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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah penting dikuasai dalam 

pembelajaran matematika. Di dalam pendidikan, kemampuan pemecahan 

masalah perlu dimiliki siswa agar mereka dapat menggunakannya secara 

luwes baik untuk belajar matematika lebih lanjut maupun untuk menghadapi 

masalah-masalah lain. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika telah banyak upaya dilakukan untuk memperbaiki aspek-

aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, evaluasi, juga terhadap 

kualifikasi guru. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua unsur-

unsur pendidikan termasuk guru (Mulia, 2010: 4). Indikator yang 

menunjukkan pemecahan masalah matematika antara lain: (1) Memahami 

masalah, (2) Merencanakan penyelesaian, (3) Menjalankan rencana, (4) 

Melihat kembali apa yang telah dikerjakan (Trianto, 2010: 93).  

Hasil observasi di kelas VIIE semester genap SMP Negeri 2  Sawit 

Tahun ajaran 2014/2015 menunjukan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika bentuk cerita pada siswa bervariasi dan belum sesuai dengan 

harapan. Kemampuan pemecahan masalah matematika bentuk cerita pada 

siswa kelas VIIE semester genap SMP Negeri 2  Sawit Tahun ajaran 

2014/2015 sebelum dilakukan tindakan diperoleh data sebagai berikut: (1) 

Memahami masalah sebanyak 10 orang (34,48%), (2) Merencanakan 
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penyelesaian sebanyak 9 orang (31,03%), (3) Menjalankan rencana sebanyak 

8 orang ( 27,58%), (4) Melihat kembali apa yang telah dikerjakan sebanyak 7 

orang (24,14%). Dengan data tersebut menunjukan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematika bentuk cerita pada siswa kelas VIIE semester 

genap SMP Negeri 2  Sawit Tahun ajaran 2014/2015 masih cenderung 

rendah.  

Akar penyebab dari rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

matematika bentuk cerita pada siswa pada pembelajaran matematika 

disebabkan beberapa faktor, salah satunya dikarenakan siswa tidak terbiasa 

melatih kemampuan memecahkan masalahnya. Di samping itu siswa terbiasa 

menghafal definisi, teorema serta rumus-rumus matematika, dan kurangnya 

pengembangan kemampuan lain termasuk kemampuan pemecahan masalah. 

Faktor lainnya adalah guru yang masih menjadi sentral utama dalam proses 

pembelajaran, dalam penyampaian materi guru cenderung monoton sehingga 

siswa kurang leluasa dalam menyampaikan ide-idenya. 

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa belum adanya 

alternatif tindakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika di kelas VIIE semester genap SMP Negeri 2  Sawit 

Tahun ajaran 2014/2015. Hal ini disebabkan belum adanya perubahan yang 

signifikan dalam peningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

bentuk cerita pada siswa.  
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Berdasarkan akar penyebab masalah yang dominan dapat diajukan 

alternatif tindakan dengan pendekatan Scientific terintegrasi pada Problem 

based Learning (PBL). Dengan model pendekatan Scientific pada 

implementasi kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah 

dalam pembelajaran diyakini sebagai titian emas perkembangan dan 

pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. 

Pendekatan ilmiah pembelajaran disajikan dari mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan jejaring pembelajaran atau pembelajaran kolaboratif. 

PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa 

dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut 

dan sekaligus memiliki ketrampilan untuk memecahkan masalah (Kamdi, 

2007: 77). Strategi pembelajaran PBL memiliki keunggulan dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika, salah satunya 

pemecahan masalah bentuk cerita. Pembelajarannya melatih siswa untuk bisa 

berpikir logis dan terampil berpikir rasional dalam memecahkan suatu 

masalah. Berkaitan dengan keunggulan strategi pembelajaran PBL, 

pendekatan Scientific terintegrasi pada Problem based Learning (PBL) diduga 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahan masalah 

matematika bentuk cerita pada siswa kelas VIIE semester genap SMP Negeri 

2  Sawit Tahun ajaran 2014/2015. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah melalui pendekatan Scientific terintegrasi pada Problem based 

Learning (PBL) dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahan 

masalah matematika bentuk cerita pada siswa kelas VIIE semester genap 

SMP Negeri 2  Sawit tahun ajaran 2014/2015? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

matematika bentuk cerita pada siswa kelas VIIE semester genap SMP 

Negeri 2  Sawit Tahun ajaran 2014/2015 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

matematika bentuk cerita pada siswa kelas VIIE semester genap SMP 

Negeri 2  Sawit Tahun ajaran 2014/2015 melalui pendekatan Scientific 

terintegrasi pada Problem based Learning (PBL). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Menemukan pengetahuan baru dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika bentuk cerita pada siswa melalui 

pendekatan Scientific terintegrasi pada Problem based Learning (PBL). 

b. Menambah variasi strategi pembelajaran untuk menarik perhatian siswa 

dalam belajar matematika. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan guru untuk memperbaiki 

kualitas layanan bimbingan individu dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini digunakan untuk memperbaiki kualitas 

proses belajar matematika. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki 

kualitas layanan pembinaan berkelanjutan dalam peningkatan 

profesionalisme guru 


	Secara Teoritis
	Menemukan pengetahuan baru dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika bentuk cerita pada siswa melalui pendekatan Scientific terintegrasi pada Problem based Learning (PBL).
	Menambah variasi strategi pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dalam belajar matematika.
	Secara Praktis
	Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan guru untuk memperbaiki kualitas layanan bimbingan individu dalam pembelajaran matematika.
	Bagi siswa, hasil penelitian ini digunakan untuk memperbaiki kualitas proses belajar matematika.
	Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan pembinaan berkelanjutan dalam peningkatan profesionalisme guru

