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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, setiap 

manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam 

pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh di lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat dan lingkungan sekolah. Kemajuan suatu bangsa sangat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sedangkan kualitas sumber 

daya manusia tergantung pada kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikan 

selalu dikaitkan dengan pencapaian prestasi belajar yang diperoleh peserta 

didik dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Agar mendapat 

fasilitas pendidikan yang baik, maka proses pembelajaran harus dilakukan 

secara efektif. 

Efektivitas dalam pembelajaran berkaitan dengan usaha untuk dapat 

mencapai sasaran atau tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Pembelajaran yang efektif memiliki dua hal yang sangat penting, yaitu 

terjadinya belajar pada siswa dan apa yang dilakukan oleh guru untuk 

membelajarkan siswa. Jika pembelajaran tidak berjalan dengan efektif maka 

tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan tidak tercapai, sehingga dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Menurut Tim Pembina Mata Kuliah Didaktik Metode Kurikulum IKIP 

Surabaya (Trianto : 2014), bahwa efisiensi dan keefektivan mengajar dalam 
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proses interaksi belajar yang baik adalah segala daya upaya guru untuk 

membantu para siswa agar bisa belajar dengan baik. Pembelajaran efektif 

juga  merupakan tolak ukur keberhasilan guru dalam mengelola kelas, maka 

hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru agar pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektif yaitu dengan perencanaan pembelajaran yang baik, 

menjelaskan materi secara jelas, menguasai materi yang diajarkan, 

menggunakan variasi metode pembelajaran, menggunakan variasi sumber 

belajar, memberdayakan peserta didik, dll. Sedangkan hal-hal yang perlu 

diperhatikan oleh siswa dalam belajar agar dapat berjalan dengan efektif yaitu 

siswa harus mendengarkan penjelasan dari guru, siswa berperan aktif dalam 

pembelajaran, siswa berani mengemukakan pendapat tentang materi yang 

sedang diajarkan, motivasi/semangat belajar, sikap belajar yang positif, dll. 

Pemecahan masalah merupakan komponen yang sangat penting dalam 

matematika. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) mata pelajaran matematika yang menyebutkan bahwa 

pembelajaran matematika di sekolah bertujuan agar siswa memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Menurut Susanto (2003), pemecahan 

masalah merupakan proses menerapkan pengetahuan (knowledge) yang telah 

diperoleh siswa sebelumnya ke dalam situasi yang baru. Pemecahan masalah 

juga merupakan aktivitas yang sangat penting dalam pembelajaran 

matematika, karena tujuan belajar yang ingin dicapai dalam pemecahan 

masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
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Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, sering dijumpai berbagai 

permasalahan. Banyak siswa yang masih memiliki nilai rendah dalam 

beberapa mata pelajaran, terutama mata pelajaran matematika. Prestasi 

belajar matematika yang dicapai masih dibawah standar yang ditetapkan. 

Permasalahan lain yang masih sering muncul adalah penggunaan metode 

mengajar guru yang kurang tepat. Guru kurang bervariasi dalam mengajarkan 

pelajaran matematika di sekolah. Bahkan tidak jarang dijumpai proses 

pembelajaran matematika yang hanya berpusat pada guru. 

Untuk ketercapaian kemampuan pemecahan masalah dalam sebuah 

pembelajaran diperlukan suatu alat bantu dalam proses belajar mengajar, 

yaitu suatu strategi maupun model pembelajaran yang bisa membantu 

tercapainya indikator-indikator kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. Salah satu model yang dapat digunakan untuk membantu 

permasalahan tersebut adalah model pembelajaran Superitem. Superitem 

adalah sebuah teknis pemberian tugas kepada siswa oleh guru, yang dimulai 

dari tugas yang sederhana meningkat pada yang lebih kompleks dengan 

memperhatikan tahap SOLO siswa. Dalam pembelajaran tersebut digunakan 

soal-soal bentuk superitem yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa. Hasil studi Biggs dan Collis (1982) tentang struktur hasil 

belajar dengan tes yang disusun dalam bentuk superitem bahwa pada tiap 

tahap atau level kognitif terdapat struktur respon yang sama dan semakin 

meningkat dari yang sederhana sampai yang abstrak. Struktur tersebut 

dinamakan Taksonomi SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome). 
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Menurut Biggs dan Collis (1982) berdasarkan kualitas model respon anak, 

tahap SOLO anak diklasifikasikan pada empat tahap atau level. Keempat 

tahap tersebut adalah unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak. 

Agar proses pembelajaran  matematika menggunakan model 

pembelajaran Superitem dapat berjalan lebih optimal maka diperlukan 

bantuan orang dewasa (yang dalam  hal ini adalah guru) yang sesuai dengan 

masa perkembangannya atau zone proximal development-nya. Karena 

mengingat dalam memecahkan permasalahan matematika diperlukan adanya 

kemampuan kognitif yang tinggi dan juga harus melakukan proses mental 

dalam pikirannya dengan cara mengaitkan antara satu konsep matematika 

dengan konsep lainnya, hal ini tentunya akan menyebabkan sulitnya siswa 

memecahkan masalah dengan benar dan cepat. Bantuan yang tepat adalah 

dengan menggunakan scaffolding. Scaffolding adalah salah satu teori belajar 

Vigotsky yang memberikan bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal 

pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dengan segera 

setelah ia mampu mengerjakan sendiri, untuk memberikan kesempatan 

kepada anak tersebut mengambil alih tanggungjawab yang semakin besar. 

Jadi dalam penelitian ini, dipilihlah scaffolding dalam penerapan model 

pembelajaran Superitem sebagai bantuan untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

Berdasarkan uraian di atas tentang pentingnya pemecahan masalah 

matematis bagi siswa dan model pembelajaran Superitem yang mampu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengembangkan 
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kemampuan pemecahan masalah matematisnya dengan tugas berupa soal-soal 

matematika yang dimulai dari yang sederhana meningkat ke yang lebih 

kompleks serta scaffolding yang dapat membantu siswa dalam membimbing 

dan memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 

kepada siswa, maka pembelajaran Superitem dengan Scaffolding harus dapat 

efektif diterapkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. 

Maka dari itu, penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai 

keefektifan pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

superitem dengan scaffolding terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Kajian ini akan dilaksanakan melalui penelitian dengan 

judul “Keefektifan Pembelajaran Matematika Menggunakan Model 

Pembelajaran Superitem dengan Scaffolding terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pembelajaran Superitem 

dengan Scaffolding terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa SMP Negeri 4 Purwokerto ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran Superitem 
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dengan Scaffolding terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa SMP Negeri 4 Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti 

bagi semua pihak yang terkait di dalamnya, seperti: 

1. Bagi Siswa 

a. Menumbuhkan semangat belajar siswa 

b. Mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran 

c. Membantu siswa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis 

2. Bagi Guru 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini guru dapat lebih mengetahui 

dan bertambah wawasan dalam penyelenggaraan proses belajar 

menggunakan metode pembelajaran yang tepat bagi siswa. 

3. Bagi Peneliti 

Mendapat pengalaman langsung menerapkan model pembelajaran 

Superitem dengan Scaffolding sehingga dapat dijadikan bekal kelak ketika 

terjun di lapangan. 
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