
 

1 
Aa Wawan, 2017 
PENGARUH PEMBELAJARAN PROBLEM POSING TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
MATEMATIKA BERBENTUK SOAL CERITA DAN DISPOSISI MATEMATIS SISWA KELAS V SEKOLAH 
DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembelajaran di sekolah merupakan suatu upaya untuk memberikan berbagai 

pemahaman, pengalaman serta keterampilan siswa dalam menghadapi dan 

menyelesaikan setiap tantangan kehidupan. Salah satu pelajaran yang diberikan di 

sekolah dasar yaitu matematika. Matematika dianggap sebagai mata pelajaran 

penting dalam kurikulum sekolah yang dapat membentuk pola pikir matematis 

yang sistematis, logis, kritis dengan penuh kecermatan (Hudojo, 2003; Yunus, 

2012) serta dapat mengembangkan potensi akal pikiran manusia (Herman, 2017). 

Matematika merupakan instrumen yang memungkinkan dapat memecahkan 

situasi bermasalah yang timbul dalam kehidupan kita sehari-hari (Yavuz, dkk. 

2015; Ayllon, dkk. 2016). Melalui pembelajaran matematika inilah pertama kali 

diletakkan berbagai kemampuan dasar matematika serta penerapannya dalam 

kehidupan. 

Salah satu kemampuan yang sangat penting untuk dikembangkan dalam 

pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah kemampuan pemecahan 

masalah. Polya (1965, hlm. ix) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai 

“finding a way out of a difficulty, a way around an obstacle, attaining an aim 

which was not immediately attainable”. Dalam hal ini kemampuan pemecahan 

masalah matematika dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan matematika yang sifatnya tidak rutin sehingga diperlukan 

usaha lebih keras untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Pengembangan kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika diungkapkan dalam National Council of Teachers of Mathematics 

(2000) bahwa pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam pembelajaran 

matematika, sehingga hal tersebut tidak boleh dilepaskan dari pembelajaran 

matematika. Kemampuan pemecahan masalah sangat penting tak hanya dalam 

memecahkan masalah matematika, tetapi juga dalam ilmu lain dan kehidupan 

sehari-hari (Soedjadi, 1994; Ruseffendi, 2006; Fadillah, 2009). Seperti halnya 
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pendapat Caprioara (2015, hlm. 1859) yang mengungkapkan bahwa “in 

mathematics, solving problems represents the most effective concept to 

contextualization and re-contextualization of concepts, to operational and basic 

mathematical knowledge transfer to ensure a sustainable and meaningful 

learning”.  

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematika juga terlihat dalam 

studi internasional yang memilih kemampuan tersebut sebagai salah satu aspek 

penelitiannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tiga aspek kemampuan 

matematika yang menjadi bahan kajian dalam Trends International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) 2011 yaitu pengetahuan dasar matematika, prosedur 

dan strategi pemecahan masalah (Mullis, dkk. 2012; Mullis & Martin, 2014). 

Selain kemampuan pemecahan masalah sebagai ranah kognitif atau 

knowledge, ada hal penting lainnya yang harus dikembangkan dalam 

pembelajaran matematika sebagai ranah afektif atau attitudes (Pickard, 2007; 

Arslan, dkk. 2014) yaitu sikap positif terhadap matematika atau productive 

disposition (Kilpatrick, dkk. 2001). Disposisi produktif yang dalam hal ini disebut 

sebagai disposisi matematis yakni berkaitan dengan kepercayaan diri, sikap tekun, 

dan berpikir secara terbuka dalam menyelesaikan masalah matematika.  

Disposisi matematis sangat penting untuk dikembangkan mengingat 

keterkaitannya dengan kemampuan pemecahan masalah. Disposisi matematis 

seorang siswa adalah komponen kunci sukses dalam belajar (Feldhaus, 2014). 

Dengan disposisi matematis yang tinggi maka kemampuan daya matematis pun 

akan meningkat (Syaban, 2009). Dari beberapa pernyataan tersebut jelaslah bahwa 

disposisi matematis berperan penting dalam pencapaian kemampuan matematis 

lainnya, salah satunya adalah kemampuan pemecahan masalah matematika. Hal 

ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Rahayu dan Kartono (2014) 

bahwa disposisi matematis berpengaruh secara positif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. Penelitian tersebut melaporkan bahwa dari 

semua aspek disposisi matematis, sikap gigih dan ulet lebih berpengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Dengan demikian, terdapat dua kemampuan penting yang harus 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika secara beriringan yaitu 
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kemampuan pemecahan masalah sebagai ranah kognitif dan disposisi matematis 

siswa sebagai ranah afektifnya. Hal ini sesuai tujuan pelajaran matematika yang 

ditetapkan pemerintah yaitu siswa memiliki kemampuan dalam memahami 

konsep matematika, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, memecahkan 

masalah, mengkomunikasikan gagasan serta memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan (BSNP, 2006). Seperti halnya tujuan pendidikan 

matematika pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu peserta 

didik memiliki sikap perhatian, rasa ingin tahu, percaya diri, dan ulet dalam 

pemecahan masalah (Depdiknas, 2006).  

Tuntutan tersebut tampaknya belum tercapai secara maksimal melalui 

pelaksanaan pembelajaran matematika dewasa ini. Pembelajaran di sekolah dasar 

masih berupa pembelajaran secara langsung yang cenderung menekankan pada 

penanaman keterampilan prosedural sehingga mengakibatkan siswa tidak mampu 

menerapkan pengetahuan konsep serta keterampilan prosedural yang mereka 

miliki untuk menyelesaikan masalah (Djohar, 2003; Syaban, 2009; Buhaerah, 

2011; Gojak, 2012; Asmara, 2013).  

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2016 

pada siswa kelas lima di sebuah sekolah dasar negeri, mengindikasikan lemahnya 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah terhadap permasalahan matematika 

berbentuk soal cerita pada materi pecahan. Soal cerita yang dimaksud adalah soal 

uraian berbentuk narasi yang mengaitkan masalah matematika dengan kehidupan 

sehari-hari (Marlina, 2013). Dari sepuluh soal cerita yang diberikan kepada 33 

siswa di sekolah tersebut hanya satu nomor saja yang berhasil dijawab oleh 

sebagian besar siswa. Sembilan soal lainnya hanya mampu diselesaikan oleh 

kurang dari setengah jumlah siswa yang menjadi partisipan.  

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa terhadap soal yang diberikan untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika, ditemukan beberapa 

kelemahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Salah satunya adalah lemahnya 

kemampuan siswa dalam menginterpretasikan bahasa cerita ke dalam bahasa 

matematika, sehingga sulit untuk menuliskan apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan, serta menuliskan unsur-unsur lain yang diperlukan untuk 

penyelesaian masalah dari soal yang diberikan. Lemahnya kemampuan tersebut 
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berakibat pada lemahnya kemampuan siswa dalam menentukan dan menerapkan  

strategi yang harus mereka gunakan dalam pemecahan masalah. Hal ini tak hanya 

terkait dengan pemahaman siswa terhadap soal yang diberikan, tetapi juga 

kemampuan siswa untuk menghubungkan pengetahuan sebelumnya yang mereka 

miliki ke dalam permasalahan yang disajikan.  

Selain lemahnya kemampuan pemecahan masalah matematika, sikap positif 

terhadap matematika (disposisi matematis) siswa pun masih rendah. Hasil 

observasi dan wawancara dengan guru memberikan gambaran bahwa sebagian 

besar siswa masih tampak acuh terhadap pelajaran matematika. Ketika 

dihadapkan pada soal yang rumit, siswa cenderung mengeluh dan hanya berupaya 

alakadarnya. Ungkapan “asal selesai saja” sering diucapkan siswa saat berhadapan 

dengan permasalahan yang dianggap sulit. 

Dengan demikian perlu adanya upaya perbaikan dalam proses pembelajaran 

matematika yang mampu mengembangkan aspek kemampuan pemecahan 

masalah matematika berbentuk soal cerita dan juga aspek disposisi matematis 

siswa. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk 

mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengajukan permasalahan atau 

situasi yang berasal dari siswa, berhubungan erat dengan pengetahuan dan 

pengalaman siswa (Cankoy & Darbaz, 2010). Hal ini akan merangsang sikap ulet 

dan rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian mereka akan 

mudah untuk memahami dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.  

Seperti telah diungkapkan bahwa permasalahan yang akan dikaji harus 

berdasarkan pengalaman dan pemikiran siswa, karena tak selamanya sebuah 

keadaan merupakan masalah bagi siswa. Hal ini sejalan dengan pemikiran  

Domingues (2016) yang menyatakan bahwa perlu adanya kesepakatan antara guru 

dan siswa untuk menyatakan sebuah kondisi sebagai suatu masalah yang diajukan 

dalam sebuah pembelajaran matematika. Selain itu, bisa juga melalui pengajuan 

permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga siswa akan terlibat aktif dalam 

memaknai dan menginterpretasikannya (Carraher & Schliemann, 2002). Kondisi 

pembelajaran matematika seperti ini bisa ditempuh melalui penerapan model 

problem posing yang melibatkan siswa dalam merumuskan masalah dari situasi 

yang diberikan maupun dalam membuat permasalahan baru atau berupa 
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pertanyaan dengan memodifikasi kondisi soal (Silver, 1994; Silver & Cai, 1996; 

Kapur, 2015). 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran menggunakan problem posing memperoleh hasil yang baik pada 

sikap positif terhadap matematika dan mathematics self-efficacy calon guru 

sekolah dasar (Akay & Boz, 2010). Penelitian lain yang dilakukan oleh Rosli, 

dkk. (2014) mengungkapkan bahwa problem posing efektif terhadap peningkatan 

pengetahuan, kemampuan pemecahan masalah, tingkat masalah yang ditimbulkan, 

dan sikap terhadap matematika.  

Studi yang dilakukan oleh Septiani, dkk. (2014) menyatakan adanya 

kontribusi positif dari model problem posing terhadap peningkatan karakter 

tanggung jawab dan keterampilan komunikasi matematika siswa sekolah 

menengah pertama (SMP). Penelitian lain menemukan bahwa problem posing 

dapat digunakan secara efektif untuk melihat kreativitas dan kemampuan 

representasi siswa (Shriki, 2013; Kar, 2016). 

Pembelajaran dengan problem posing yang dilakukan oleh Solorzano (2015) 

mampu meningkatkan pemahaman dan prestasi akademik karena keterlibatan 

aktif siswa dalam kegiatannya. Selain itu, siswa tidak hanya mampu memecahkan 

masalah tetapi juga dapat menganalisis pernyataannya, sehingga mencapai 

pemahaman yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Saputro (2016) menggabungkan antara pendekatan problem posing 

berdasarkan geogebra melalui penggunaan media pembelajaran segi empat dapat 

memfasilitasi siswa SMP untuk mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan 

pendapat serta dapat digunakan oleh guru dalam evaluasi penalaran dan 

komunikasi matematika. 

Kajian terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belum ada 

penelitian mengenai pengaruh problem posing terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika yang lebih dikhususkan pada masalah matematika berbentuk 

soal cerita. Soal cerita yang dimaksud adalah soal atau masalah matematika yang 

disajikan dalam bentuk narasi atau penggabungan bahasa sehari-hari dengan 

simbol-simbol matematika. Selain itu permasalahan yang ditemukan dalam studi 

pendahuluan menunjukan lemahnya kemampuan pemecahan masalah dan 
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disposisi matematis siswa kelas lima sekolah dasar. Dengan demikian, perlu 

kiranya untuk dilakukan sebuah penelitian yang mengkaji hal tersebut. Oleh sebab 

itu, dipilihlah judul penelitian: Pengaruh Pembelajaran Problem Posing terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Berbentuk Soal Cerita dan 

Disposisi Matematis Siswa Kelas V Sekolah Dasar. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

yang diajukan adalah: 

1. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematika berbentuk soal cerita pada siswa kelas V sekolah dasar yang 

mengikuti pembelajaran dengan model problem posing lebih baik daripada 

siswa yang mengikuti pembelajaran secara langsung? 

2. Apakah pencapaian dan peningkatan disposisi matematis siswa kelas V 

sekolah dasar yang mengikuti pembelajaran dengan model problem posing 

lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran secara langsung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk melihat efektifitas pengaruh antara 

penggunaan pembelajaran model problem posing dengan pembelajaran secara 

langsung dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Secara rinci tujuan 

penelitiannya adalah: 

1. Mengkaji pencapaian dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematika berbentuk soal cerita pada siswa kelas V sekolah dasar yang 

mengikuti pembelajaran dengan model problem posing dan  pembelajaran 

secara langsung. 

2. Mengkaji pencapaian dan peningkatan disposisi matematis siswa kelas V 

sekolah dasar yang mengikuti pembelajaran dengan model problem posing 

dan pembelajaran secara langsung. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat berupa gambaran solusi terhadap permasalahan 

pembelajaran matematika di sekolah dasar  maupun jenjang sekolah lainnya.  

Secara khusus, dapat memberikan gambaran mengenai efektifitas 

pembelajaran matematika dengan penerapan model problem posing terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika berbentuk soal cerita dan disposisi 

matematis siswa di kelas lima sekolah dasar.  

Secara praktis, selain meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika berbentuk soal cerita juga dapat memberikan pengalaman berharga 

bagi siswa kelas lima sekolah dasar yang merupakan subyek penelitian ketika 

mereka mengikuti pembelajaran matematika sehingga lebih mencintai, 

bersemangat dan merasa tertantang untuk mengikuti pembelajaran matematika di 

masa yang akan datang. 

 


