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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran berasal dari kata “belajar”, menurut Slameto (2003: 2),

belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru seara keseluruhan, sebagai

hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya. Pembelajaran ini

dapat diperoleh di jenjang pendidikan formal, informal maupun nonformal.

Pendidikan formal merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan

bersinambungan, sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sedangkan

pendidikan nonformal, menurut The Southeast Asian Ministery of Education

Organization (SEAMEO, 1971) (dalam Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan

FIP-UPI: 2007: 28), adalah setiap upaya pendidikan yang diselenggarakan diluar

subsistem pendidikan formal, seperti kelompok belajara, khursus, bimbingan

belajara (bimbel) dan satuan pendidikan yang sejenis.

Perguruan tinggi merupakan salah satu jenjang pendidikan bersifat formal

yang memfokuskan mahasiswa (peserta didik) dalam mempelajari suatu disiplin

ilmu, seperti disiplin ilmu pendidikan matematika. David Pimm (dalam

Shamsudin: 2007: vi) berpendapat bahwa matematika adalah sebuah bahasa.

Bahasa biasa digunakan untuk menyatakan antara lain gagasan tentang benda,

tindakan dan hubungan. Dalam matematika gagasan-gagasan yang sama adalah

entitas, operasi dan hubungan. Jika puncak kemampuan dalam bahasa adalah

menggarang maka puncak kemampuan dalam matematika adalah menyelesaikan

soal. Dalam menyelesaikan soal, siswa, guru, atau siapapun perlu “mengarang”

penyelesaian dalam suatu susunan kalimat matematika.

Pembelajaran matematika di jenjang perguruan tinggi khususnya di

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berbeda dengan pembelajaran

matematika saat jenjang sekolah menengah. Jika dalam jenjang sekolah

menengah peserta didik diminta untuk dapat menjawab soal atau masalah

matematika dengan benar, akan tetapi dalam jenjang perguruan tinggi
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mahasiswa diminta untuk memahami konsep dan mampu memecahkan

permasalahan tersebut. Tujuan pembelajaran ini salah satunya adalah agar

mahasiswa menguasai materi dengan utuh sehingga mampu menjadi pendidik

yang profesional. Sebagaimana menurut Polya (dalam Subakti: 2009) bahwa

tugas utama guru matematika di sekolah ialah menggunakan segala

kemampuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan

masalah matematika.

Metode pemecahan msalah adalah suatu cara menyajikan pelajaran dengan

mendorong siswa untuk mecari dan memecahkan sautu masalah dalam rangka

pencapaian tujuan pengajaran. Senada dengan Solso (dalam Chairani: 2016: 62)

pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk

melakukan suatu solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik.

Sedangkan menurut Bell (dalam Chairani: 2016: 63), pemecahan masalah

matematika akan membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan

menganalisis dan menggunakannya dalam situasi yang berbeda. Pada dasarnya

setiap manusia akan senantiasa berusaha untuk mampu memecahkan masalah

yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan pemecahan masalah itu

penting bukan saja bagi mereka yang dikemudian hari akan mendalami

matematika, tetapi juga bagi mereka yang akan menerapkan baik dalam bidang

studi lain maupun dalam kehidupan sehari hari. Sebagaimana menurut

Ruseffendi (2006: 241) Pemecahan masalah adalah pendekatan yang bersifat

umum, yang lebih mengutamakan kepada proses dari pada hasil. Aspek proses

merupakan aspek yang utama dalam pembelajaran pemecahan masalah bukan

aspek produk.

Ada beberapa model strategi pemecahan masalah yang dikemukakan oleh

beberapa ahli, diantaranya J. Dewey dan Polya. J. Dewey (dalam Gulo: 2002:

115) mengemukakan bahwa ada enam langkah dalam melaksanakan pemecahan

masalah yaitu; (1) merumuskan masalah; (2) menelaah masalah; (3)

merumuskan hipotesis; (4) mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai

bahan pembuktian hipotesis; (5) pembuktian hipotesis; dan (6) menentukan

pilihan penyelesaian. Sebagaimana J. Dewey, Polya juga memiliki langkah-
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langkah dalam melaksanakan penyelesaian masalah yaitu; (1) memahami

masalah (understanding the problem); (2) merencanakan penyelesaian (devising

a plan); (3) melaksanakan rencana (carrying out the plan); (4) memeriksa

kembali proses dan hasil (looking back).

Strategi pemecahan masalah sangat terkait dengan kemampuan siswa

dalam menyelesaikan soal matematika bersifat rutin (kontekstual) maupun non

rutin. Latterell (2005: 104) menjelaskan bahwa soal rutin dalam matematika

adalah soal yang proses penyelesaiannya diterapkan sesuai dengan prosedur atau

seperti cara biasanya. Sedangkan soal non rutin adalah soal yang proses

penyelesaiannya tidak semudah menggunakan prosesur yang sudah ada. Tujuan

dari soal non rutin adalah untuk menempatkan siswa dalam situasi dimana harus

berpikir matematis kemudian dapat mahir dalam berfikir matematika melalui

situasi yang berulang.

Berdasarkan data Benhmark TIMSS (Trends in International Mathematics

and Science Study) 2011 dalam hal memberikan alasan dan membenarkan

kesimpulan dari soal rutin maupun non rutin Indonesia masih terbilang lemah.

Dilihat dari aspek menghitung operasi aljabar, peserta didik Indonesia memiliki

rata-rata jawaban benar sebesar 11,4% dari rata-rata jawaban benar sebesar

23,3%. Sedangkan berdasarkan PISA (Programme for International Student

Assessment) 2015 yang diikuti oleh 72 negara dengan literasi matematika dan

ilmu pengetahuan Indonesia berada di peringkat 9 dari bawah. Meskipun ada

peningkatan dari tahun sebelumnya Indonesia selalu berada di bawah rata-rata

yang di tetapkan oleh PISA yaitu sebesar 500 poin.

Dalam menyelesaiakan permasalahan matematika strategi yang digunakan

oleh mahasiswa berbeda-beda. Sebuah kelas mata kuliah Matematika Dasar 1A

(semester satu) Pendidikan Matematika FKIP UMS yang berjumlah 40

mahasiswa diberikan pembelajaran berbasis masalah pada topik aljabar. Setelah

pembelajaran mahasiswa diminta untuk menyelesaikan soal yang yang terdiri

dari soal rutin dan soal non rutin, ada mahasiswa yang mengunakan strategi

pola, membuat table, tebak uji kembali dan strategi lainnya.
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Sesuai latar belakang di atas peneliti bermaksud melakukan penelitian

dengan judul “Strategi Mahasiswa dalam Memecahkan Permasalahan Non Rutin

pada Materi Aljabar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat

dikemukakan yaitu: “Bagaimana Strategi Mahasiswa dalam Menyelesaikan

Permasalahan Non Rutin dengan Pembelajaran Berbasis Pemecahan Masalah

pada Materi Aljabar ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi mahasiswa dalam

menyelesaikan permasalahan non rutin dengan pembelajaran berbasis

pemecahan masalah pada materi aljabar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang

strategi mahasiswa dalam memecahkan permasalahan non rutin pada materi

Aljabar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dibidang pendidikan

terutama pada pembelajaran matematika di jenjang perkuliahan. Selain

itu dapat menambah pengetahuan mengenai strategi mahasiswa dalam

memecahkan permasalahan non rutin pada materi Aljabar.

b. Bagi mahasiswa, dapat mengetahui strategi pada tiap individu sehingga

dapat mengetahui bagaimana memecahkan permasalahan non rutin pada

materi Aljabar.

c. Bagi dosen, memberikan informasi tentang strategi dan kemampuan

pemecahan masalah masing-masing mahasiswa dalam menyelesaikan

soal non rutin materi aljabar.


