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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Matematika suatu ilmu universal dan bersifat abstrak yang didasari dengan 

perkembangan teknologi serta memilki peranan penting untuk memajukan pola 

pikir manusia. Pemahaman konsep dalam matematika juga sangatlah penting, 

dikarenakan dalam memahami suatu konsep baru diperlukan pemahaman konsep 

yang sebelumnya. 

 Tahapan – tahapan belajar matematika menurut Heruman (2007:3-5) untuk 

menguasai matematika secara optimal yaitu : 1) belajar konsep atau penanaman 

konsep, 2) belajar pemahaman konsep, dan 3) belajar penerapan konsep. Belajar 

konsep matematika yaitu belajar menghubungkan kemampuan kognitif siswa 

dengan yang kongkret dengan konsep matematika yang abstrak. Belajar konsep 

matematika merupakan tahap awal dari belajar matematika. Tahapan berikutnya 

yaitu belajar memahami konsep yang merupakan kelanjutan dari belajar konsep. 

Tahap yang ketiga yaitu belajar menerapkan konsep (ketrampilan), tahapan 

belajar menerapkan konsep bertujuan agar siswa terampil menerapkan konsep 

matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang disukai dalam 

dunia pendidikan khususnya bagi siswa di bangku sekolah. Siswa beranggapan 

bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang susah dipahami, tidak 

jarang merekapun beranggapan bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran 

yang membosankan, masalah yang dihadapi siswa tersebut  dikarenakan dalam 

pembelajaran matematika seringkali  menggunakan pembelajaran tradisional, 

dimana dalam proses pembelajaran tersebut hanya berpusat pada guru sehingga 

mereka hanya mendengarkan dari guru tanpa ikut aktif dalam proses pembelajaran 

tersebut.  

 Pembelajaran pemecahan masalah matematika merupakan hal penting bagi 

siswa untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari hari. Menurut 
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NCTM (dalam Demitra,2004:124) tujuan memecahkan masalah yaitu untuk 

mengaplikasikan ide-ide, pengetahuan, dan ketrampilan matematika untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan yang berubah-ubah. Namun demikian 

tujuan memecahkan masalah belum tercapai dengan baik. Penelitian Yuliandri, 

(2011) menyebutkan dalam menyelesaikan masalah siswa mengalami kesalahan 

pada pemahaman masalah (soal) dan perhitungan matematis.   

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada  tanggal 07 

Desember 2013, Rendahnya hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah fasilitas yang kurang memadai mengingat SMPI alfalasah 

merupakan sekolah baru dimana sekolah tersebut hanya terdiri dari tiga kelas 

yaitu kelas VII satu kelas dan begitupun kelas VII dan kelas IX yang masing – 

masing satu kelas. Dan dalam tiap-tiap kelas tersebut khususnya pada 

pembelajaran matematika tidak dilengkapi dengan alat-alat peraga yang memang 

dibutuhkan pada pembelajaran materi-materi tertentu. Factor berikutnnya adalah  

Siswa SMPI Alfalasah harus menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk 

sampai ke lokasi sekolah hal itu dikarenakan lokasi sekolah yang cukup jauh dan 

berada ditengah-tengah sawah sehingga tidak semua siswa di SMP tersebut 

memakai alas kaki berupa sepatu, kebanyakan dari mereka menggunakan alas 

kaki berupa sandal mengingat jalan yang dilalaui licin, namun para guru 

memaklumi dengan kondisi yang seperti itu. Setelah melalui perjalanan yang 

begitu panjang siswa sangat susah untuk menerima pelajaran dan akhirnya saat 

didalam kelas mereka kurang emperhatikan guru dalam menyampaikan materi. Di 

SMPI Alfalasah Karanggayam Sampang khususnya pada mata pelajaran 

matematika guru masih menggunakan metode lama yaitu ceramah, Tanya jawab, 

serta penugasan. Kemampuan berpikir siswa yang kurang diperhatikan oleh guru 

menyebabkan pembelajaran matematika terasa membosankan sehingga siswa 

kurang mamahami materi yang telah disampaikan dan berdampak pada rendahnya 

hasil belajar siswa pada penyelesaian masalah matematika.  

 Pada kenyataannya, cara berpikir siswa SMP dalam memecahkan masalah 

terhalang oleh beberapa kendala mental yang menyebabkan siswa kurang aktif 

dalam proses pembelajaran diantaranya siswa kurang percaya diri dengan jawaban 
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mereka sehingga timbullah  rasa takut dan malu  untuk menjawab pertanyaan dari 

guru. Terkadang siswa juga hanya mendiskusikan jawaban dengan teman 

sebangkunya, tanpa berani maju kedepan kelas. Maka peneliti bertujuan untuk 

mengurangi kendala tersebut dan peneliti bertujuan untuk memgetahui aktivitas 

dan hasil belajar siswa SMPI Alfalasah Karanggayam Sampang. 

Menurut Polya (dalam Roebyanto, 2009:2-3) menyebutkan pemecahan masalah 

adalah proses menemukan solusi dari suatu persoalan yang tidak dengan segera 

ditemukan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan menurut Utari (dalam 

Hamsah, 2003) mengatakan bahwa pemecahan masalah dapat berupa 

menciptakan ide baru, menemukan teknik atau produk baru.  Dalam pembelajaran 

matematika pemecahan masalah memiliki arti khusus, dalam artian pengertian 

dari pemecahan masalah tersebut bergantung pada interpretasi yang berbeda. Dari 

beberapa penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pemecahan masalah 

merupakan suatu proses dimana proses tersebut bertujuan untuk menemukan 

solusi dari permasalahan yang telah dipelajari dalam  situasi yang baru. Dari  

pemecahan masalah tersebut, siswa diharapkan mampu menerapkan prisnsip dan 

rumus matematika yang telah dipelajari. Menurut Sugondo (dalam Usman, 

2007:346) latihan memecahkan masalah sangat membantu untuk melatih proses 

berfikir anak.  

 Strategi polya merupakan strategi pembelajaran yang memiliki empat 

langkah dalam pemecahan masalah. Menurut Polya (dalam Hobri, 2004:145) 

untuk menyelesaikan masalah matematika diperlukan 4 tahap yaitu : 1) Tahap 

pertama adalah memeahami masalah. Ditahap ini siswa menguraikan apa yang 

diketahui dengan menggunakan kalimat sendiri., mengidentifikasi apa yang 

diperlukan, merumuskan apa yang ditanyakan, dan menggambarkan 

permasalahan. 2) Tahap kedua adalah membuat rencana penyelesaian. Pada tahap 

ini, siswa melakukan permisalan data yang diketahui dan yang ditanya dalam 

bentuk huruf disertai penulisan bilangan. Slain dengan melakukan permisalan, 

dilakukan juga perumusan formula penyelesaian dengan benar. 3) Tahap ketiga 

adalah melaksanakan rencana penyelesaian untuk mendapatkan hasil dari 

permasalahan soal cerita.jika pada waktu menyusun rencana pemecahan masalah 
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yang berperan adalah pikiran maka pada tahap pelaksanaan rencana ini pikiran 

dan fisik bersama – sama melakukan kegiatan. Tahap ini dilakukan dengan 

perhitungan atau mengerjakan soal berdasarkan formula atau strategi yang telah 

dirumuskan. 4) Tahap terakhir adalah menelaah kembali pelaksanaan yan telah 

dikerjakan. Pada tahap ini, penyelesaian yang telah diperoleh dari tahap 

sebelumnya di cek kembali kebenaran pegerjaannya. Salah satu pengecekan ini 

dilakukan dengan mensubstitusikan jawaban kepada model matematika dari 

permasalahan. Jika proses subtitusi ini menghasilakn jawaban benar, maka 

jawaban yang dihasilkan juga benar. 

 Pembelajaran matematika sangat membutuhkan keempat langkah 

pemecahan masalah tersebut untuk membantu siswa aktif serta berpikir sistematis 

dalam menyelesaikan masalah matematika. Keefektifan Strategi Polya dalam 

pembelajaran matematika telah digunakan pada penelitian terdahulu. Penelitian  

oleh Kusairi (2012) yang dilakukan di SDN Percobaan 2 Malang kelas VI,dengan 

menggunakan strategi polya terdapat pengaruh yang lebih baik untuk hasil belajar 

siswa hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu 64,4 dan 

kelas kontrol yaitu 50,6 serta dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap soal 

dalam menyelesaikan soal. Selanjutnya penelitian oleh Khairah (2008), 

menyebutkan kemampuan siswa dalam menyelesiakan soal pemecahan masalah 

dengan strategi Polya menjadi lebih baik.  

 Berdasar penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk menerapkan 

pembelajaran pemecahan masalah dengan menggunakan strategi Polya. 

Digunakannya strategi Polya, peneliti ingin mengetahui aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada pemecahan masalah. Selain itu, digunakannya strategi Polya dalam 

pembelajaran akan membantu siswa dalam memecahkan masalah khususnya 

dalam pelajaran matematika. 

 Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMPI Alfalasah 

Karanggayam, diperlukan pembaharuan dalam pembelajaran matematika dan 

penyempurnaan kemampuan guru dalam menggunakan model, strategi, atau 

metode yang sesuai yang dapat mempermudah siswa dalam proses belajar dan 

menerima materi yang disampaikan oleh guru. Serta dapat meningkatkan aktivitas 
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dan hasil belajar siswa. Banyak strategi pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran. Akan tetapi guru harus bisa memilih metode, strategi, dan 

model pembelajaran yang sesuai dan dibutuhkan  dalam proses pembelajaran 

khususnya matematika. 

 Berdasar  paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul” Penerapan Pembelajaran Pemecahan Masalah Dengan 

Menggunakan Strategi Polya Pada Pembelajaran Matematika di SMPI Alfalasah 

Karanggayam Sampang” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

 pemecahan masalah dengan menggunakan strategi polya pada pembelajaran 

 matematika di SMPI Alfalasah Karanggayam Sampang.  

2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran pemecahan masalah 

dengan menggunakan strategi polya pada pembelajaran matematika di SMPI 

Alfalasah Karanggayam Sampang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

pemecahan masalah dengan menggunakan strategi Polya pada pembelajaran 

matematika di SMPI Alfalasah Karanggayam Sampang. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran pemecahan 

masalah dengan menggunakan strategi Polya pada pembelajaran matematika 

di SMPI Alfalasah Karanggayam Sampang. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, merupaka informasi baru terkait dengan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi yang inovatif . 

2. Bagi guru, dapat menjadi alternative dalam pembelajaran matematika dan 

dapat membantu untuk membimbing siswa dalam memecahkan masalah. 

3. Bagi siswa, dalam penggunaan pembelajaran pemecahan masalah dengan 

strategi polya ini dapat memberikan motivasi terhadap siswa dalam 

pengembangan berpikirnya. 

 

1.5 Definisi Operasional 

1. Penerapan adalah suatu langkah dalam mempraktekkan model, strategi, teori, 

serta hal lainnya sehingga dapat tercapainya tujuan tertentu. 

2. Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pertanyaan dari  

soal-soal matematika yang  jawabanya tidak dapat diketahui secara langsung 

atau diselesaikan dengan menggunakan prosedur rutin. 

3. Pemecahan masalah dengan menggunakan strategi polya merupakan proses 

dalam  menemukan suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan pengatahuan, pemahaman, dan ketrampilan yang sudah dimiliki 

dalam situasi yang baru, dengan menggunakan strategi polya untuk 

memecahkan masalah matematika melalui empat tahapan yaitu memahami 

masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, dan melakukan 

pengecekan kembali. 

4. Pembelajaran adalah suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan 

guru, diman siswa dan guru tersebut merupakan subjek dari proses aktivitas 

yang memang sengaja dirancang. Artinya siswa dan guru sama – sama  belajar 

dalam proses belajar tersebut. Pembelajaran dapat dilakukan didalam ataupun 

diluar kelas, baik dari tingkat SD sampai SMA, dan dengan cara individu, 

berkelompok, atupun dengan bimbingan orang lain.  

5. Pembelajaran matematika suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh siswa 

dan guru, diman siswa dan guru tersebut merupakan subjek dari proses 
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aktivitas yang memang sengaja dirancang dalam pembelajaran,  dengan 

menggunakan nalar, bahasa simbol, serta konsep – konsep yang abstrak dan 

bersifat deduktif yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga 

siswa ikut terlibat lebih aktif dalam  proses pembelajaran matematika itu 

sendiri. 

6. Aktivitas guru adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran dan dibagi menjadi tiga bagian yaitu kegiatan awal, kegiatan inti 

(penerapan konsep), dan kegiatan akhir 

7. Aktivitas siswa yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik, aktivitas belajar 

merupakan aktivitas siswa dalam proses belajar yang bersifat fisik maupun 

mental yang dimiliki oleh siswa yang dapat berkembang dengan sendirinya 

apabila terus dikembangkan. Aktivitas belajar siswa digolongkan menjadi 8 

macam yaitu visual activities, oral activies, listening activities, drawing 

activities, writing activities, motor activities, mental activities, dan emosioanal 

activities. 

8. Hasil belajar merupakan suatu pengalaman belajar siswa yang telah 

didapatkan dari suatu pembelajaran dengan melalui proses penilaian dan juga 

sebagai hasil akhir yang sudah dicapai dalam suatu proses pembelajaran 

sehingga dapat pula mencerminkan perubahan tingkah laku siswa dalam 

belajar. Dalam penelitian ini,  peneliti akan menggunakan komponen afektif 

dan kognitif didalam penelitian . Dimana dari  komponen aktivitas yang 

termasuk dalam komponen afektif yaitu oral activities, aktivitas 

mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas mental. Sedangkan komponen 

kognitif adalah hasil belajar yang telah didapat dari tes. 

 

 


