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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bappenas (2006) mengemukakan bahwa majunya suatu bangsa 

dipengaruhi oleh mutu pendidikan dari bangsa itu sendiri, karena pendidikan yang 

berkualitas dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional atas sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas pula. Perkembangan kehidupan manusia dari 

masa ke masa berikutnya dipastikan akan lebih kompleks terutama dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menuntut manusia untuk 

selalu bisa bersaing mengikuti perkembangannya dan mampu bertahan dan dapat 

menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Soedjadi (dalam Wirantiwi, 

2013, hlm.1) mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan 

agar peserta didik atau siswa dapat mencapai tujuan tertentu. Agar siswa 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan, maka diperlukan suatu alat. 

Salah satunya adalah melalui pembelajaran matematika. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran matematika merupakan kegiatan pendidikan yang 

menggunakan matematika untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. 

Menurut Depdiknas (2006,  hlm. 346), tujuan yang ingin dicapai melalui 

pembelajaran matematika adalah: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh; (4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan (5) 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  
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Secara garis besar, kemampuan yang terangkum dalam tujuan 

pembelajaran matematika di atas adalah kemampuan koneksi, penalaran, 

pemecahan masalah, komunikasi, dan disposisi matematik. Dari tujuan 

pembelajaran matematika yang dikemukakan Depdiknas tersebut tampak bahwa 

arah atau orientasi pembelajaran matematika adalah pemecahan masalah. Menurut 

Ruseffendi (2003) kemampuan pemecahan masalah 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 baik dalam bidang lain dalam rangka peningkatan kualitas SDM. 

Atas dasar itulah Rahmah (dalam Wirantiwi, 2011, hlm.3) menyimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah membantu seseorang dalam hidupnya. Melalui 

kegiatan ini aspek-aspek kemampuan matematika seperti penerapan aturan pada 

masalah tidak rutin, penemuan pola, penggeneralisasian, komunikasi matematis 

dan lain-lain dapat dikembangkan secara lebih baik. 

Oleh karena itu, pemecahan masalah menjadi fokus penting dalam 

kurikulum matematika sekolah mulai jenjang sekolah dasar sampai sekolah 

menengah. Penguasaan setiap standar kompetensi selalu dilengkapi dengan suatu 

kompetensi dasar pemecahan masalah yang berkaitan dengan standar kompetensi 

tersebut. Perbaikan kemampuan siswa dalam belajar matematika, khususnya 

kemampuan pemecahan masalah perlu dilakukan oleh guru melalui proses belajar-

mengajar matematika. Menurut Sobel dan Maletsky (2001, hlm.1-2) banyak sekali 

guru matematika yang menggunakan waktu pelajaran dengan kegiatan membahas 

tugas-tugas lalu, memberi pelajaran baru, memberi tugas lagi kepada siswa. 

Pembelajaran seperti di atas yang rutin dilakukan setiap hari. Apabila 

pembelajaran seperti ini terus dilaksanakan maka kompetensi dasar dan indikator 

pembelajaran tidak akan dapat tercapai secara maksimal. 

Shadiq (2007, hlm.2) memaparkan rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah matematik siswa disebabkan oleh proses pembelajaran matematika di 

kelas kurang meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order 

thinking skills) dan kurang terkait langsung dengan kehidupan nyata sehari-hari. 

Pembelajaran seperti ini tidak sejalan dengan tujuan pemberian matematika pada 

siswa SMP, yaitu agar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah, dan tidak 
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sejalan pula dengan prinsip pengembangan KTSP, yaitu berpusat pada potensi, 

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya serta 

relevan dengan kebutuhan kehidupan.  

Daeka dkk (2014, hlm.301) mengemukakan bahwa  rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, salah satunya dikarenakan 

siswa tidak terbiasa melatih kemampuan memecahkan masalahnya. Siswa terbiasa 

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

pengembangan kemampuan lain termasuk kemampuan pemecahan masalah. 

Untuk menyikapi hal tersebut salah satunya dengan memilih dan menggunakan 

model pembelajaran yang tepat. Ruseffendi (2006, hlm.18) mengatakan bahwa 

salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru matematika sekolah menengah 

adalah mampu mendemonstrasikan dalam penerapan macam-macam metode dan 

teknik mengajar dalam bidang studi yang diajarkan. 

Banyak alternatif yang bisa dilakukan agar penyajian materi pelajaran dan 

suasana pengajaran lebih menarik, sehingga pembelajaran yang dilakukan 

bermakna-guna dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Alternatif yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan 

menggunakan metode discovery learning dan problem based learning. Amin 

(dalam Supriadi, 2000, hlm.7) menyatakan bahwa suatu kegiatan “discovery atau 

penemuan” ialah suatu kegiatan atau pelajaran yang dirancang sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui 

proses mentalnya sendiri. Carin dan Sund (dalam Rofingatun, 2006, hlm.19), 

memberikan arti tentang discovery learning sebagai berikut: the mental process of 

assimilating concepts and principles, learning how to use the mind to discovery. 

Pendapat tersebut menyatakan bahwa penemuan merupakan suatu proses mental, 

dimana siswa terlibat dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan 

suatu konsep atau prinsip. 

Menurut Marsigit (2013), problem based learning merupakan model 

pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata yang tidak terstruktur 

dengan baik sebagai konteks untuk siswa belajar berpikir kritis dan keterampilan 

memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Problem based learning 

dimulai dengan asumsi bahwa pembelajaran merupakan proses yang aktif, 
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kolaboratif, terintegrasi, dan konstruktif yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial 

dan kontekstual. Problem based learning juga ditandai oleh pendekatan yang 

berpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator, dan soal terbuka atau kurang 

terstruktur yang digunakan sebagai rancangan awal untuk belajar. 

Beberapa penelitian mengenai model discovery learning atau pun model 

problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah sudah 

dilakukan. Salah satu penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan oleh 

Rahmaniyah (2010) terhadap siswa kelas VIII MTs 45 Gianyar-Bali dengan judul 

“Penerapan Metode Penemuan dalam Pembelajaran pada Materi Lingkaran 

sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Konsep Matematika”, 

dengan hasil penelitiannya adalah peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika dengan metode 

penemuan lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika 

dengan model konvensional dengan kualitas sedang. Penelitian lainnya dilakukan 

oleh Subakti (2009) terhadap SMAN 1 Cileunyi dengan judul “ Meningkatkan 

Kemampuan Penalaran dan Pemecahan Masalah Matematik Siswa SMU melalui 

Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah”, dengan hasil penelitiannya adalah 

pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah matematik siswa 

SMA. Namun belum ada penelitian yang membandingkan kedua model 

pembelajaran tersebut terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

pada tingkat SMP. 

Dengan melihat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

model discovery learning dan model problem based learning, keduanya dianggap 

mampu untuk mendongkrak kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk 

mencoba membandingkan antara keduanya pada jenjang SMP. Atas dasar itulah 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Perbandingan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Antara Siswa yang Mendapatkan Model 

Discovery Learning dengan Model Problem Based Learning”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang tercantum dalam latar belakang, maka 

beberapa rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Bagaimanakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan model discovery learning? 

2. Bagaimanakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan model problem based learning? 

3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model discovery learning dengan 

model problem based learning? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini, masalah penelitian dibatasi pada beberapa aspek sebagai 

berikut: 

1. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 2 Lembang dengan 

sampel penelitian yaitu siswa kelas VII B dan VII C yang masing-masing 

berjumlah 35 siswa.  

2. Pokok bahasan yang diteliti adalah geometri dengan topik konsep luas 

segiempat (persegi, persegi panjang, jajargenjang, trapesium, belah ketupat 

dan layang-layang) serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari 

penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan model discovery learning. 

2. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan model problem based learning. 

3. Mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model discovery 

learning dengan model problem based learning. 
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E. Manfaat Penulisan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi nyata 

bagi beberapa kalangan berikut ini: 

1. Bagi siswa 

Pengalaman belajar melalui model discovery learning maupun problem 

based learning dapat merangsang siswa untuk belajar aktif dan lebih 

bermakna sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa.  

2. Bagi guru 

Penggunaan model discovery learning maupun model problem based 

learning dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai suatu pembelajaran karena peneliti dapat mengaplikasikan segala 

pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan maupun di luar 

perkuliahan. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang berbeda tentang istilah-

istilah yang digunakan di dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu 

dijelaskan yaitu sebagai berikut: 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah yang meliputi kemampuan mengidentifikasi unsur-

unsur yang diketahui, ditanyakan dan kecukupan unsur yang diperlukan, 

mampu membuat/menyusun model matematika, dapat memilih dan 

mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa 

kebenaran jawaban yang diperoleh. 

2. Model discovery learning adalah suatu model pembelajaran yang menitik 

beratkan pada aktifitas siswa dalam belajar. Dalam pembelajaran dengan 

model ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang 

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma, dan 

semacamnya. 
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3. Model problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar 

tentang cara berpikir logis dan kritis, sistematik dan cermat, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. 

Model problem based learning dalam penelitian ini memiliki langkah-

langkah sebagai berikut: mendefinisikan masalah, mendiagnosis masalah, 

merumuskan alternatif strategi, menentukan dan menerapkan strategi pilihan, 

serta melakukan evaluasi. 

 

G. Struktur Organisasi 

Skripsi ini terdiri  dari lima Bab yaitu  pendahuluan pada Bab I, kajian 

pustaka pada Bab II, metode penelitian pada Bab III, temuan dan pembahasan 

pada Bab IV, serta simpulan, implikasi dan rekomendasi pada Bab V.  

Secara rinci, Bab I berisi latar belakang pemilihan topik peneletian, rumusan 

masalah, tujuan, serta manfaat penelitian ini dilakukan. Pada Bab II, penulis 

memaparkan tentang kajian pustaka, penelitian yang relevan dan hipotesis 

penelitian mengenai masalah yang sudah dirumuskan. Bab III membahas 

mengenai desain dan metode penelitian yang akan dilakukan,  lokasi dan subjek 

penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Pada Bab IV terdapat 

pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab V menyajikan penafsiran 

dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus 

mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. 

 

 


