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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dianggap paling sulit 

oleh siswa karena matematika memiliki banyak rumus-rumus yang sulit di pahami 

dan di mengerti. Agar dapat memahami matematika siswa tidak cukup hanya 

dengan menghafal rumus-rumus saja, tetapi membutuhkan pengertian dan 

pemahaman konsep secara mendalam. Setiap siswa diharapkan menguasai setiap 

konsep matematika yang diajarkan oleh guru, penguasaan konsep bukan hanya 

untuk keterampilan dalam mengerjakan soal sebagai aplikasi dari konsep 

matematika yang diajarkan melainkan lebih ditekankan pada terbentuknya suatu 

konsep. 

 Pembelajaran matematika yaitu pembelajaran yang mengarahkan siswa 

untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara logis dan sistematis. 

Permasalahan yang diajarkan dalam pembelajaran matematika pada umumnya 

disajikan dalam bentuk soal-soal pemecahan masalah. Untuk menyelesaian soal-

soal pemecahan masalah tersebut diperlukan adanya kemampuan pemecahan 

masalah matematik. Pembelajaran matematika juga merupakan salah satu unsur 

yang penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Karena matematika 

berperan dalam mengembangkan bidang ilmu-ilmu yang lain, seperti TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan bidang ilmu lainnya.  

 Pembelajaran matematika mulai diajarkan sejak tingkat sekolah dasar 

hingga tingkat sekolah menengah. Pemberian pelajaran matematika dimaksudkan 

untuk membekali kemampuan siswa supaya berpikir secara logis, sistematis, 

kritis, dan kreatif serta memiliki kemampuan bekerja sama. Kemampuan-

kemampuan tersebut yang akan membantu siswa dalam menunjang dan 

mengembangkan ilmu-ilmu lainnya, matematika juga digunakan untuk bekal 

bersosialisasi dalam kehidupan masayarakat. 

 Pembelajaran matematika di sekolah masih jauh dari yang diharapkan. 

Banyak soal-soal matematika yang sulit dikerjakan oleh siswa ketika 

pembelajaran. Untuk menyelsesaikan soal-soal tersebut diperlukan adanya 
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kemampuan pemecahan masalah matematik. Sumarno Utari (2010) menyatakan 

secara umum pemecahan masalah bersifat tidak rutin. Oleh karena itu kemampuan 

ini tergolong kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi. Menurut 

Departemen Pendidikan Nasional (2006), menjelaskan pemecahan masalah 

(problem solving) hendaknya menjadi titik sentral dari kurikulum matematika dan 

menjadi tidak terpisahkan dari pembelajaran matematika.  

Tujuan mempelajari matematika itu sendiri (BSNP, 2006) adalah agar 

siswa memiliki kemampuan : (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) Menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan solusi yang 

diperoleh; (4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) Memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin 

tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan tujuan diatas siswa hendaknya mempunyai kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Selain itu siswa juga harus mempunyai 

strategi dalam pemecahan masalah agar lebih memudahkan siswa dalam 

memahami konsep-konsep matematika dan memudahkan siswa menyelesaikan 

soal-soal matematika yang dianggap paling sulit oleh siswa. Siswono (dalam 

Warli dan Mansyur; 2008) menyebutkan salah satu penyebab rendahnya 

kemampuan memecahkan masalah adalah dalam merencanakan penyelesaian 

masalah tidak diajarkan strategi-strategi yang bervariasi atau yang mendorong 

kemampuan berpikir kreatif untuk menemukan jawaban masalah.  

Perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika pada setiap siswa 

merupakan salah satu hal yang terjadi di dalam kelas. Kemampuan memecahkan 

masalah merupakan hal yang penting yang harus dimiliki siswa, untuk itu perlu 

dikembangkan dalam pembelajaran. Suatu  masalah biasanya memuat suatu 
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kondisi yang mendorong seseorang untuk cepat menyelesaikannya akan tetapi 

tidak tahu secara langsung cara menyelesaikannya. Oleh sebab itu, untuk 

memudahkan siswa dalam mengetahui langkah-langkah penyelesaian persoalan 

matematika dibutuhkan pemahaman konsep.  

Salah satu materi yang membutuhkan pemahaman konsep dan mengetahui 

langkah-langkah penyelesaian yang benar adalah materi bilangan bulat. Untuk 

menyelesaikan soal-soal bilangan bulat siswa harus memiliki strategi agar dapat 

menyelesaikan soal-soal tersebut. Namun demikian, pemecahan masalah 

matematika masih bagian yang paling sulit dalam matematika baik bagi siswa 

dalam mempelajarinya maupun bagi guru dalam mengajarkannya. Hal ini 

merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa, sehingga perlu adanya inovasi dalam pembelajaran 

matematika yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematik siswa Depdiknas (2006). 

 Selain itu pembelajaran matematika di kelas, guru sering menggunakan 

metode ceramah yang menyebabkan siswa hanya duduk mendengar, mencatat, 

dan menghafal teori dan rumus-rumus matematika yang disampaikan oleh guru 

tanpa melakukan aktivitas pembelajaran, sehingga siswa akan merasa cepat bosan, 

jenuh dan kurangnya kemauan siswa untuk mengetahui, memecahkan masalah 

dan kurangnya kesempatan untuk memahami konsep matematika yang diajarkan 

oleh guru. Sehingga guru harus memiliki strategi dalam menjelaskan materi yang 

akan disampaikan. 

Salah satu strategi pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti agar  

siswa mendapatkan hasil dan melakukan langkah-langkah penyelesaian 

pemecahan masalah matematika dengan tepat yaitu dengan menggunakan strategi 

pemecahan masalah IDEAL. Pemecahan masalah IDEAL dikembangkan oleh 

Bransford dan Stein tahun 1984. IDEAL dimulai dengan pertimbangan seksama 

tentang soal apa yang perlu diselesaikan, sumberdaya dan informasi apa tersedia, 

dan bagaimana soal tersebut disajikan dan kemudian dipecah menjadi langkah-

langkah yang menghasilkan jawaban (Slavin, 2009). 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novia Elpita 

Sari (2012), mendapat informasi bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa 
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masih rendah. Guru mata pelajaran menyatakan bahwa sebagian besar siswa 

memang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal, hal ini terjadi karena 

siswa belum bisa menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari untuk 

menyelesaikan permasalahan secara sistematis, siswa kurang berpikir kreatif 

menemukan berbagai macam alternatif dalam memecahkan masalah, serta lebih 

memilih diam jika ada soal yang tidak mampu diselesaikan. 

 Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa adalah penggunaan 

strategi dalam pembelajaran matematika. Menurut Darmasyah (2010), strategi 

pembelajaran adalah cara pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, 

dan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan berbagai sumber 

belajar yang dapat dilakukan guru untuk mendukung terciptanya efektifitas dan 

efisiensi proses pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa adalah strategi 

pemecahan masalah (problem solving) IDEAL. Pernyataan ini didukung oleh hasil 

penelitian yang dilaporkan oleh Novia Elpita Sari (2012) dengan judul “ Pengaruh 

Penerapan Strategi Pemecahan Masalah IDEAL Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas IX MTsN Air Hangat Kabupaten 

Kerinci” dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa dengan menerapkan strategi pemecahan masalah 

IDEAL lebih baik.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka salah satu upaya yang dilakukan peneliti 

adalah mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Pembelajaran 

Matematika Dengan Pemecahan Masalah Tipe IDEAL di Kelas VII SMP 

Pemana”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang diteliti 

yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

pemecahan masalah tipe  IDEAL di Kelas VII SMP Pemana? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan 

siswa dalam pembelajaran matematika dengan pemecahan masalah tipe IDEAL di 

Kelas VII SMP Pemana. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini terarah maka diperlukan pembatasan masalah. 

Adapun permasalahan yang dibatasi adalah sebagai berikut : 

1. Materi pada penelitian ini dibatasi pada pokok bahasan bilangan bulat meliputi: 

penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan 

bulat, pembagian bilangan bulat, dan KPK dan FPB. 

2. Penelitian dilaksanakan di SMP Pemana pada siswa kelas VII A tahun ajaran 

2014/2015. 

3. Soal yang diberikan dalam penelitian ini berupa soal cerita. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat berguna bagi seluruh 

masayarakat sekolah, terutama bagi para pendidik sebagai bahan pertimbangan 

dalam pembelajaran matematika. 

Penelitian ini dianggap penting untuk memberikan sumbangan dan solusi untuk 

menemukan format baru dengan cara mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada 

dalam pembelajaran. Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Guru 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan yang sangat berguna bagi guru untuk lebih memperhatikan cara 

menyelesaikan pemecahan masalah yang dilakukan siswa, sehingga siswa 

dapat belajar dengan baik dan dapat meningkatkan prestasi belajar. 

2. Bagi Siswa 

Siswa dapat menambah pengetahuan tentang cara menyelesaikan 

pemecahan masalah matematika yang akan dihadapi. 
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3. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dalam melakukan suatu penelitian yang 

berhubungan dengan pemecahan masalah tipe IDEAL pada pembelajaran 

matematika. 

 

1.6  Definisi Operasional 

 Untuk memperjelas kata-kata yang digunakan maka perlu dikemukakan 

beberapa definisi sebagai berikut : 

1. Masalah merupakan suatu kesulitan yang dirasakan, konkrit dan memerlukan 

suatu solusi 

2. Pemecahan masalah IDEAL adalah suatu pembelajaran yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah. Adapun 

langkah-langkah dalam pemecahan masalah IDEAL yaitu (1) identifikasi 

masalah, (2) definisikan masalah, (3) eksplorasi kemungkinan strategi,  (4) 

melaksanakan strategi, (5) lihat dan mengkaji kembali. 

3. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa dalam: (1) 

mengidentifikasi data untuk pemecahan masalah, (2) merumuskan masalah 

matematik atau menyusun model matematik dari suatu masalah, (3) memilih 

strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, (4) menerapkan 

strategi untuk menyelesaikan masalah matematika, (5) menjelaskan dan 

memeriksa kebenaran hasil jawaban. 

 

 

 


