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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sumber daya insani yang sepatutnya mendapat

perhatian terus menerus dalam upaya peningkatan mutunya. Upaya peningkatan

mutu pendidikan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya

manusia (Mulyasa, 2006: 4). Dengan adanya pendidikan, siswa memperoleh

banyak pengetahuan dan pengalaman belajar serta dapat mengembangkan banyak

ilmu pengetahuan melalui berbagai macam mata pelajaran di sekolah, salah

satunya matematika. Matematika membekali siswa dengan kemampuan berfikir

logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerjasama.

Pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam pembelajaran

matematika, sehingga hal tersebut tidak boleh dilepaskan dari pembelajaran

matematika (National Council of Teacher of Mathematics [NCTM], 2000: 52).

Kemampuan pemecahan masalah penting, siswa dimungkinkan memperoleh

pengalaman menggunakan pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dimiliki.

Anisa (2014: 2) mengatakan kemampuan  pemecahan masalah  sangat  terkait

dengan  kemampuan  siswa  dalam membaca  dan  memahami  bahasa  soal  cerita,

menyajikan  dalam  model  matematika, merencanakan perhitungan dari model

matematika, serta menyelesaikan perhitungan dari soal-soal  yang  tidak  rutin.

Namun pada realitanya, kemampuan pemecahan masalah siswa belum

sesuai yang diharapkan. Hasil studi Programme for International Student

Assesment (PISA) tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dari 65

negara (http://litbang.kemendikbud.go.id). Penilaian internasional di bidang

membaca (reading literacy), matematika (mathematics literacy), dan sains

(scientific literacy). Indonesia mendapatkan skor 375 untuk matematika. Hasil

peringkat ini semakin turun apabila dibandingkan dengan hasil belajar matematika
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tahun 2009, yaitu Indonesia menempati peringkat ke-61 dari 65 negara. Tidak jauh

berbeda dengan hasil studi PISA, data Trends in International Matematics and

Science Study (TIMSS) tahun 2011, mengenai kemampuan siswa dalam bidang

matematika dan sains menyatakan Indonesia berada pada urutan ke 38 dari 42

negara dengan nilai rata-rata yang diperoleh indonesia yaitu 386

(http://litbang.kemendikbud.go.id).

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan nilai rata-rata Ujian

Nasional (UN) tahun 2015 di tingkat SMA/SMK/MA mengalami kenaikan

sebanyak 0,3 dari tahun sebelumnya 61 menjadi 61,3. Meskipun nilai rata-rata UN

naik, tetapi nilai rata-rata mata pelajaran Matematika untuk program studi Ilmu

pengetahuan Alam (IPA) mengalami penurunan dari sebelumnya 60,4 menjadi

59,17 (http://www.antaranews.com).

Tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika di SMK Negeri 2

Sragen sangat bervariasi. Siswa kelas X TKK 1 SMK Negeri 2 Sragen berjumlah

30 siswa. Hal ini terlihat pada saat peneliti mengadakan tes kemampuan awal.

Siswa yang mampu merumuskan apa yang diketahui dari soal sebanyak 7 siswa

(23,3%). Siswa yang mampu menyajikan dalam model matematika sebanyak 3

siswa (10%). Siswa yang mampu merencanakan perhitungan dari model

matematika sebanyak 2 siswa (6,67%). Siswa yang mampu menyelesaikan

perhitungan dari model matematika dengan benar sebanyak 6 siswa (18,18%).

Berdasarkan data di atas, kurang optimalnya kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya diduga

dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dalam proses

pembelajaran matematika di SMK Negeri 2 Sragen guru memberi informasi dan

mengarahkan siswa untuk menghafal dan mengingatnya. Dengan proses belajar

seperti ini siswa kurang dilibatkan dalam menemukan konsep-konsep pelajaran

yang harus dikuasai sehingga informasi yang diberikan hanya akan membuat

siswa menjadi mudah lupa terhadap materi yang diterimanya. Berdasarkan

permasalahan tersebut, perlu dikembangkan dan diterapkan inovasi dalam proses

pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran yang digunakan harus

melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Penggunaan
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strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat mendorong tumbuhnya rasa

senang pada siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi

dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami

pelajaran sehingga memungkinkan siswa mendapatkan hasil yang baik

(Aunurahman 2010: 143). Strategi pembelajaran yang memberikan peluang bagi

peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran diantaranya dengan menggunakan

strategi Problem Based Learning dan Problem Posing yang diharapkan dapat

memberikan pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika.

Problem Based Learning (PBL) merupakan strategi pembelajaran yang

berorientasi pada permasalahan nyata. Penggunaan strategi PBL akan

membiasakan siswa dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang bersifat

terbuka (open ended) dan matematis yang mendorong siswa untuk menyusun

pengetahuannya sendiri. Sudarman (2007: 71) menyimpulkan bahwa PBL adalah

suatu pendekatan yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks

bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan ketrampilan memecahkan

masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan yang esensial dari materi

pelajaran.

Problem Posing adalah strategi pembelajaran dengan siswa diminta untuk

menciptakan soal dari permasalahan yang sudah ada. Dari soal yang telah

diciptakan peserta didik, dapat ditukarkan dengan peserta didik lain untuk

diselesaikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2011: 7) berpendapat

Problem Posing dapat mengembangkan kemampuan berpikir matematis, karena

soal dan penyelesaiannya dirancang sendiri oleh siswa. Tuntutan pemahaman

materi sebelum pembuatan soal dapat dijadikan dorongan siswa untuk

mempelajari materi sebelum pembelajaran dimulai. Banyak informasi yang

didapat menjadi referensi siswa untuk membuat soal yang beragam dan semakin

banyak pula pemecahan yang didapat serta menjadi pengetahuan baru untuk

siswa.

Selain strategi pembelajaran, dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari

sarana penunjang dan kondisi lingkungan yang mendukung proses pembelajaran.

Jika fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar terpenuhi dan
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kondisi lingkunan belajar yang kondusif, maka guru dan siswa mampu

melaksanakan proses pembelajaran dengan optimal. Hal senada diungkapkan oleh

Siregar dan Hartini (2011: 180) sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah juga

akan mempengaruhi kondisi belajar siswa. Keterbatasan sarana penunjang akan

menghambat guru dalam mengembangkan kompetensinya. Salah satu sarana

penunjang tersebut yaitu media pembelajaran seperti: LCD, laptop, DVD atau alat

peraga pembelajaran. Sarana penunjang di SMK Negeri 2 Sragen sudah lengkap,

akan tetapi penggunaan sarana penunjang di dalam proses pembelajaran belum

optimal. Kondisi lingkungan belajar di SMK Negeri 2 Sragen tidak kondusif

disebabkan sering adanya kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di waktu

kegiatan belajar mengajar berlangsung, akibatnya banyak siswa yang harus

meninggalkan kelas dan tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Faktor lain yang diduga memberi pengaruh terhadap kemampuan

pemecahan masalah matematika yaitu motivasi belajar. Menurut Sumarji (2009:

131) jika seorang siswa tidak memiliki motivasi belajar dalam proses

pembelajaran maka prestasi belajar matematika yang didapatkan tidak akan

maksimal. Motivasi belajar dapat diartikan suatu dorongan yang timbul dari diri

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang memberikan perubahan baik

berupa pengetahuan, kecakapan, ketrampilan serta perubahan sikap sehingga

dapat mencapai prestasi yang tinggi. Setiap siswa memiliki motivasi belajar yang

berbeda-beda sehingga dalam pembelajaran matematika motivasi belajar

diharapkan memberi pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah. Hal ini

berarti bahwa siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi akan tampak

dari kesungguhannya dalam proses belajar, seperti siswa yang mempunyai hasrat

dan keinginan untuk berhasil, mempunyai dorongan belajar yang tinggi untuk

menggapai cita-cita dan siswa akan cenderung aktif. Berdasarkan uraian di atas,

penulis pada penelitian ini akan meniliti sejauh mana pengaruh strategi Problem

Based Learning dan Problem Posing terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematika ditinjau dari motivasi belajar siswa.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi yang

menyebabkan kemampuan pemecahan masalah matematika kurang optimal

sebagai berikut.

1. Kurangnya minat siswa untuk menuliskan dan merencanakan penyelesaian

dari permasalahan di dalam soal.

2. Tingkat motivasi belajar siswa yang berbeda-beda.

3. Kurangnya variasi guru dalam memilih dan menggunakan strategi

pembelajaran dalam menyampaikan pokok bahasan.

4. Pembelajaran yang terpusat kepada guru.

5. Kondisi lingkungan belajar yang tidak kondusif dalam proses pembelajaran.

6. Masih kurang optimalnya penggunaan sarana penunjang proses

pembelajaran.

C. Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika.

Faktor yang mempengaruhi fokus dibatasi pada.

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi

Problem Based Learning dan strategi Problem Posing.

2. Motivasi belajar meliputi motif, harapan, dan insentif.

D. Rumusan Masalah

Dilihat dari pembatasan masalah yang sudah dijelaskan dapat diajukan tiga

rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh strategi Problem Based Learning dan Problem Posing

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika?

2. Apakah ada pengaruh tingkat motivasi belajar siswa terhadap kemampuan

pemecahan masalah matematika?

3. Adakah interaksi strategi pembelajaran dengan motivasi belajar siswa

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika?
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ada tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh strategi Problem Based Learning

dan Problem Posing terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika.

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh tingkat motivasi belajar siswa

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika.

3. Untuk menganalisis dan menguji interaksi antara strategi pembelajaran

dengan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematika.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam

rangka mendukung teori yang berkaitan dengan Eksperimen Pembelajaran

Matematika dengan Strategi Problem Based Learning dan Problem Posing

terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Ditinjau dari Motivasi Belajar

Siswa.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi siswa

Penelitian ini diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman langsung

mengenai adanya variasi dalam belajar matematika sehingga proses

belajar matematika menjadi menyenangkan dan meningkatkan kualitas

pembelajaran yang berhubungan dengan tingkat kemampuan pemecahan

masalah matematika.

b. Manfaat bagi guru

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi tentang strategi

pembelajaran yang sesuai dengan motivasi belajar sehingga proses

pembelajaran menjadi lebih inovasi dan tidak membosankan.
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c. Manfaat bagi sekolah

Penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan strategi

belajar untuk meningkatkan sekolah menjadi lebih maju, berkembang

dan menghasilkan lulusan yang terbaik.


