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BAB I 

. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang sangat pesat sangat berpengaruh 

dalam dunia pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi, pemerintah 

perlu meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan. Peningkatan ini 

dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan tenaga 

profesional, peningkatan tenaga pendidik dan peningkatan mutu anak 

didik. Dalam meningkatkan mutu pedidikan, memecahkan suatu 

permasalahan merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan 

guru dan siswa. 

  Di dalam dunia pendidikan terdapat beberapa jenis mata pelajaran 

yang harus ditempuh oleh seorang siswa agar dapat menguasai indikator 

pencapaian suatu materi tertentu. Salah satu mata pelajaran yang ada 

dalam pendidikan adalah ilmu berhitung yang dikenal dengan istilah 

“Matematika”. Menurut Utari Sumarmo (2003: 26) matematika pada 

hakekatnya merupakan sebuah sistem aksiomatis deduktif formal yang 

memuat komponen-komponen dan aturan komposisi yang dapat menjalin 

hubungan secara fungsional diantara beberapa komponen. 

  Di dalam Utari Sumarmo (2003: 35) menyatakan bahwa secara garis 

besar kemampuan dasar matematika dapat diklasifikasikan dalam lima 

standar, yaitu 1) mengenal, memahami, dan menerapkan konsep, prosedur,  

prinsip dan ide matematika 2) menyelesaikan masalah matematika 3) 

bernalar matematika 4) melakukan koneksi matematika 5) komunikasi 

matematika. 

  Dalam pembelajaran matematika, siswa akan diajarkan mengenai 

cara menyelesaikan permasalahan matematika yang nantinya juga akan 

berkenaan dengan permasalahan sehari-hari yang akan sering mereka 

temukan, tidak hanya sekedar menghafalkan suatu rumus matematika 

tertentu. Karena dengan menyusun rencana pemecahan masalah
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matematika seorang siswa dapat dengan mudah mengingat konsep-konsep 

matematika tanpa harus dengan menghafal, karena apabila kita menghafal 

maka cepat ataupun lambat hafalan kita juga akan terkikis, berbeda dengan 

memahami. Namun aktivitas utama dalam matematika adalah berhitung 

dan penerapan rumus. 

  Pembelajaran matematika selama ini masih dianggap sebagai 

pembelajaran yang sulit karena menggunakan simbol dan lambang yang 

dimaknai dengan penghafalan rumus. Menurut (Rostina Sundayana, 2013: 

23)  pada umumnya guru mengajarkan matematika dengan menerangkan 

konsep dan operasi matematika, memberi contoh mengerjakan soal, serta 

meminta siswa untuk mengerjakan soal yang sejenis dengan soal yang 

sudah diterangkan oleh guru. Pembelajaran matematika juga terlalu 

dipengaruhi pandangan bahwa matematika merupakan alat yang siap 

dipakai. Pandangan ini mendorong guru bersikap cenderung memberitahu 

konsep/ sifat/ teorema dan cara menggunakannya. 

  Kesalahan pembelajaran yang cenderung hanya memberitahu 

konsep/ sifat/ teorema dan cara menggunakannya akan membuat siswa 

hanya bisa mengerjakan soal-soal yang mirip dengan contoh-contoh soal 

yang diberikan gurukepada mereka. Ketika siswa diberikan soal-soal yang 

sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, mereka akan kesulitan bahkan 

tidak bisa mengerjakannya sama sekali. 

  Heris Hendriana dan Utari Soemarmo (2014: 23) pemecahan 

masalah menjadi unsur terpenting dalam pembelajaran matematika. 

Pemecahan masalah menjadi tujuan umum dalam pembelajaran 

matematika. Melalui pemecahan masalah siswa dituntut mampu 

menyelesaikan suatu permasalahan matematika dengan tepat. Siswa 

membutuhkan kemampuan pemecahan masalah untuk memperoleh hasil 

yang akan diperoleh dalam suatu permasalahan. Siswa akan mampu 

memecahkan masalah dengan baik apabila siswamemahami suatu 

permasalahan sehingga langkah yang diambil sesuai dengan permasalahan 

yang diberikan oleh guru.  
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  Berdasarkan tujuan tersebut tampak bahwa salah satu tujuan 

pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah 

matematika. Kemampuan memecahkan masalah matematika ini sangat 

berguna bagi siswa pada saat mendalami matematika maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Bukan saja bagi mereka yang mendalami 

matematika, tetapi juga yang akan menerapkannya di bidang yang lain. 

  Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada siswa kelas VII 

D di SMP N 1 Teras, kemampuan pemecahan permasalah matematika 

siswa masih rendah. Banyak siswa yang kesulitan saat menerima soal yang 

berbeda dengan contoh soal yang telah diberikan. Diperoleh hasil 

observasi awal yaitu 1) siswa dalam memahami masalah hanya 10 siswa 

yaitu sebesar 31,25%. 2) siswa dalam mnyusun rencana penyelesaian 

masalah hanya 7 siswa yaitu sebesar 21,875%. 3) siswa dalam 

melaksanakan rencana penyelesaian pemecahan masalah matematika 9 

siswa yaitu sebesar 28,125%. 4) siswa dalam melihat kembali hasil yang 

diperoleh hanya 6 siswa yaitu sebesar 18,75%. 

  Rendahnya kemampuan pemecahan permasalahan matematika ini 

boleh jadi ada kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Adapun metode pembelajaran matematematikaumumnya menggunakan 

metode konvensional, drill, bahkan ceramah. Proses pembelajaran seperti 

ini hanya menekankan pada tuntutan pencapaian kurikulum ketimbang 

mengembangkan kemampuan belajar siswa. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan strategi atau metode pembelajaran yang mampu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika. 

  Metode pembelajaran menurut Mulyono (2003:16) diartikan sebagai 

cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Metode pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pembelajaran karena dengan suatu metode tertentu seorang guru 

dapat berhasil menyampaikan materi pembelajaran. 
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  Metode pembelajaran problem solving menurut Mulyono (2003:108) 

merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam metode problem solving 

dimulai dengan mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Adapun 

tahapan dalam problem solving yang diajukan oleh Polya antara lain, 1) 

memahami permasalahan matematika 2) merencanakan penyelesaian 

permasalahan 3) melaksanakan rencana penyelesaian, dan 4) melihat 

kembali hasil yang telah diperoleh. 

  Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal dibutuhkan 

proses pembelajaran yang relevan. Metode problem solving diperkirakan 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan permasalah matematika yang 

dialami oleh siswa. Metode problem solving bukan hanya sekedar metode 

mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam 

problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya dimulai 

dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. 

  Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul :  “Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Menggunakan Metode Problem Solving 

Pada Siswa Kelas VII SMP N 1 Teras”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

uraian masalah sebagai berikut :  

 Adakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika 

setelah dilakukan pembeleajaran menggunakan metode problem solving 

pada siswa kelas VII D SMP N 1 Teras Tahun 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

 Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa 
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2. Tujuan Khusus 

 Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa setelah dilakukan pmbelajaran dengan metode problem solving 

pada siswa kelas VII D SMP N 1`Teras semester genap tahun ajaran 

2015/2016. . 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan kepada pembelajaan matematika utamanya 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

menggunakan metode problem solving. 

 Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada model pembelajaran di sekolah serta mampu 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

2. Manfaat Praktis 

 Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi 

siswa, guru matematika dan sekolah. 

a. Manfaat bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dan juga dapat membantu siswa 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 

b. Manfaat bagi guru, membantu guru dalam menentukan metode 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 

c. Manfaat bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan ide sehingga 

membantu memperbaiki proses pembelajaran matematika. 

 

 

 

 

 


