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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan di semua aspek kehidupan. Salah satu aspek 

yang berkembang adalah pendidikan. Pendidikan sebagai suatu proses untuk 

menyiapkan generasi masa depan sehingga pelaksanaan pendidikan harus 

berorientasi pada wawasan kehidupan mendatang. Peningkatan kualitas 

pendidikan merupakan masalah yang harus dipikirkan dan direncanakan secara 

berkesinambungan. 

Matematika merupakan salah satu bidang yang menduduki peran penting 

dalam pendidikan, hal ini dapat dilihat dari waktu jam pelajaran yang lebih 

banyak bila dibandingkan dengan pelajaran lain. Beberapa  pendapat  menyatakan  

bahwa  hasil  pembelajaran  matematika  masih  kurang memenuhi  harapan. 

Masalah klasik yang sering muncul dalam pembelajaran matematika di Indonesia 

adalah masih banyak guru yang melakukan proses pembelajaran matematika di 

sekolah dengan pendekatan konvensional, yakni guru secara aktif mengajarkan 

matematika, kemudian memberi contoh dan latihan. Disisi lain, siswa 

mendengarkan, mencatat dan mengerjakan latihan yang diberikan guru, sehingga 

pembelajaran menjadi kurang bermakna dan membuat siswa kurang aktif. 

Menurut Sanjaya (2006) yang memberikan contoh dalam pelajaran matematika, 

siswa hafal perkalian dan pembagian tetapi mereka bingung berapa harus 

membayar ketika disuruh membeli 2,25 kg telur dengan harga satu kilogramnya 

Rp 12.000,00. 

Dari pendapat tersebut nampak bahwa pembelajaran matematika  kurang 

memberi  kesempatan  kepada siswa  untuk  menggunakan  konsep-konsep  yang 

dipelajarinya dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Salah satu faktor 

penyebab kekurangberhasilan tersebut adalah proses pembelajaran yang hanya  

sebatas  melunasi  tagihan  kurikulum. Siswa  harus  memahami  dan menguasai 

konsep-konsep matematika hanya untuk mengejar target kurikulum dengan waktu 
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yang terbatas.  Kompetensi  dasar  pemecahan  masalah  yang menjadi fokus 

penting dalam kurikulum matematika seringkali terabaikan. Pembelajaran yang 

berorientasi pada target penguasaan materi hanya berhasil dalam mengingat 

jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali siswa untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan jangka panjang. 

Belajar matematika adalah bagaimana membangun konsep yang sifatnya 

dinamis. Oleh karena itu, untuk memahami matematika, siswa perlu 

mengkonstruksi konsep atau prinsip matematika menurut konstruksinya sendiri 

(Hudojo, 2003). Matematika merupakan ilmu pasti, tidak lepas dari angka dan 

rumus, maka sebagai seorang yang berada dalam lingkungan pendidikan, sangat 

memerlukan terobosan inovasi yang dapat membangun minat belajar siswa 

terhadap matematika. Sehingga, diharapkan matematika tidak dianggap lagi 

sebagai mata pelajaran yang sulit tetapi mudah dan menyenangkan. Diperlukan 

sebuah strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang menarik dan 

tepat untuk mengubah image matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan. 

Semuanya itu terangkum dalam model pembelajaran yang merupakan konsepsi 

untuk mengajarkan materi dalam mencapai tujuan tertentu.  

Mengingat pentingnya metode pembelajaran dalam transfer pengetahuan, 

maka dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang inovatif untuk menunjang 

peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu model pembelajaran yang sering kita 

jumpai adalah model pembelajaran yang konvensional, dimana guru merupakan 

titik pusat dari sebuah pembelajaran dan siswa hanya sebagai pendengar. Namun, 

seiring perkembangan zaman, model pembelajaran juga mengalami 

perkembangan. Model yang sedang berkembang adalah dengan mengaktifkan 

siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Siswa dilibatkan langsung dalam 

menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah dalam matematika haruslah 

mengikuti aturan-aturan yang ada dan bersifat sistematis. Banyak sekali 

penyelesaian matematika yang hanya didasarkan pada cara praktis dan instan, 

sehingga banyak sekali siswa yang tidak benar-benar memahami materi dan 

sistematika penyelesaiannya. Perlu adanya suatu konsep baru dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam matematika, yang diharapkan bisa 
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meningkatkan pemahaman dan pembelajaran untuk bisa menyelesaikan 

permasalahan secara sistematis yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi 

belajar matematika. 

Heuristik adalah suatu langkah-langkah umum yang memandu pemecah 

masalah dalam menemukan solusi masalah. Dalam hal ini, heuristik diartikan 

sebagai tujuan yang hendak ditemukan, jalan atau proses semata-mata ditentukan 

oleh siswa itu sendiri. Siswa dituntun untuk meyelesaikan permasalahan dengan 

diberi pertanyaan pancingan yang mengarah kepada apa yang akan dicari. 

Penyelesaian masalah dalam metode heuristik dapat diselesaikan menggunakan 

sistematika yang disebut dengan LAPS (Logan Avenue Problem Solving), yaitu 

masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin, belum dikenal 

cara penyelesaiannya, kemudian dicari jalan masuk untuk mengetahui kunci untuk 

mencari atau menemukan cara penyelesaian. Untuk menyelesaikannya digunakan 

kata tanya apa masalahnya, adakah alternatif, apakah bermanfaat, apakah 

solusinya, dan bagaimana sebaiknya mengerjakannya. Dalam proses ini siswa 

diajari untuk menyelesaikan melalui empat tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari 

tahap pemahaman masalah, pembuatan perencanaan, sistem pengerjaannya, 

sampai pada tahapan mengevaluasi jawaban yang sudah dikerjakannya. Langkah 

ini dikenal dengan langkah Polya. 

Menurut Polya (Rosita,2007), pemecahan masalah sebagai satu usaha mencari 

jalan keluar dari satu kesulitan, guna mencapai satu tujuan yang tidak  begitu 

mudah segera untuk dicapai. Sedangkan menurut Hamsah (2006), pemecahan 

masalah dapat berupa  menciptakan ide baru, menemukan teknik atau produk 

baru. Bahkan didalam pembelajaran matematika, selain pemecahan masalah 

mempunyai arti khusus, istilah tersebut mempunyai interpretasi yang berbeda. 

Misalnya, menyelesaikan soal cerita yang tidak rutin dan mengaplikasikan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Berawal dari masalah yang belum 

diketahui cara penyelesaiannya, siswa akan terbawa ke dalam arus keingintahuan 

dimana akan menumbuhkan motivasi belajarnya. Motivasi yang tinggi dalam 

belajar matematika jelas akan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan 

prestasi belajarnya. Materi pelajaran akan lebih lama diingat, karena dalam 
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menyelesaikan masalahnya siswa mencari referensi dan menemukan cara 

penyelesaiannya sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru mata pelajaran matematika di SMP 

Negeri 12 Malang pada tanggal 11 Juli 2011, menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran masih kurang berorientasi kepada siswa. Dalam hal ini, siswa 

kurang aktif membangun pengetahuan yang dimiliknya bahkan terkesan banyak 

siswa yang kurang serius dan kurang aktif mengajukan pertanyaan dalam proses 

belajar di kelas. Hal ini mengakibatkan hasil belajar matematikanya menjadi 

kurang memuaskan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa, yaitu: pemberian tugas-tugas, memberi pujian kepada siswa 

yang aktif, serta memberi remidi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

Tetapi usaha-usaha tersebut kurang mampu memberikan hasil sesuai harapan. 

Materi Faktorisasi Suku Aljabar merupakan satu bahasan utama yang selalu 

menjadi kesulitan siswa. Pada materi ini, siswa masih mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah yng berbentuk soal cerita. Siswa mudah 

menerapkan rumus-rumus pada soal rutin tetapi untuk soal cerita, siswa kesulitan 

dalam menentukan apa yang dimaksud dalam soal. Siswa juga mengalami 

kesulitan memahami kalimat dalam soal. 

Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ini, disebabkan karena siswa masih 

terlalu berpedoman kepada buku pegangan mereka (buku paket), sehingga para 

siswa tidak termotivasi untuk menemukan  cara lain atau cara yang berasal dari 

pikiran mereka sendiri yang mungkin lebih mudah untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Pada latar belakang masalah di atas, dibahas mengenai proses pembelajaran 

yang masih terpusat pada guru dan buku panduan yang di gunakan, sehingga 

siswa  kurang mampu menyampaikan ide-idenya. Selain itu, siswa kurang 

termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan pikirannya sendiri dan 

mengalami kesulitan mengerjakan soal-soal pemecahan masalah sehingga 

menyebabkan nilai rendah pada pembelajaran matematika. Oleh karena itu, 
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pembelajaran matematika di SMP Negeri 12 Malang memerlukan model 

pembelajaran yang berbeda dan berpusat pada siswa.  

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti mendiskripsikan  rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode LAPS-Heuristik Model Polya pada materi faktorisasi 

suku aljabar? 

2) Bagaimana motivasi belajar siswa pada materi faktorisasi suku aljabar dengan 

menggunakan metode LAPS-Heuristik Model Polya? 

3) Bagaimana prestasi belajar siswa pada materi faktorisasi suku aljabar dengan 

menggunakan metode LAPS-Heuristik Model Polya? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah maka diperlukan pembatasan masalah. Pembatasan 

masalah merupakan ruang lingkup peneliti dalam melakukan penelitian. Sehingga 

untuk memperjelas dan menghindari salah tafsir terhadap masalah dalam 

penelitian ini. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran LAPS-

Heuristik Model Polya 

2) Motivasi belajar dibatasi pada minat untuk belajar, ketekunan dalam belajar, 

usaha untuk meraih prestasi, dan besarnya perhatian terhadap pelajaran.  

3) Prestasi belajar dibatasi pada hasil belajar siswa setelah menerima pengalaman 

belajar pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. 

4) Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 12 

Malang Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan pada hakikatnya adalah hal-hal yang ingin dicapai ketika melakukan 

suatu aktivitas. Tujuan juga merupakan indikator dari kesuksesan penelitian ini.  

Sesuai dengan rumusan dan batasan masalah yang telah ditentukan 

sebelumnya, maka dapat kita ambil beberapa tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan aktifitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode Laps-Heuristik Model Polya pada materi faktorisasi 

suku aljabar. 

2. Mendeskripsikan motivasi belajar siswa pada penerapan metode Laps-

Heuristik Model Polya dalam pembelajaran matematika pada materi 

faktorisasi suku aljabar pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 12 Malang. 

3. Mendeskripsikan prestasi belajar siswa pada penerapan metode  Laps-

Heuristik Model Polya dalam pembelajaran matematika pada materi 

faktorisasi suku aljabar pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 12 Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Faktor Manfaat merupakan salah satu esensi penting yang harus 

dipertimbangkan dalam melakukan suatu penelitian. Hasil penelitian ini, di 

harapkan dapat memberikan manfaat bagi guru maupun siswa di sekolah untuk 

menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Manfaat dari kegiatan penelitian 

ini adalah: 

1. Bagi siswa, dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana 

menyelesaikan soal cerita matematika dengan model Polya, sehingga 

diharapkan dapat mengatasi kesulitan menyelesaikan soal berbentuk 

pemecahan masalah yang selama ini menjadi kesulitan bagi sebagian besar 

siswa. 

2. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran 

yang efektif untuk membantu siswa dalam menyelesaikan soal cerita (soal 

pemecahan masalah). 
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3. Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang terkait, diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan mutu pendidikan 

khususnya perbaikan pembelajaran. 

4. Bagi peneliti lain, temuan yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pengembangan atau masukan bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang 

dikehendaki pada penelitian ini, maka  penulis membuat definisi operasional 

sebagai berikut: 

a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal 

lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya. 

b.  Metode pembelajaran adalah langkah atau cara yang digunakan guru dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran atau cara yang digunakan guru agar apa yang 

disampaikan masuk ke otak siswa.  

c. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awa sampai akhir yang disajikan khas oleh guru. 

d. Heuristik adalah suatu langkah-langkah umum yang memandu pemecah 

masalah dalam menemukan solusi masalah. 

e. Metode LAPS-Heuristik Model Polya adalah suatu model pembelajaran 

dimana siswa dituntun dengan rangkaian pertanyaan dalam rangka 

menenemukan solusi masalah. Jalan atau proses semata-mata ditentukan oleh 

siswa itu sendiri. Siswa dituntun untuk meyelesaikan permasalahan dengan 

diberi pertanyaan pancingan yang mengarah kepada apa yang akan dicari. 

f. Pembelajaran merupakan proses komunikatif-interaktif antara sumber belajar, 

guru, dan siswa yaitu saling bertukar informasi. 

g. Faktorisasi suku aljabar merupakan bagian pertama pelajaran matematika, 

seperti operasi tambah, kurang, kali dan pangkat suku satu, suku dua, dan suku 

tiga, Operasi pembagian dengan suku sejenis atau suku tidak sejenis, dan 
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pemfaktoran suku bentuk aljabar dan faktor persekutuan terbesar dalam 

matematika. 

h. Prestasi belajar merupakan hasil penugasan keterampilan dan usaha untuk 

memperoleh suatu tambahan ilmu berupa penguasaan konsep, kaidah, prinsip 

dan teori dari hasil belajarnya. Biasanya hasil belajar tersebut dinyatakan 

dengan angka-angka.  

i. Motivasi belajar adalah suatu tingkah laku atau kegiatan dalam rangka 

mengembangkan diri baik dalam aspek kognitif, psikomotor, maupun sikap 

dan berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh individu yang 

sedang belajar itu sendiri. 


