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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu yang memiliki peranan penting bagi 

kemajuan peradaban manusia, karena matematika telah dikembangkan oleh 

para matematikawan mulai dari zaman Babylonia, Mesir kuno, Yunani 

kuno, hingga sekarang (Maulana, 2013). Matematika digunakan baik untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan atau membantu dalam 

mengembangkan bidang ilmu lain. Seperti dalam mata pelajaran ekonomi, 

matematika digunakan untuk menghitung persentase keuntungan atau 

kerugian. Pada mata pelajaran geografi, matematika digunakan untuk 

mengetahui kekuatan gempa. Selain itu, pada mata pelajaran fisika dan 

kimia, konsep-konsep matematika juga digunakan untuk mempermudah 

penurunan rumus-rumus yang dipelajari, dan masih banyak manfaat 

matematika di aspek kehidupan lain. 

Untuk membuat belajar matematika lebih mudah, diperlukan 

kemampuan-kemampuan matematis yang harus dikuasi oleh siswa. Salah 

satu kemampuan matematis yang perlu dimiliki siswa adalah kemampuan 

pemecahan masalah, karena kemampuan ini menjadi tujuan umum 

pengajaran matematika, bahkan menjadi jantungnya matematika (Fauziah, 

2010). Kemampuan pemecahan masalah bertujuan untuk membantu siswa 

dalam menemukan atau mengetahui jalan keluar pada suatu masalah 
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matematis yang di hadapi, yang memerlukan usaha dalam 

menyelesaikannya, karena tidak adanya cara yang jelas untuk mendapatkan 

penyelesaiannya (Husna, dkk: 2013). 

Pemecahan masalah itu sendiri merupakan suatu keterampilan yang 

melibatkan segala aspek pengetahuan, yaitu ingatan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi serta melibatkan aspek sikap mau 

menerima tantangan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya (Adjie 

dan Maulana, 2006). Menurut Fauziah (2010),kemampuan pemecahan 

masalah ini erat kaitannya dengan pemahaman siswa dalam bermatematika, 

jika siswa dapat memecahkan suatu masalah matematika, maka siswa 

tersebut harus memahami konsep-konsep matematika yang telah dipelajari 

sebelumnya. Dengan demikian, melalui kemampuan pemecahan masalah 

siswa akan lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang 

dihadapinya, karena siswa benar-benar memahami konsep matematika yang 

bukan sekedar dihafalkan, sehingga siswa dapat menggunakannya untuk 

memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. 

Namun pada kenyataanya, sebagian siswa memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dari 

penelitian yang telah dilakukan Fatmawati (2011) mengenai analisis tingkat 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas VII SMP dalam 

menyelesaikan masalah segiempat ditinjau dari langkah Polya. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pada tes awal, siswa dapat mencapai 

langkah memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, dan 
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melaksanakan rencana penyelesaian secara berturut-turut yaitu sebanyak 

47,7%, 29%, dan 16,7% dari seluruh jumlah siswa. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih rendah, 

terutama dalam hal menyusun rencana penyelesaian dan menyelesaikan 

rencana penyelesaian. Selain itu, Sari (2015) mengungkapkan bahwa 

kemampuan pemecahan maslah matematis pada siswa kelas VII di salah 

satu SMP Negeri di Kota Cimahi masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan 

masih jauhnya skor yang diperoleh siswa dari dua kelas yang dijadikan 

sampel penelitian, kelas pertama memperoleh rata-rata skor 25,73, 

sedangkan kelas kedua memperoleh rata-rata skor 18,67 dari skor ideal yang 

diharapakan yaitu 56.  

Berdasarkan  hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan guru 

matematika kelas VIII di SMP Negeri 3 Purwokerto dan hasil observasi 

pada beberapa kelas yang mewakilijuga menunjukkan bahwa sebagian 

siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah  matemetis yang belum 

berkembang dengan maksimal. Dari hasil wawancara dengan guru dan hasil 

observasi, diungkapkan bahwa saat siswa diberikan permasalahan, siswa 

masih kesulitan memahami isi masalah tersebut, sehingga siswa 

kebingungan dalam membuat model matematika untuk menyusun strategi 

penyelesaiannya. Selain itu, siswa juga kesulitan mengingat rumus-rumus 

yang telah guru berikan, siswa merasa kesulitan menggunakan rumus mana 

yang tepat digunakan, apalagi jika soal tersebut adalah soal multikonsep. 
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Berdasarkanuraian di atas, penyebab rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa yaitu karena penggunaan model 

pembelajaran yang kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung juga masih berpusat pada guru, guru 

menjelaskan materi, kemudian guru langsung memberikan rumus-rumus 

matematika dan meminta siswa untuk menghafalkan rumus tersebut untuk 

mememecahkan suatu permasalahan, tanpa mengaitkannya dengan 

pengetahuan awal siswa sebelum terbentuknya rumus tersebut. Selanjutnya 

guru memberi contoh dan siswa diminta mampu melakukan apa yang telah 

guru contohkan. 

Dalam  pembelajaran yang berlangsung, siswa hanya menerima saja 

apa yang telah disiapkan oleh guru. Walaupun seperti yang diungkapkan, 

guru terkadang mengevaluasi pembelajaran dengan memberi pertanyaan 

pada siswa, tetapi sebagian pertanyaan yang diberikan hanya untuk menguji 

memori siswa tentang materi dan bukan menguji pemahaman siswa. Selama 

ini, guru masih memfokuskan matematika pada nilai akhir, guru kurang 

menekankan pada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, sehingga 

ketika siswa diberikan permasalahan yang penyelesaiannya menggunakan 

prosedur non rutin maupun multi konsep, siswa akan mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikannya. 

Hal tersebut terjadi karena tuntutan evaluasi akhir guru tetap pada 

hasil ujian nasional, sedangkan materi yang harus guru sampaikan kepada 
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siswa jumlahnya banyak, sehingga guru membutuhkan waktu yang lebih 

longgar untuk dapat menyampaikan semua materi dan mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.Oleh karena itu, salah 

satu langkah yang dapat ditempuh agar siswa dapat mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah matematisnya yaitu dengan pemilihan 

model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat. Model 

pembelajaran yang diduga dapat mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis adalah model Problem Based Instruction (PBI). 

Model pembelajaran PBI ini dirancang agar siswa menyusun 

pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan keterampilan inkuiri dan 

keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan  kemandirian 

dan percaya diri dengan menekankan pada penguasaan sejumlah konsep 

(Trianto, 2012). Untuk dapat menunjang penggunaan model PBI agar lebih 

efektif dalam pelaksanaannya, maka dapat dipadukan dengan strategi 

pembelajaran Self-Explanation (SE), yaitu strategi belajar dengan kegiatan 

konstruktif yang mendukung terintegrasinya pengetahuan baru dengan 

pengetahuan awal anak didik dengan baik. Strategi SE memfasilitasi 

pemahaman yang mendalam terhadap materi yang dipelajari, dan 

memberikan kemudahan kepada siswa dalam pengaksesan kembali 

informasi yang telah di simpan dalam memori (Tekeng, 2015). Strategi SE 

dapat membentuk aktivitas konstruktif siswa, yang melibatkan para siswa 

dalam pembelajaran aktif, saat itu pemahaman siswa akan berkembang (Roy 

and Chi, 2005). Melalui penerapan strategi SE, kemampuan pemecahan 
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masalah matematis siswa dapat dioptimalkan, karena strategi ini memiliki 

keunggulan dalam membangun langkah-langkah problem solving  dan 

meningkatkan prestasi belajar siswa (Parno, 2015). 

Dari penggunaan model pembelajaran PBI dengan strategi 

pembelajaran SE, diharapkan nantinya akan berpengaruh positif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa karena memberi 

kesempatan kepada siswa untuk memahami materi secara mendalam, 

mengintegrasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal siswa dengan 

baik, dan membimbing siswa dalam memecahkan masalah matematis baik 

secara individu maupun diskusi kelompok. Dengan demikian, melalui 

penggunaan model PBI dengan strategi SE mampu mengoptimalkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Purwokerto. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis 

pengaruh pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dengan strategi 

Self-Explanation (SE) terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Purwokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu : apakah pembelajaran PBIdengan strategi SE berpengaruh 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

apakah pembelajaran PBI dengan strategi SE berpengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini: 

1. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan upaya untuk menggali 

potensi siswa agar dapat lebih terampil dalam memecahkan masalah 

matematika. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan guru 

mengenai pemilihan model dan strategi belajar yang tepat dalam pelajaran 

matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam lagi 

mengenai PBI, strategi SE, atau kemampuan pemecahan masalah 

matematis. 

4. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait model pembelajaran 

PBIdengan strategi SE. 
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