
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keterampilan pemecahan masalah merupakan hal yang sangat 

penting, karena sistem pembelajaran matematika dewasa ini sangat 

menekankan pada pendayagunaan keterampilan pemecahan masalah siswa 

dalam proses belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Tetapi dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya dituntut 

terampil saja tapi juga memperoleh hasil belajar yang baik, karena 

keterampilan pemecahan masalah dalam pembelajaran dapat menciptakan 

situasi yang baru, tidak monoton dan menarik sehingga siswa akan lebih 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.Kurangnya 

keterampilan pemecahan masalah di dalam kelas dapat terjadi karena strategi 

pembelajaran yang digunakan dalam mengajar kurang tepat. Guru dalam 

melaksanakan proses belajar harus mampu memilih strategi pembelajaran 

yang tepat.  

Di dalam proses belajar mengajar keterampilan pemecahan masalah 

siswa sangat diperlukan agar tercipta suasana belajar yang lebih efektif dan 

dapat mencapai hasil yang optimal. Agar tercipta suasana tersebut maka guru 

diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu mengajarnya dan lebih 

memberikan kesempatan kepada siswanya untuk berkembang dalam 
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memecahkan masalah, sehingga bukan hanya guru yang aktif di dalam kelas 

tetapi juga mendorong siswa untuk lebih aktif dalam memecahkan masalah. 

Tingkat keterampilan pemecahan masalah siswa cenderung rendah, 

permasalahan dalam penilitian ini adalah rendahnya intensitas belajar siswa 

pada saat pembelajaran, hal ini terjadi karena dalam proses belajar mengajar 

guru cenderung untuk memberitahukan segala sesuatunya kepada siswa tanpa 

melibatkan siswa secara langsung, sehingga siswa malas untuk belajar. Guru 

juga kurang memberi tugas atau latihan-latihan soal yang bersifat pemecahan 

masalah. Gaya mengajar guru masih konvensional belum mendorong siswa 

berani mengemukakan apa yang ada dalam perkiraannya yang dapat 

membuat siswa pasif dan mempertebal rasa takut. 

Keterampilan pemecahan masalah siswa di dalam mengerjakan soal-

soal latihan yang diberikan guru juga masih sangat kurang. Banyak siswa 

terlihat malas untuk mengerjakan soal-soal latihan, bahkan mungkin mereka 

mencontek pekerjaan temannya tanpa berusaha untuk menyelesaikan dahulu 

dan biasanya siswa baru akan menulis setelah soal telah diselesaikan atau 

dikerjakan oleh guru. 

Proses pembelajaran yang kurang adanya keterampilan pemecahan 

masalah siswa akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Oleh 

sebab itu upaya-upaya untuk meningkatkan keterampilanm pemecahan 

masalah siswa harus dilakukan. Keterlibatan siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar mengajar dapat tertampung dalam ingatan siswa. Setiap 

konsep akan lebih mudah untuk dipahami dan diingat apabila disajikan 
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dengan metode dan cara yang tepat. Sehingga tidak membuat siswa merasa 

jenuh dan bosan sehingga siswa akan lebih aktif dan bersemangat dalam 

belajar matematika. 

Faktor yang menyebabkan rendahnya keterampilan pemecahan 

masalah belajar matematika adalah pembelajaran yang terpusat pada guru. 

Dalam penyampaian materi, guru cenderung monoton menguasai kelas 

sehingga siswa kurang leluasa dalam menyampaikan ide – idenya. Siswa 

kurang rajin dalam mengerjakan latihan – latihan soal. Siswa takut bertanya 

kepada guru apabila kurang jelas atau tidak paham. Akibatnya keterampilan 

pemecahan masalah belajar matematika kurang optimal serta perilaku belajar 

yang lain seperti suasana kelas yang menyenangkan dalam pembelajaran 

matematika hampir tidak tampak. 

Kurangnya keterampilan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran matematika dapat juga disebabkan karena media pembelajaran 

yang minim di dalam suatu kelas. Tidak adanya media pembelajaran yang 

menarik, seperti komputer, LCD juga akan berpengaruh terhadap 

keterampilan pemecahan masalah siswa dalam mempelajari suatu pelajaran. 

Di dalam kelas, guru menerangkan hanya memakai papan tulis saja sehingga 

siswa difungsikan untuk melihat dan mendengarkan ceramah guru tanpa 

diajak untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, berakibat 

siswa tersebut akan bosan serta hasil belajarnya akan menurun. 

Berbagai usaha telah dilakukan guru matematika dalam mengatasi 

permasalahan tersebut, seperti melakukan diskusi dan tanya jawab dalam 
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kelas. Namun, usaha tersebut belum mampu merangsang siswa untuk 

terampil dalam memecahkan masalah, karena siswa yang menjawab 

pertanyaan guru, cenderung beberapa siswa saja. Sedangkan siswa yang lain 

hanya mendengarkan dan mencatat informasi yang disampaikan oleh 

temannya. Usaha lain yang dilakukan guru adalah dengan mengadakan 

diskusi dalam kelompok kecil. Akan tetapi, siswa lebih banyak bekerja 

sendiri – sendiri dalam menyelesaikan soal – soal yang diberikan oleh guru, 

kurang adanya diskusi antarsiswa.  

Berkaitan dengan masalah-masalah di atas pembelajaran yang terjadi 

di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, setelah peneliti melakukan observasi 

pendahuluan ditemukan permasalahan antara lain: 1) Kemampuan siswa 

dalam memahami masalah masih sangat rendah. 2) Hanya sebagian kecil 

siswa yang mampu merencanakan cara penyelesaian. 3) Hanya sebagian kecil 

siswa yang mampu melaksanakan rencana penyelesaian. 4) Hanya sebagian 

kecil siswa yang mampu menafsirkan hasil ahirnya. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka  

guru berusaha menyusun dan menerapkan strategi pembelajaran. Salah satu 

strategi pembelajaran yang akan diterapkan adalah pembelajaran matematika 

dengan strategi Means Ends Analysis.  

Means Ends Analysis terdiri dari tiga unsur kata yakni ;Mean, End dan 

Analysis. Mean menurut bahasa yakni berarti, banyaknya cara. Sedangkan 

End adalah akhir atau tujuan, dan Analysis berarti analisa atau penyelidikan 

secara sistematis.Means Ends Analysis pertama kali diperkenalkan oleh 

Newell dan Simon (Wikipedia, 2007) dalam General Problem Solving (GPS), 
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yang menyatakan bahwa Means Ends Analysis adalah suatu teknik 

pemecahan masalah di mana pernyataan sekarang dibandingkan dengan 

tujuan, dan perbedaan di antaranya dibagi ke dalam sub-subtujuan untuk 

memperoleh tujuan akhir.Means Ends Analysis adalah model pembelajaran 

yang menganalisa suatu masalah dengan bermacam cara sehingga 

mendapatkan hasil atau tujuan akhir. Setiap siswa bebas mengemukakan dan 

mengkomunikasikan idenya dengan siswa lain. Keterlibatan siswa secara 

aktif dalam pemecahan masalah belajar matematika 

Setelah peneliti melakukan penelitian di SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta, peneliti memperoleh hasil yaitu sebelum dilakukan tindakan siswa 

yang mampu memahami masalah sebanyak 4 orang (18,18%), siswa yang 

mampu merencanakan cara penyelesaian sebanyak 4 orang (18,18%), siswa 

yang mampu melaksanakan rencana sebanyak 3 orang (13,64%) dan siswa 

yang mampu menafsirkan hasilnya sebanyak 3 orang (13,64%). Dengan data 

tersebut dapat dilihat bahwa keterampilan pemecahan masalah siswa di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta khususnya kelas VII  masih rendah, hal tersebut 

dikarenakan siswa merasa malas pada guru mata pelajaran matematika, 

mereka menganggap matematika pelajaran yang sulit, oleh karena itu siswa 

malas mengikuti pelajaran matematika.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : ”Adakah peningkatan keterampilan 

pemecahan masalah matematika yang meliputi pemahaman masalah, 
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merencanakan cara penyelesaian, melaksanakan rencana, dan menafsirkan 

hasilnya melalui strategi Means Ends Analysis bagi siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui Penelitian Tindakan Kelas ini 

sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan peningkatan keterampilan pemecahan masalah siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan strategi Means Ends Analysis 

khususnya pada materi bangun datar. 

Adapun indikator yang dapat menunjang keterampilan pemecahan 

masalah belajar matematika adalah : 

a. Memahami Masalah 

b. Merencanakan cara Penyelesaian 

c. Melaksanakan Rencana 

d. Menafsirkan Hasilnya 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan pemecahan masalah 

siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi Means Ends 

Analysis bagi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan  kepada guru dan pembaca dalam meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah belajar matematika menggunakan strategi 

pembelajaran Means Ends Analysis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

guru, siswa, sekolah dan penulis. 

a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

siswa untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah belajar 

dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi guru, penelitian ini daharapkan sebagai acuan bagi guru untuk 

memilih strategi pembelajaran yang tepat.  

c. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan pemilihan model 

pembelajaran dan perbaikan pembelajaran matematika dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Keteramplan Pemecahan Masalah  

 Pemecahan masalah adalah suatu tindakan(action) yang dilakukan 

guru agar siswa termotivasi untuk menerima tantangan yang ada pada 

pertanyaan (soal) dan mengarahkan para siswa dalam proses 

pemecahannya.Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum 

matematika yang sangat penting karena dalam proses pembelajara maupun 
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penyelesainnya, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman 

meenggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk 

diterapkan pada pemecahan masalah yang tidak rutin. 

 Pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu 

menunjukkan adanya suatu tantangan (challenge) yang tidak dapat 

dipecahkan oleh suatu prosedur rutin (routine procedure) yang sudah 

diketahui si pelaku. Maka untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan 

waktu yang relative lebih lamadari proses pemecahan soal rutin biasa. 

 Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur tercapainya 

keterampilan pemecahan masalah dalam proses belajar mengajar yaitu: 

a.  Siswa mampu memahami masalah.  

b. Siswa mampu merencanakan cara penyelesaian.  

c. Siswa mampu melaksanakan rencana.  

d. Siswa mampu menafsirkan hasilnya. 

2. Strategi Means Ends Analysis 

 Means Ends Analysis merupakan strategi pemecahan masalah yang 

dalam hal ini membagi masalah ke dalam masalah yang lebih sederhana, 

atau dari masalah yang khusus ke masalah yang lebih umum. Sehingga 

dengan begitu akan mendapatkan kesimpulan atau tujuan pembelajaran 

yang lebih dipahami dan dimengerti. 

Langkah-langkah dalam strategi Means Ends Analysis adalah 

sebagai berikut :  

a.  Guru dan Siswa secara bersama-sama membahas materi.  
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b.  Guru dan siswa membahas contoh soal dan dipecahkan bersama-sama.  

c. Guru memberikan contoh soal pada siswa kemudian membimbing siswa 

memecahkan suatu masalah ke dalam dua atau lebih subtujuan dan 

kemudian dikerjakan berturut-turut pada masing-masing subtujuan 

tersebut.  

d. Guru membimbing siswa mengidentifikasi perubahan bentuk soal atau 

permasalahan pada setiap sub tujuan.  

e. Guru mengamati pekerjaan siswa dalam memcahkan masalah yang 

diberikan.  

f. Guru dan siswa bersama-sama mengurangi masalah atau soal padasetiap 

sub tujuan.  

g. Guru bersama siswa mengulangi kegiatan tersebut sampai tujuan akhir 

terpenuhi.  

h.  Siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru.  

i. Guru mempersilahkan siswa untuk menuliskan jawaban serta 

menjelaskan didepan kelas secara bergantian.  

j.  Siswa yang berani maju akan mendapatkan poin tambahan.  

k. Setelah pembahasan soal selesai, Guru menentukan siswa dengan nilai 

tertinggi.  

l. Siswa yang memperoleh nilai tertinggi akan mendapatkan reword. 

 


