengan

memilih konsep, rumus atau algoritma yang akan digunakan untuk

menyelesaikan masalah.

c. Kemampuan menyelesaikan masalah, yaitu dengan memproses data

dengan rencana yang telah dipilih kemudian membuat jawaban

penyelesaian dengan perhitungan secara runtut dan menentukan hasil

operasi.

6Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, Jakarta:
Depdiknas, 2006, h. 59-60
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d. Kemampuan mengevaluasi penyelesaian yang diperoleh, yaitu menarik

simpulkan dari jawaban yang diperoleh dan mengecek kembali

perhitungan yang diperoleh.

Jadi, peneliti menyimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa

kemampuan pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan

yang dimilki dan telah diperoleh sebelumnya kedalam situasi baru yang

belum dikenal serta memiliki tantangan untuk memperoleh pengalaman

baru dalam menyelesaikan suatu masalah matematka yang ada dimana

materi penugasan dan masalah sebelumnya tidak dapat diselesaikan

dengan menggunakan prosedur yang sudah diketahui oleh penjawab atau

pemecah masalah.

2. Metode Resitasi

Metode resitasi adalah metode penyajian bahan dimana guru

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar.7

Pemberian tugas (Resitasi) ini sangat luas mulai dari yang paling

sederhana seperti berpikir di kelas, sampai kepada yang paling kompleks

seperti membedakan tugas yang harus dipertanggung jawabkan. Metode

resitasi adalah salah satu cara penyajian pengajaran dengan cara guru

memberikan tugas tertentu kepada siswa dalam waktu yang telah

ditentukan dan siswa harus dapat mempertanggungjawabkan tugas yang

diberikan kepadanya.8 Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan

metode resitasi dalam menjawab soal-soal dimana siswa dituntut untuk

7Syaiful Bahri Djamamh Dan Aswan Zain, Op. Cit., h. 97
8Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press, 2008, h. 128
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aktif berpikir untuk mencari penyelesaian dari soal-soal yang diberikan

dengan baik dan benar. Penerapan metode ini dilakukan untuk merangsang

siswa agar tekun, rajin, dan giat belajar, sehingga pada saat kegiatan

pembelajaran mereka sudah siap untuk menerima materi pembelajaran

sehingga dapat memperdalam penguasaan bahan pelajaran sesuai dengan

tujuan yang hendak dicapai.

Tugas atau resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah (PR), tetapi

jauh lebih luas dari itu. Adapun metode pemberian tugas atau resitasi

meliputi beberapa fase, yaitu:9

a. Fase Pemberian Tugas
Tugas yang diberikan kepada siswahendaknyamempertimbangkan:
1) Tujuan yang akan dicapai.
2) Jenis tugas harus jelas dan tepat sehingga siswa mengetahui apa

yang ditugaskan tersebut.
3) Sesuai dengan kemampuan siswa.
4) Ada petunjuk dan sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa.
5) Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut.

b. Fase Belajar atau pelaksanaan tugas
1) Diberi bimbingan/pengawasan oleh guru.
2) Diberi dorongan sehingga siswa mau bekerja.
3) Diusahakan/dikerjakan oleh siswa sendiri.
4) Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan

baik dan sistematik.
c. Fase resitasi atau mempertanggungjawabkan tugas.

Hal yang harus dikerjakan pada fase ini adalah:
1) Laporan siswa baik lisan/ tertulis dari apa yang dikerjakan.
2) Ada tanya jawab/diskusi kelas.
3) Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun nontes

atau cara lainnya.

Fase mempertanggungjawabkan tugas inilah yang disebut resitasi.

Kebaikan metode resitasi adalah dapat merangsang siswa dalam

melakukan aktivitas belajar individual atau kelompok, dapat

9Nana Sudjana, Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, 1989, h. 81-82
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mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru, dapat

membina tanggung jawab dan disiplin siswa, dapat mengembangkan

kreativitas siswa.10

Menurut Slameto, metode resitasi memiliki beberapa

kelebihanyaitu:11

a. Kelebihannya
1)Dapat mendorong inisiatif siswa
2) Memupuk minat dan tanggung jawab siswa
3) Dapat meningkatkan kadar hasil belajar siswa

b. Kekurangannya
1) Siswa sulit dikontrol apakah hasil tugas tersebut benar-benar hasil

usaha sendiri atau bukan.
2) Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan

dan menyelesaikan adalah anggota tertentu saja, sedangkan
anggota lainnya tidak berparstisipasi dengan baik.

3) Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan tiap
individu.

4) Sering memberikan tugas yang monoton (tidak bervariasi) dapat
menimbulkan kebosanan siswa dan jika tugas itu sukar dapat
mengganggu ketenangan mental siswa.
Adapun upaya yang dilalakukan peneliti untuk mengatasi kekurang
dari metode ini yakni:

1. Peneliti menerapkan metode resitasi (pemberian tugas) ini hanya
didalam kelas

2. Guru berkeliling mengontrol kegiatan pembelajaran yang sedang
berlangsung

Adapun langkah-langkah metode resitasi adalah:12

a. Guru mengabsen kehadiran siswa.
b. Guru menyampaikan kompetensi yang hendak dicapai siswa dan

menginformasikan model pembelajaran yan akan digunakan.
c. Guru memotivasi siswa sehingga siswa senang dan lebih giat dalam

mengikuti pembelajaran.
d. Guru membagikan LKS dan meminta siswa untuk mengedakan soal-

soal yang terdapat dalam LKS tersebut.

10Risnawati, Op. Cit,. h. 128
11Slameto, Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester SKS, Jakarta: Bumi

Aksara, 1991, h. 115
12Risnawati Op. Cit., h. 128-129
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e. Guru membimbing dan mengawasi siswa dalam menyelesaikan soal-
soal yang terdapat dalam LKS.

f. Guru memberikan dorongan kepada siswa untuk menyimpulkan
jawaban dari LKS yang telah dikerjakan.

g. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab soal-soal tersebut ke
papan tulis.

h. Guru dan siswa mendiskusikan dan mengevaluasi proses penyelesaian
yang telah dikerjakan siswa.

i. Guru membimbing siswa untuk mengambil kesimpulan dari materi
yang dibahas.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan pembelajaran dengan

menggunakan metode resitasi dalam bentuk menjawab soal-soal, siswa

dituntut aktif berpikir dalam mencari penyelesaian dari soal-soal tersebut

dengan baik dan benar.Sehingga siswa mampu untuk

mempertanggungiawabkan hasil yang dikerjakannya.

3. Model Pembelajaran Treffinger

Pembelajaran model Treffinger merupakan salah satu model

pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah secara kreatif.

Model Treffinger ini dapat menjadikan siswa belajar kreatif. Dalam belajar

kreatif siswa terlibat secara aktif dan ingin mendapati bahan yang

dipelajari. Disamping itu dalam proses belajar kreatif digunakan proses

berfikir divergen (proses berfikir ke bermacam-macam arah dan

menghasilkan berbagai alternative penyelesaian) dan proses berfikir

konvergen (proses berfikir yang mencari jawaban tunggal).13

Model pembelajaran Treffinger selalu diawali dengan keaktifan

siswa dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan kreatif

13Conny Semiawan, Dkk. Memupuk Bakat Dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah,
Jakarta: Gramedia, 2004, h.172
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siswa dalam memecahkan masalah matematika.14 Pembelajaran model

Treffinger ini lebih ditekankan pada penguasaan konsep-konsep

matematika daripada keterampilan berhitung, sehingga keterampilan

berfikir tinggi seperti kemampuan pemecahan masalah dapat lebih

berkembang. Setiap siswa dapat berfikir kreatif untuk menemukan berbagi

alternative dalam memecahkan masalah dan mengemukakan gagasan yang

diperolehnya. Dengan demikian pembelajaran model Treffinger dapat

membantu siswa yang mempunyai kemampuan rendah dalam

meningkatkan pengetahuan dan kemampuanya dalam memecahkan

masalah matematika yang akan dipelajari.

Adapun karakteristik model Treffinger dalam mengembangkan

kemampuan kreatif siswa dalam memecahkan masalah adalah:

a. Mengasumsikan bahwa kreatifitas adalah proses dan hasil belajar.

b. Melibatkan secara bertahap kemampuan berfikir konvergen dan

divergen dalam memecahkan masalah.

c. Dilaksanakan kepada semua siswa dalam berbagai latar belakang dan

tingkat kemampuan.

d. Mengintegrasikan dimensi kognitif dan efektif dalam

pengembanganya.

14Munandar Utami, Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat, Jakarta: Rineka Cipta,
2004, h. 176
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e. Memiliki tahap pengembangan yang sisematik dengan berbagai

metode dan teknik untuk setiap yang dapat diterapkan secara

fleksibel.15

Pembelajaran model Treffinger ini dapat membantu siswa untuk

berfikir kreatif dalam memecahkan masalah, membantu siswa dalam

menguasai konsep-konsep yang diajarkn serta memberikan kesempatan

kepada siswa untuk menunjukan potensi-potensi kemampuan pemecahan

masalah. Dengan kreatifitas yang dimiliki siswa berarti siswa mampu

mengali potensinya dalam berdaya cipta, menemukan gagasan, serta

menemukan pemecahan atas masalah yang dihadapinya yang melibatkan

prose berfikir. Pembelajaran model Treffinger terdiri atas 3 tahap yaitu:16

1. Tahap Pengembangan Fungsi-fungsi Divergen

Pada tahap ini penekanannya pada keterbukaan gagasan-

gagasan baru dalam berbagai kemungkinan atau alternatif penyesuaian

yang berbeda-beda. Pada tahap ini siswa berperan serta dalam berbagai

macam kegiatan yang bertujuan untuk membantu mereka bersikap

terbuka dan memunculkan gagasannya secara bebas yang dan menjadi

lebih mampu menerima banyak gagasan baru, pada tahap ini belajar

kreatif yang timbul pada diri siswa yaitu, mencari lebih dari satu

kemungkinan jawaban atau penyelesian. Tahap ini bertujuan untuk

mempersiapkan materi yang diajarkan pada siswa.

15Semiawan, Cony, Dkk, Loc. Cit.
16Semiawan, Cony, Dkk, Ibid.
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Teknik-teknik kreatif yang digunakan pada tahap ini adalah

teknik pemanasan yakni memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka

yang menimbulkan minat dan merangsang rasa ingin tahu siswa

sehingga diperoleh gagasan sebanyak mungkin, teknik pemikiran dan

perasaan terbuka yakni mengajukan pertanyaan memberikan

kesempatan timbulnya berbagai berbagai macam jawaban yang

merupakan ungkapan dan perasaan, teknik sumbang saran yakni

keterbukaan dalam memberikan, menerima, menghasilkan banyak

gagasan. Teknik penyusunan sifat yakni teknik yang digunakan untuk

menimbulkan banyak gagasan tentang suatu objek atau masalah, teknik

hubungan yang dipaksakan yakni memaksakan suatu hubungan antara

objek-objek atau situasi yang dipermasalahkan dengan unsur-unsur

lainuntuk menimbulkan gagasan baru.Teknik-teknik ini memberikan

kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya atau

jawaban dalam memecahkan masalah.

2. Tahap Pengembangan Berfikir dan Merasakan Secara Lebih Komplek

Pada tahap ini penekanannya pada penggunaan gagasan dalam

situasi komplek disertai ketegangan dan konflik. Kegiatan pada tahap

ini siswa diajak untuk meluaskan pemikiran mereka dan berperan serta

dalam kegiatan-kegiatan yang lebih majemuk dan menantang serta

mempersiapkan siswa untuk menjadi mandiri dalam mengahadapi

masalah atau tantangan dengan cara yang kreatif.

Tahap ini bertujuan untuk menambah wawasan berfikir siswa

bagaimana memecahkan masalah yang dipelajari dan keterkaitannya

dengan masalah yang dipelajari sebelumnya.
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Teknik-teknik yang digunakan pada tahap ini adalah:

a) Analisis mordologi yakni mengidentifikasi ide-ide baru dengan

cara mengkaji secara cermat struktur masalah.

b) Bermain berperan dan sosiodarma yakni teknik yang dapat

membantu siswa dalam menangani konflik dan masalah yang

timbul dari pengalaman kehidupan; (30 sintetic yakni

mempertemukan bersama berbagai unsur dengan menggunakan

kiasan untuk memperoleh dalam tantangan nyata.17

3. Tahap Pengembangan Keterlibatan dalam Tantangan Nyata

Makna utama dari tahap (1) dan (2) adalah bahwa pada kedua

tahap ini merupakan dasar bagi keterlibatan efektif dan kreatif dalam

masalah dan tantangan yang nyata.Pada tahap ketiga ini penekanannya

pada penggunaan proses-proses berfikir dan merasakan secara lebih

kreatif untuk memecahkan masalah secara bebas dan mandiri.Tahap ini

bertujuan menerapkan konsep tentang materi yang diajarkan baik

dalam bentuk soal cerita maupun soal matematika lainnya.

Teknik-teknik kreatif yang digunakan pada tahap ini adalah

teknik pemecahan masalah secara kreatif (PMK). Teknik dapat

membantu siswa untuk melaksanakan proyek atau kajian-kajian secara

mandiri.Disamping itu teknik pemecahan masalah secara kreatif siswa

diharapkan dapat menentukan fakta, menemukan masalah, menemukan

gagasan, menemkan penyelesaian dan menemukan penerimaan.

17Semiawan, Cony, Dkk, Ibid.
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Teknik-teknik kreatif yang terdapat pada setiap tahap adalah

teknik-teknik pengajaran yang dilakukan guru dalam proses

pembelajaran. Akan tetapi tidak semua teknik-teknik kretif ynag

terdapat pada setiap tahap digunakan dalam proses pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran teknik tersebut dapat dipilih sesuai dengan

materi yang diajarkan.

4. Hubungan Metode Resitasi dalam Model PembelajaranTreffinger

Dengan Kemampuan Pemecahan Matematika

Metode resitasi adalah salah satu cara penyajian pembelajaran

dengan cara, guru memberikan tugas tertentu kepada siswa dalam waktu

yang telah ditentukandan siswa harus dapat mempertanggungjawabkan

tugas yang diberikan kepadanya. Metode resitasi membuat siswa aktif

berfikir dalam menyelesaikan soal-soal dengan baik dan benar. Metode

resitasi sering digunakan dengan tujuan agar siswa memilki kadar hasil

belajar yang lebih mantap, karena siswa melaksanakan latihan-latihan

selama melakukan tugas sehingga pengalaman siswa dalam mempelajari

sesuatu dapat terintegrasi.18

Model pembelajaran Treffinger merupakan salah satu dari sedikit

model yang menangani masalah kreativitas secara langsung .Dengan

melibatkan baik keterampilan kognitif maupun afektif pada setiap tingkat

dari model ini, Treffinger menunjukkan saling hubungan dan

ketergantungan antara keduanya dalam mendorong belajar kreatif.

18Roestiyah N. K, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h.133
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Model pembelajaran Treffinger dapat membantu siswa untuk

berpikir kreatif dalam memecahkan masalah, membantu siswa dalam

menguasai konsep-konsep materi yang diajarkan, serta memberikan

kepada siswa untuk menunjukkan potensi-potensi kemampuan yang

dimilikinya termasuk kemampuan kreativitas dan kemampuan pemecahan

masalah. Dengan kreativitas yang dimiliki siswa, berarti siswa mampu

menggali potensi dalam berdaya cipta, menemukan gagasan serta

menemukan pemecahan atas masalah yang dihadapinya yang melibatkan

proses berpikir.

Pembelajaran Treffinger dalam peranannya mendorong belajar

kreatif yang dapat mengembangkan kreativitas siswa, melibatkan

kemampuan afektif dan kognitif yang digambarkan melalui tiga tingkatan

berpikir yang meliputi tingkat I adalah basic tools yaitu pengembangan

fungsi-fungsi divergen, tingkat II adalah practice with proses yaitu berpikir

secara kompleks dan perasaan majemuk, serta tingkat III adalah working

with real problem yaitu keterlibatan dalam tantangan nyata. Treffinger

selalu melibatkan ketrampilan kognitif dan afektif di dalam tahapan

pembelajaran untuk mencapai suatu tingkat berpikir tertentu.

Menurut Munandar, dengan menggunakan ketiga tingkatan

kemampuan berpikir dari model Treffinger, siswa dapat membangun

ketrampilan, menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya dan

menemukan penyaluran untuk mengungkapkan kreativitas dalam hidup19.

19Munandar Utami, Op. Cit., h. 176
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Sehingga dalam hal ini, setiap tahap dengan tingkatan berpikir tertentu

didalam pendekatan Treffinger harus diterapkan secara untuh dan

diintegrasikan. Proses pembelajaran yang seperti ini yang dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan

masalah matematika.

Salah satu keunggulan metode resitasi adalah merangsang siswa

dalam melakukan aktifitas belajar, sedangkan salah satu keunggulan

model pembelajaran Trefingger adalah dapat meningkatkan kreatifitas

siswa dalam memecahkan masalah dari materi yang dipelajarinya. Jadi,

jelas bahwa kedua metode ini mempunyai hubungan yang saling

mendukung yaitu antara aktivitas belajar siswa dengan kreatifitas siswa

dalam memecahkan masalah matematika. Artinya, jika aktivitas belajar

matematika siswa berjalan dengan baik maka kreativitas siswa dalam

memecahkan masalah matematika juga akan baik atau meningkat. Dengan

demikian metode resitasi dalam model pembelajaran Treffinger ini akan

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa

karena untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa dapat dilihat dari aktivitas dan kreatifitas siswa dalam pembelajaran.

B. Penelitian yang Relevan

Metode Resitasi ini pernah diteliti oleh Rina yusliana (2012) di SMP N

1 Kampar Utara dengan judul “Pengaruh Penggunaan Metode Resitasi dalam

Model Problem Based Instruction (PBI) Terhadap Kemampuan Pemecahan

Masalah Matematika Siswa Kelas X SMP N 1 Kampar Utara” dari hasil
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penelitiannya menyimpulkan bahwa metode Resitasi dalam model Problem

Based Instruction (PBI) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa dalam pembelajaran. Selain itu, Johari (2012) juga telah

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model

Pembelajaran Treffinger Terhadap Pemahaman Konsep Matemtika Siswa di

SMAN 2 Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti” hasil penelitiannya

menyimpulkan bahwa model pembelajaran Treffinger ini dapat meningkatkan

pemahaman konsep matematika siswa.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan kedua penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya yaitu peneliti mengkolaborasikan metode

resitasi dengan model pembelajaran Treffinger sedangkan penelitian

sebelumnya mengkolaborasikan metode resitasi dengan model pembelajaran

Problem Based Instruction (PBI) dan model pembelajaran Treffinger tanpa

dikolaborasikan dengan metode yang lain. Peneliti mengangkat sebuah judul

penelitian yakni “Pengaruh Penerapan Metode Resitasi dalam Model

Pembelajaran Treffinger Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah

Matematika Siswa di SMP Tri Bhakti Pekanbaru”. Dalam penelitian ini,

peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh penerapan dari metode resitasi

jika dikolaborasikan dengan model pembelajaran Treffinger terhadap

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, karena dari kedua

penelitian sebelumnya yaitu metode resitasi dikolaborasikan dengan model

Problem Based Instruction (PBI) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan
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masalah matematika siswa dan model pembelajaran Treffinger dapat

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menentukan

bagaimana mengukur variabel dalam penelitian, adapun konsep yang

diuraikan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Resitasi dalam Model Pembelajaran Treffinger Merupakan

Variabel Bebas (Independent Variable)

Metode resitasi dalam model Treffinger merupakan variable bebas

yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

Langkah-langkah metode resitasi dalam model pembelajaran Treffinger

yaitu:

a. Persiapan

Sebelum turun kelapangan terlebih dahulu mempersiapkan

Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar kerja

siswa (LKS).

b. Penyajian kelas

Penyajian kelas terdiri dari kegiatan pendahuluan dan

kemudian kegiatan inti.

1) Kegiatan Pendahuluan

Pada pendahuluan ini guru menjelaskan kepada siswa

mengenai metode resitasi dan model pembelajaran Treffinger,

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa.
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2) Kegiatan inti

a) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang

beranggotakan 4-6 orang.

b) Guru memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan awal tentang materi yang akan dipelajari sebagai

pemanasan.

c) Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi

pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

d) Guru memberikan penjelasan tentang materi yang dipelajari.

e) Guru memberikan LKS untuk didiskusikan dan dipelajari

materi dan contohnya secara bersama dalam kelompok masing-

masing.

f) Siswa diminta untuk mengerjakan tugas pada LKS secara

mandiri dan dikontrol oleh guru.

g) Siswa diminta untuk mengumpulkan jawaban masing-masing.

h) Kemudian perwakilan kelompok diminta untuk menuliskan dan

menjelaskan hasil jawabannya di depan kelas, yang dipilih

secara acak oleh guru.

i) Siswa dipersilahkan bertanya atau memberikan tanggapan

terhadap hasil jawaban temannya.

j) Guru menbantu siswa memberikan jawaban yang benar jika

jawabannya masih kurang tepat.
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c. Penutup

Guru mengarahkan siswa pada suatu kesimpulan tentang

materi yang telah dipelajari.

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Merupakan

Variabel Terikat (Dependent Variable)

Kemampuan pemecahan masalah merupakan variabel yang

dipengaruhi oleh metode resitasi dalam model pembelajaran Treffinger.

Kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kecakapan siswa

dalam menyelesaikan persoalan matematika yang berbentuk soal cerita,

yang membutuhkan langkah penyelesaian terperinci secara satu persatu

(diketahui, ditanya, penyelesaian), sehingga diperoleh penyelesaiannya.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan indikator pemecahan

masalah berdasarkan pada indicator pemecahan masalah yang dikutip oleh

Sri Wardani dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang peneliti

kelompokan menjadi 4 bagian yaitu :

a. Memahami masalah

b. Merencanakan penyelesaian masalah

c. Melaksanakan penyelesaian masalah

d. Memeriksa kembali atau kesimpulan

Alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan

masalah matematika adalah tes yang berbentuk tes uraian (essay

examination). Secara umum tes uraian ini berupa pertanyaan yang

menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk penguraian, penjelasan,
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mendiskusikan, membandingkan, dan memberikan alasan. Dengan tes

uraian siswa dibiasakan dengan kemampuan pemecahan masalah,

mencoba merumuskan hipotesis, menyusun dan mengespresikan

gagasannya dan menarik kesimpulan masalah.20

Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah dapat dimulai

dari memahami masalah, menyelesaikan masalah, dan menjawab

persoalan. Penilaian dapat dilakukan dengan teknik penskoran. Scoring

biasa digunakan dalam berbagai bentuk, misalnya 1-4, 1-10, bahkan bisa

sampai 1-100. Adapun rubrik penskoran kemampuan pemecahan masalah

matematika mengadopsi penskoran pemecahan masalah yang

dikemukakan oleh Schoem dan Ochmke seperti terlihat pada Tabel II.1.21

20Nana Sudjana. Penelitian Proses Hasil Belajar Mengajar, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009, h. 35-36

21 Ibid., h.41
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TABEL II.1
RUBRIK PENSKORAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH

MATEMATIKA

Skor
Memahami

Masalah

Merencanakan
strategi

penyelesaian

Melaksanakan
Strategi

Penyelesaian

Memeriksa
kembali

hasil

0

Salah
menginterpretasi/
salah sama sekali

Tidak ada
rencana
strategi
penyelesaian

Tidak ada
penyelesaian
sama sekali

Tidak ada
pengecekan
jawaban

1

Interpretasi soal
kurang tepat/ salah
menginterpretasika
n sebagian soal/
mengabaikan
kondisional

Merencanakan
strategi
penyelesaian
yang tidak
relevan

Melaksanakan
prosedur yang
benar&mungkin
menghasilkan
jawaban yang
benar tapi salah
perhitungan/
penyelesaian
tidak lengkap

Ada
pengecekan
jawaban/
hasil tidak
tuntas

2

Memahami
masalah soal
selengkapnya

Membuat
rencana stratgi
penyelesaian
yang kurang
relevan
sehingga tidak
dapat
dilaksanakan/
salah

Melakukan
prosedur/proses
yg benar &
mendapatkan
hasil yang benar

Pengecekan
dilaksanaka
n untuk
melihat
kebenaran
proses

3

Memahami
masalah soal
selengkapnya

Membuat
rencana
strategi
penyelesaian
tapi tidak
lengkap

Melakukan
prosedur/proses
yg benar &
mendapatkan
hasil yang benar

Pengecekan
dilaksanaka
n untuk
melihat
kebenaran
proses

4

Memahami
masalah soal
selengkapnya

Membuat
rencana
strategi
penyelesaian
yang benar dan
mengarah pada
jawaban yang
benar

Melakukan
prosedur/proses
yg benar &
mendapatkan
hasil yang benar

Pengecekan
dilaksanaka
n untuk
melihat
kebenaran
proses
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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 alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai

berikut:

Ha : Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa antara

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan penerapan metode resitasi

dalam model pembelajaran Treffinger dengan siswa yang mengikuti

pembelajaran secara konvensional di kelas VIII SMP Tri Bhakti

Pekanbaru.

Ho : Tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa

antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan penerapan metode

resitasi dalam model pembelajaran Treffinger dengan siswa yang

mengikuti pembelajaran secara konvensional di kelas VIII SMP Tri Bhakti

Pekanbaru.


