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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk 

menemukan  kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam 

upaya mengatasi situasi yang baru. Pemecahan masalah tidak sekedar 

sebagai bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai 

melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan lebih dari itu, 

merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat aturan pada tingkat 

yang lebih tinggi. Apabila seseorang telah mendapatkan suatu kombinasi 

perangkat aturan yang terbukti dapat dioperasikan sesuai dengan situasi 

yang sedang dihadapai maka ia tidak saja dapat memecahkan suatu 

masalah, melainkan juga telah berhasil menemukan sesuatu yang baru. 

Sesuatu yang dimaksud adalah perangkat prosedur atau strategi yang 

memungkinkan seseorang dapat meningkatkan kemampuan dalam berfikir 

(Gagne, 1995)  

Kemampuan pemecahan masalah sangat penting artinya bagi siswa 

dan masa depannya. Para ahli pembelajaran sependapat bahwa 

kemampuan pemecahan masalah dalam batas-batas tertentu, dapat 

dibentuk melalui bidang studi dan disiplin ilmu yang diajarkan 

(Suharsono,1991). Persoalan tentang bagaimana mengajarkan pemecahan 

masalah tidak akan pernah terselesaikan tanpa memerhatikan jenis 
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masalah yang ingin dipecahkan, saran dan bentuk program yang disiapkan 

untuk mengajarkannya, serta variabel-variabel pembawaan siswa. (Wena, 

2011: 53) 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen 

tersebut meliputi : tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat 

komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam 

memilih dan menentukan model-model pembelajaran apa yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru matematika dan 

observasi terhadap siswa di SMP N 1 Songgom peneliti menganalisa 

bahwa pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII C masih rendah. 

Hal itu ditunjukkan dengan hasil tes pemecahan masalah pada materi 

pecahan kepada siswa dengan nilai hasil tes kelas VIII A rata-rata 68,74, 

kelas VIII B rata-rata 70,51, dan kelas VIII C rata-rata 56,06. Penyebab 

dari rendahnya tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII C 

dikarenakan siswa dalam mengerjakan soal : 

a. Siswa kurang melaksanakan rencana 

b. Siswa kurang dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 

matematika, kemudian tidak melakukan perhitungan atau 

mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. 

c. Banyak siswa tidak mengajukan diri saat guru bertanya. 

d. Siswa kurang dalam pengecekan kembali setelah mengerjakan soal 
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Selain dari data nilai di atas, kondisi guru pada saat pembelajaran 

juga masih menggunakan pembelajaran konvensional yaitu guru masih 

mendominasi kelas, siswa pasif. Hal ini menunjukakan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa masih kurang memuaskan. Setelah menelusuri, 

ditemukan berbagai penyebab tingkat kemampuan pemecahan masalah 

siswa masih sangat rendah yaitu pembelajaran matematika selama ini 

kurang relevan dengan tujuan dan karakteristik pembelajaran matematika, 

guru tidak melatih siswa dalam pemecahan masalah dan siswa kurang 

mampu menerapkan konsep dalam pemecahan masalah matematika. 

Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dapat 

menimbulkan kebosanan, kurang paham terhadap materi yang diajarkan 

dan akhirnya dapat menurunkan motivasi peserta didik dalam belajar. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika diharapkan menggunakan model 

pembelajaran yang memicu peserta didik agar aktif berperan dalam proses 

pembelajaran dam membimbing peserta didik dalam proses pengajuan 

masalah. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

kurikulum 2013 adalah Problem Based Learning.  

Model Problem Based Learning dengan strategi Think-Talk-Write 

(TTW) ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Pada 

prinsipnya Prolem Based Learning adalah suatu pembelajaran yang 

mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal secara mandiri. Sedangkan 

strategi Think-Talk-Write (TTW) merupakan pembelajaran yang dimulai 
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dari ketertiban siswa dalam berfikir (bagaimana siswa memikirkan 

penyelesaian suatu masalah) atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah 

proses membaca masalah, selanjutnya berbicara (bagaimana 

mengkomunikasikan hasil pemikiran dalam diskusi) dan membagi ide 

dengan temannya sebelum menulis atau mempresentasikan, sedangkan 

guru berperan sebagai fasilitator untuk memperlancar jalannya proses 

pembelajaran. 

Kemampuan siswa untuk mengerjakan soal-soal uraian perlu 

dilatih, agar model Problem Based Learning dengan strategi Think-Talk-

Write (TTW) mudah dipahami. Model pembelajaran merupakan upaya 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan 

nyata agar tujuan yang disusun tercapai secara optimal, sedangkan strategi 

pembelajaran merupakan perencanaan tindakan termasuk penggunaan 

motode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam 

pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Diterapkannya model pembelajaran Problem Based Learning dengan 

strategi Think-Talk-Write (TTW) diharapkan dapat melatih siswa untuk 

belajar kreatif, disiplin dan meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada pembelajaran matematika kelas VIII C. 

Melihat permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: upaya untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa melalui model Problem Based 

Learning dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) di SMP N 1 Songgom. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

Problem Based Learning dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa Kelas VIII C SMP 

N 1 Songgom ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

kelas VIII C SMP N 1 Songgom melalui model pembelajaran Problem 

Based Learning dengan strategi Think-Talk-Write (TTW). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peserta Didik 

Dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi Guru Matematika 

Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan model  Problem Based 

Learning dengan strategi Think-Talk-Write (TTW). 
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3. Bagi Sekolah 

Memberi alternatif tentang metode pembelajaran yang dapat dijadikan 

dalam pengembangan pembelajaran matematika. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan 

wawasan keilmuan dalam membekali diri sebagai calon guru 

matematika agar kelak dapat dijadikan modal sebagai guru dalam 

mengajar. 
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