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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kegiatan yang mempengaruhi kemajuan manusia 

sebab dengan pendidikan manusia dapat memperluas pengetahuan yang 

membentuk nilai, sikap, dan prilaku. Pembaharuan dalam pendidikan pun selalu 

dilakukan seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan munculnya 

masalah-masalah baru. Tujuan dari pembaharuan tersebut untuk mencari struktur 

kurikulum, sistem pendidikan, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Upaya ini dilakukan untuk mencetak generasi yang memiliki 

kualitas sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Adapun aspek-aspek yang menjadi faktor pencapaian tujuan pendidikan 

yakni, peserta didik, kurikulum, sarana, dan guru (In’am, 2015). Kurikulum 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, hal ini 

menyebabkan penyelenggaraan pendidikan tidak bisa lepas dari kurikulum. 

Kurikulum yang diterapkan pada saat ini adalah kurikulum 2013, dimana siswa 

menjadi pusat pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari 

tingkat pemahaman, keterampilan, dan penugasan materi serta prestasi belajar 

siswa. Pencapaian hasil belajar siswa dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi 

standar kompetensi. Salah satu mata pelajaran yang menjadi standar kompentesi 

adalah matematika. Hal ini menjadikan matematika menjadi mata pelajaran wajib 

untuk dipelajari setiap jenjang pendidikan.  
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Dalam pembelajaran matematika, kemampuan berpikir logis diperlukan 

untuk memecahkan persoalan matematika. Selain membutuhkan kemampuan 

berpikir logis, pembelajaran matematika juga meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berpikir logis. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pembelajaran 

matematika berdasarkan kurikulum 2013 Revisi 2016 (Kurikulum, 2016), yaitu : 1) 

memahami konsep dan menerapkan prosedur matematika dalam kehidupan sehari-

hari; 2) membuat generalisasi berdasarkan pola, fakta dan fenomena, atau data yang 

ada; 3) melakukan operasi matematika untuk penyederhanaan, dan analisis 

komponen yang ada; 4) melakukan penalaran matematis yang meliputi membuat 

dugaan dan memverifikasinya; 5) memecahkan masalah dan mengomunikasikan 

gagasan melalui simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

atau masalah; 6) menumbuhkan sikap positif seperti sikap logis, kritis, cermat, teliti, 

dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah.  

 Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai tentu menjadi salah satu 

faktor pendukung tercapainya tujuan pembelajaran matematika. Sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2016) yang menyatakan bahwa, 

rendahnya hasil belajar karena metode pembelajaran yang digunakan membuat 

peran guru lebih dominan sehingga siswa belum semua terlihat aktif dalam proses 

pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah metode 

ceramah. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran belum maksimal dalam 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis dan bertindak kreatif, 

sehingga peneliti menggunakan metode problem solving guna meminimalisir 

masalah tersebut. Mengingat matematika merupakan materi pelajaran yang 

mencakup materi-materi abstrak dan tidak mudah untuk dipahami oleh siswa maka 
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tidak sedikit guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

Metode problem solving merupakan penggunaan metode pembelajaran 

dengan jalan melatih siswa menghadapai berbagai masalah, bagi masalah pribadi 

atau perorangan, maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara 

bersama-sama (Hamiyah dan Jauhar, 2014).  Metode ini sesuai untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa. Penerapan metode problem solving, membantu siswa 

untuk memecahkan persoalan matematika karena dengan menggunakan metode ini 

siswa dituntut untuk menyelesaikan suatu persoalan secara sistematis. Penggunaan 

metode ini tentu dengan tujuan agar siswa terlatih untuk memecahkan masalah 

secara sistematis dan logis. 

Kemampuan berpikir logis diperlukan dalam pembelajaran matematika sebab 

peran penting dalam berpikir logis adalah pemahaman siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika. Pemahaman konsep yang tidak didukung oleh 

kemampuan berpikir logis akan mengakibatkan siswa mempunyai intuisi yang baik 

tentang suatu konsep tapi tidak mampu menyelesaikan suatu masalah (Syafmen & 

Marbun dalam Septiati, 2015). Berpikir logis adalah suatu proses berpikir secara 

konsisten untuk mengambil sebuah kesimpulan. Proses tersebut tentu membuat 

siswa lebih sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika 

sehingga siswa dapat memahaman konsep materi dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa SMP Muhammadiyah 

6 Dau, diperoleh keterangan bahwa seringkali siswa mengalami kesulitan dalam 

memecahkan persoalan matematika. Keterangan tersebut diperkuat dengan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan guru matematika di SMP Muhammadiyah 6 
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Dau bahwa, siswa mengalami kesulitan pada saat menyelesaikan permasalahan 

matematika terutama pada soal yang memerlukan kemampuan bernalar. Ketika 

siswa diberikan masalah berupa soal cerita ataupun soal yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya, beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikannya. Tahapan yang sering kali dianggap sulit bagi siswa adalah 

menghubungkan informasi yang diketahui pada masalah guna mendapatkan suatu 

kesimpulan berupa jawaban. Adapun saat proses pembelajaran siswa mengerti apa 

yang disampaikan oleh guru, namun saat diberi suatu permasalahan siswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Permasalahan tersebut tentu 

berimbas pada hasil belajar kurang maksimal.  

Pengambilan variabel terikat berupa kemampuan berpikir logis diharapkan 

siswa mampu percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang 

diberikan oleh guru. Pengambilan variabel terikat didukung oleh pernyataan bahwa 

kemampuan berpikir logis mampu membuat siswa mempunyai intuisi yang baik 

mengenai suatu konsep pembelajaran, hal tersebut tentu memiliki pengaruh untuk 

menyelesaikan masalah (Septiati, 2015). Dengan latar belakang tersebut, maka 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Metode Problem Solving 

Ditinjau dari Kemampuan Berpikir Logis dalam Pembelajaran Matematika”.   

Pada penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti mengambil materi 

himpunan. Materi himpunan merupakan materi umum yang selalu dibahas pada 

jenjang pendidikan tingkat SMP. Materi himpunan baik untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menghubungkan materi sebelumnya yang telah dibahas, 

atau menghubungkan materi himpunan pada disiplin ilmu lain atau bahkan dengan 

keseharian siswa. Sehingga dapat terlihat juga bagaimana siswa dalam 
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mengidentifikasi masalah. Dengan mengambil keterkaitan materi dengan 

keseharian yang telah dialami oleh masing-masing siswa. Hal ini tentu berkaitan 

dengan indikator yang akan diteliti. 

1.2 Definisi Operasional 

Untuk menghidari kekeliruan permasalahan terhadap judul diatas, maka penulis 

merasa perlu memberikan Batasan istilah dalam judul yaitu: 

a. Metode Problem Solving : Penyajian materi dalam pembelajaran yang 

menghadapkan siswa pada persoalan yang harus diselesaikan atau 

dipecahkan guna mencapai tujuan dari pembelajaran. 

b. Metode Konvensional : Penyajian materi dalam pembelajaran yang berpusat 

pada guru dengan cara menyampaikan keterangan atau informasi atau 

uraian tentang suatu materi melalui penjelasan lisan secara langsung 

terhadap siswa, metode ini juga dikatakan sebagai metode ceramah.  

c. Problem : Kesulitan atau hambatan yang membutuhkan solusi dan tidak 

dapat diselesaikan dengan prosedur rutin. 

d. Berpikir Logis : Salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika yang 

merupakan proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa 

fakta dan sumber yang relevan. 

e. Pengaruh : Sesuatu  yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang 

lain. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, antara lain: 
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a. Apakah ada perbedaan tingkat kemampuan berpikir logis siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan metode problem solving dan 

konvensional? 

b. Bagaimana pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan berpikir 

logis siswa pada pembelajaran matematika? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir logis siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode problem solving dan 

konvensional. 

b. Untuk mengetahui pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan 

berpikir logis siswa pada pembelajaran matematika. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah, maka masalah yang akan dibahas tertuju pada 

pengaruh penggunaan metode problem solving dalam pembelajaran matematika 

yang ditinjau dari kemampuan berpikir logis siswa dengan materi “Himpunan” di 

SMP Muhammadiyah 6 Dau.  

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain: 

a. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam proses belajar mengajar 

khususnya dalam pemilihan metode pembelajaran yang efektif dan dapat 

meningkatkan partisipasi siswa serta kemampuan siswa dalam memecahkan 

suatu permasalahan matematika. 
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b. Bagi Siswa 

Dapat menumbuhkan sikap positif (minat dan respon belajar) siswa dalam 

memecahkan permasalahan matematika dan melatih siswa untuk lebih 

sistematis dalam mengatasi permasalahan matematika. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan guna meningkatkan 

mutu proses dan hasil belajar siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai referensi maupun pengalaman mengajar dengan 

menggunakan metode problem solving.  

e. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai referensi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai 

metode problem solving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


