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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai salah satu dasar di kehidupan. Apalagi di era modern 

seperti ini pendidikan sangat dibutuhkan untuk menjalani berbagai macam 

kehidupan di masyarakat. Dari berbagai macam pendidikan yang dibutuhkan 

manusia yaitu pada dasarnya bergantung pada pendidikan matematika, dari ilmu 

tekhologi, ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan alam sampai ilmu sosial pun 

membutuhkan konsep dari matematika. Seperti yang di paparkan oleh Lancelot 

Hogben (Jujun S. Suriasumantri 2007:208) yang berisikan tentang “matematika 

tidak dapat dilepaskan dari perkembangan peradaban manusia. Penduduk kota 

yang pertama adalah “makhluk yang berbicara” (talking  animal), dan penduduk 

kota kurun teknologi ini adalah “makhluk yang berhitung” (calculating animal) 

yang hidup dalam jaringan angka-angka : takaran resep makanan, jadwal kereta 

api, angka pengangguran, tilang, pajak, rampasan perang, uang lembur, skor 

biljar, kalori, timbangan bayi, temperatur klonis, curah hujan, cerah matahari, 

spedometer, indikator baterai, meteran gas, suku bunga bank, ongkos angkut 

kapal, tingkat kematian, potongan lotere, panjang gelombang dan tekanan ban. 

Tanpa matematika maka pengetahuan tidak memungkinkan untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran”. 

Melatih seorang individu untuk meningkatkan kemampuan penalaran 

apalagi konsep berpikir matematis tidak mudah karena berpikir matematis perlu 

suatu adanya latihan supaya terbiasa untuk berpikir kritis dalam bidang apapun. 

Di berbagai macam sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah menengah tidak 

semua siswa terbiasa berpikir kritis dengan menggunakan konsep matematis, 

maka tidak semua siswa yang menempuh pendidikan di jenjang sekolah dapat 

memecahkan permasalahan di berbagai pelajaran dengan mudah dan 

memerlukan banyak waktu dalam memecahkan soal-soal permasalahan di 

berbagai pelajaran. Salah satunya dalam pelajaran matematika belum tentu  

semua siswa dapat  memecahkan masalah-masalah yang diberikan guru dengan 
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mudah, hal tersebut terjadi karena belum terbiasanya siswa berpikir secara 

matematis.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di kelas X SMK Muhammadiyah 

Kartasura pada tanggal 7 Februari 2017 menunjukkan bahwa pemahaman dan 

cara berpikir siswa dengan konsep yang matematis siswa masih rendah. Pada 

kondisi awal hanya sekitar 33,33 % siswa yang mampu memahami permasalahan 

soal. Sekitar 33,33 % siswa yang mampu memecahkan permasalahan dengan 

konsep matematis. sekitar 24,24 % siswa yang dapat menarik kesimpulan dengan 

benar.  

Rendahnya berpikir matematis pada siswa disebabkan karena adanya 

anggapan bahwa matematika sulat dan susah, serta kurang dilibatkannya siswa 

dalam pembelajaran matematika karena masih menggunakan strategi mengajar 

yang klasikal. Oleh karena itu peneliti akan menerapkan model pembelajaran 

yang belum pernah dilakukan oleh guru dan dapat memicu cara berpikir siswa 

menjadi pemikir yang kritis yaitu dengan menerapkan Model Pembelajaran 

Problem Posing agar siswa dapat ikut aktif dalam proses belajar mengajar di 

dalam kelas. 

Seorang pengajar perlu adanya inovasi baru untuk mengubah cara berpikir 

siswa supaya menjadi pemikir yang matematis. Seperti yang di paparkan oleh 

Main Sufanti (2010:44) “guru selalu menerapkan strategi tertentu dalam 

pembelajaran. Berbagai macam strategi, metode, model, atau teknik mengajar 

sudah diterapkan daln selalu diusahakan ada inovasi. Metode yang tidak 

mengaktifkan siswa, berpusat pada guru, membuat siswa bosan, dan sebagainya 

dianggap sebagai metode yang konvensional. Metode yang membuat siswa aktif, 

kreatif, menyenangkan, dan sebagainya yang dianggap baru yang merupakan 

pembaharuan dalam pembelajaran dianggap sebagai metode yang inovatif”. 

Dengan diterapkan inovasi pembelajaran baru dengan menerapkan model 

pembelajaran Problem Posing di dalam pembelajaran matematika siswa 

membuat suatu permasalahan yang sudah ada atau yang dikehendakinya dan 

menyelesaikan sendiri masalah tersebut. Dalam teori Silver (Achmad Shidiq 
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Permana 2011) bahwa “Problem Posing merupakan perumusan soal sederhana 

dengan syarat-syarat pada soal yang telah diselesaikan dalam rangka pencarian 

alternative pemecahan atau alternative soal relevan”. Dengan melatih siswa 

memecahkan masalah dari soal yang sudah ada maupun dari soal yang 

dikehendaki oleh siswa sendiri. Hasil dari pemecahan masalah yang dilakukan 

oleh siswa dari pengetahuan yang dimiliki ataupun dari menerapkan konsep-

konsep matematika, lama kelamaan tanpa disadari oleh siswa akan terbiasa 

berpikir dengan menerapkan konsep matematika dan akhirnya tertanam konsep 

berpikir secara matematis yang seperti diharapkan para pengajar. Dengan 

tertanamnya konsep berpikir yang matematis maka siswa dapat dengan lebih 

mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan dalam bidang apapun 

terutama dalam bidang matematika. Dan dapat menumbuhkan siswa menjadi 

kritis dan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, 

karena siswa sudah terbiasa berpikir secara kritis dan matematis maka siswa 

akan merasa tertarik dan antusias dalam pembelajaran di kelas terutama 

pembelajaran matematika. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

tentang penerapan model pembelajaran Problem Posing untuk meningkatkan 

konsep berpikir matematis siswa. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari  latar belakang, maka masalah yang akan di kaji 

dalam penilitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Posing untuk 

meningkatkan konsep berpikir matematis siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Kartasura ? 

2. Apakah model pembelajaran Problem Posing mampu meningkatkan konsep 

berpikir matematis siswa kelas X SMK Muhammadiyah Kartasura ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, maka 

tujuan yang akan dicapai peneliti adalah sebagai berikut :  

1. Mendekripsikan model pembelajaran Problem Posing dalam pelajaran 

matematika di kelas X SMK Muhammadiyah Kartasura. 

2. Meningkatkan konsep berpikir matematis siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Secara umum penelitian ini dapat memberikan inovasi terhadap 

pembelajaran matematika, terutama dalam meningkatkan konsep berpikir 

matematis siswa kelas X SMK Muhammadiyah Kartasura dengan 

menerapkan model pembelajaran Problem Posing dalam matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan inovasi dalam pembelajaran matematika terutama dalam 

guru mengajar supaya dapat meningkatkan konsep berpikir matematis 

siswa dengan menerapakan model pembelajaran Problem Posing di 

kelas. 

b. Memberi pelatihan bagi siswa supaya dapat meningkatkan konsep 

berpikir matematis dengan menerapkan model pembelajaran Problem 

Posing di dalam kelas. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk sekolah 

dalam penerapan Problem Posing di dalam kelas guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika di sekolah. 

d. Penelitian ini diakukan peneliti untuk mengetahui keefektifan 

penerapan model pembelajaran Problem Posing untuk meningkatkan 

konsep berpikir matematis siswa di dalam kelas, dan untuk memperluas 

wawasan dan pengalaman sebagai calon pendidik. 


