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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memegang peran 

penting dalam dunia keilmuan. Begitu pentingnya matematika menjadikan 

pembelajaran matematika diajarkan disetiap jenjang pendidikan. Begitu besarnya 

peran matematika menuntut siswa agar dapat menguasai pelajaran matematika, 

karena dengan belajar matematika siswa dapat menggunakanya sebagai sarana 

dalam pemecahan masalah siswa sehari-hari (Olii, Machmud, & Majid, 2014). 

Pembelajaran matematika bertujuan untuk membentuk kemampuan berpikir siswa, 

membekali siswa berpikir logis, kritis, analitis, sistematis, kreatif, dan kemampuan 

bekerjasama (Chairani, 2015). Lebih lanjut dijelaskan bahwa kemampuan tersebut 

dapat dikembangkan melalui proses pemecahan masalah matematika. Sangat 

pentingnya pemecahan masalah karenanya siswa harus mampu untuk 

menguasainya. 

Pemecahan masalah merupakan suatu bagian dari proses pembelajaran 

matematika yang sangat penting dan baik untuk dilakukan karena di dalam 

pemecahan masalah siswa dituntut untuk menyelesaikan persoalan matematika 

yang tidak rutin dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar masalah 

tersebut dapat dipecahkan (Simanungkalit, 2015). Mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika, yang 

diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Kartono, 2013). Oleh 

karenanya kemampuan pemecahan masalah sulit sekali dilepaskan dari suatu proses 

pembelajaran matematika. 

Siswa yang memiliki kepercayaan diri bisa mudah dalam belajar 

matematika (Hapsari, 2011). Hal itu sependapat dengan Andriani et al. (2015) 

kepercayaan diri merupakan suatu hal terpenting bagi siswa dalam proses belajar 

khususnya dalam belajar matematika. Matematika yang diajarkan di sekolah 

diharapkan menjadi sarana bagi siswa untuk mengasah kepercayaan diri dalam 

menghadapi berbagai masalah yang dihadapi (Hendriana, 2012). 
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Namun dalam kenyataannya matematika merupakan pelajaran yang sulit 

untuk dipelajari, hal ini yang menyebabkan siswa bermasalah dengan kepercayaan 

diri (Andriani et al., 2015). Rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika 

merupakan keyakinan tentang kompetensi diri dan kemampuan seseorang dalam 

pembelajaran matematika. Dengan adanya rasa percaya diri siswa menjadi lebih 

termotivasi, sehingga lebih menyukai untuk belajar matematika (Martyanti, 2013). 

Berdasarkan observasi pada proses pembelajaran matematika terhadap 

siswa kelas X IPA 2 MA Bilingual Batu yang dilakukan pada tanggal 8 September 

2017. Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah mereview sedikit materi pada 

pertemuan sebelumnya. Kemudian guru melanjutkan materi selanjutnya tentang 

pertidaksamaan polinomial. Guru menjelaskan pertidaksamaan polinomial dengan 

menggunakan bantuan contoh soal. Selanjutnya guru meminta salah satu siswa 

untuk melanjutkan pengerjaan guru di depan. Kemudian dilanjutkan pemberian soal 

latihan yang diberikan oleh guru. Setelah itu guru meminta beberapa siswa untuk 

menuliskan pengerjaannya di depan. Saat guru meminta siswa mengerjakan di 

depan tidak ada yang mau, sehingga guru menunjuk siswa untuk maju mengerjakan 

di depan. Selain itu berdasarkan pengamatan observer di kelas pada saat siswa 

mengerjakan soal terlihat masih belum terstrukturnya pengerjaan yang dilakukan. 

Saat dilakukan wawancara dengan guru, guru juga mengungkapkan bahwa 

kebanyakan siswa ketika ditanya “apakah sudah paham?” siswa menjawab “sudah”. 

Kemudian bila disuruh mengerjakan soal di depan maka tidak ada siswa yang mau 

mengerjakan, itu menunjukkan kepercayaan diri siswa yang masih rendah, tutur 

guru. Selain itu juga kemauan siswa untuk belajar itu sangat kurang dikarenakan 

perkembangan zaman dan maraknya sosial media.  Guru juga mengatakan bahwa 

kebanyakan muridnya jarang belajar saat di rumah. Hal itu merupakan penyebab 

sulitnya siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Guru juga mengatakan 

bahwa belum pernah mengajar menggunakan model pembelajaran yang sudah 

dirancang seperti model-model pembelajaran kooperatif. Tetapi guru berencana 

mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran Question Student Have 

(QSH). Berdasarkan penjelasan dari guru, bisa diketahui bahwa tingkat 
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kepercayaan diri siswa yang masih rendah. Selain itu juga kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang masih kurang dikarenakan siswa jarang belajar.  

Pada hasil observasi guru menggunakan metode ceramah. Namun guru juga 

meminta siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Saat diberikan persoalan 

oleh guru siswa juga terlihat tidak antusias. Sehingga guru harus menunjuk siswa 

untuk mengerjakan kedepan, barulah siswa mulai mengerjakan soal yang diberikan. 

Ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri siswa yang masih rendah. Pada hasil 

observasi juga terlihat masih banyak siswa yang kebingungan dalam mengerjakan 

soal. Selain itu ada juga siswa yang sudah mengerjakan tetapi jawabnya masih 

kurang tepat atau tidak sesuai dengan yang diminta oleh soal. Hal ini terlihat dengan 

masih banyaknya pengerjaan masih kurang tepat ini menunjukkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang masih kurang. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan di kelas X IPA 

1 MA Bilingual Batu, diketahui bahwa proses pembelajaran yang dilakukan sudah 

cukup bagus, namun pembelajaran dikatakan masih belum maksimal. Dikarenakan 

belum terlihatnya salah satu dari tujuan pembelajaran yaitu membuat siswa berani 

berbicara atau aktif dalam kelas. Penggunaan pendekatan atau model-model 

pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif  masih sangat kurang. Guru 

masih belum bisa menerapkan model-model pembelajaran dikarenakan perlunya 

proses adaptasi dan sarana yang digunakan masih kurang memadai. Untuk lebih 

meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan pemecahan masalah siswa serta 

membuat suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dapat digunakan 

kolaborasi model pembelajaran Snowball Throwing (ST) dan pendekatan 

Scaffolding. 

Model pembelajaran Snowball Throwing (ST) adalah model pembelajaran 

yang melatih siswa untuk membuat pertanyaan dan juga mengkomunikasikan 

pertanyaan yang didapat ke anggota kelompok kemudian menjawabnya (Meika, 

Sujana, & Umami, 2016). Pada model pembelajaran ST siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok yang setiap kelompok diwakili oleh ketua kelompok untuk 

mendapat penjelasan dari guru (Huda, 2013). Kemudian ketua kelompok  bertugas 

menjelaskan kepada setiap anggota kelompok. Kemudian masing-masing  siswa 
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diharuskan membuat pertanyaan diselembar kertas yang dibentuk seperti bola lalu 

dilempar ke siswa lain. Siswa yang mendapat kertas harus menjawab pertanyaan di 

kertas yang didapatnya. Pada penggunaan model ini dapat melatih tingat 

kepercayaan diri siswa yaitu dalam hal mengkomunikasikan soal yang didapat 

kepada anggota kelompok. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan diri siswa 

untuk menjawab pertanyaan yang didapat tersebut. 

Pada hasil penelitian oleh Andriani et al. (2015) menunjukkan bahwa 

penggunaan model ST dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Sedangkan kita ketahui jika kepercayaan diri siswa rendah maka akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa (Andriani et al., 2015). Hal itu menunjukkan 

bahwa kepercayaan diri merupakan penyebab dari meningkatnya hasil belajar 

seorang siswa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Ikhlasmi, 2013) yang 

menunjukkan bahwa model pembelajaran ST memberikan pengaruh yang positif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa 

Penerapan model pembelajaran ST ini melibatkan siswa untuk dapat 

berperan aktif dan dengan bimbingan seorang guru, agar kemampuan siswa dalam 

memahami konsep dapat terarah dengan baik (Khusbiyantoro, Yohanie, & Samidjo, 

2015). Dapat dikatakan bahwa model pembelajaran ST ini tidak lepas dari peran 

bimbingan seorang guru. Maka akan sangat relevan jika digabungkan dengan 

pendekatan Scaffolding yang mempunyai implementasi yang sama. Pendekatan 

Scaffolding menitik beratkan pada pemberian bantuan dari guru terhadap siswa. 

Agar bimbingan yang dilakukan oleh guru lebih optimal dalam menggunakan 

model pembelajaran ST. Maka dengan kolaborasi dengan pendekatan Scaffolding 

ini bantuan atau bimbingan yang diberikan menjadi lebih terstruktur dan dapat 

menjadi pembelajaran yang efektif. 

Pendekatan Scaffolding adalah pendekatan yang menitik beratkan pada 

pemberian bantuan secukupnya yang didasari untuk menyelesaikan masalah yang 

sulit diselesaikan oleh siswa (Chairani, 2015). Dalam proses pemberian bantuan 

untuk menyelesaikan masalah yang sulit diselesaikan akan dikurangi sampai siswa 

dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri (Olii et al., 2014). Scaffolding 

perlu dilakukan karena dengan Scaffolding ini membantu siswa dalam memahami 



5 
 

 
 

cara menyelesaikan soal sehingga memiliki kemampuan pemecahan masalah yang 

baik (Fitriani, Hudiono, & Hamdani, 2014). Sehingga dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah penggunaan Pendekatan  Scaffolding ini cukup 

tepat. Berdasarkan hasil penelitian oleh Olii et al. (2014) juga menunjukkan bahwa 

penggunaan pendekatan Scaffolding dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa. Selain itu hasil penelitian Rittle-johnson & Koedinger (2010) juga 

menunjukkan bahwa Scaffolding berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan 

masalah.  

Tujuan dari model pembelajaran ST dengan pendekatan Scaffolding yaitu 

untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan pemecahan masalah siswa 

dalam pembelajaran. Pada penelitian ini variabel yang diteliti yaitu kepercayaan 

diri dan kemampuan pemecahan masalah siswa pada model pembelajaran ST 

dengan pemberian Scaffolding. Berdasarkan uraian tersebut, akan dilakukan 

penelitian dengan judul “Kepercayaan Diri dan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa pada Penerapan Model Pembelajaran ST dengan Pemberian 

Scaffolding”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang tentang kombinasi dari model ST dan 

pendekatan Scaffolding untuk meneliti kepercayaan diri dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model ST dengan pemberian scaffolding pada 

pembelajaran matematika? 

2. Bagaimana kepercayaan diri siswa dalam penerapan model ST dengan 

pemberian scaffolding pada pembelajaran matematika? 

3. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam 

penerapan model ST dengan pemberian scaffolding pada pembelajaran 

matematika? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, berikut ini tujuan 

penelitian adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Penerapan model ST dengan peemberian Scaffolding pada pembelajaran 

matematika. 

2. Kepercayaan diri siswa pada model ST dengan pemberian Scaffolding pada 

pembelajaran matematika. 

3. Kemampuan pemecahan masalah siswa pada model ST dengan pemberian 

Scaffolding pada pembelajaran matematika. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi masalah yang akan 

diteliti agar dalam proses penelitian mendapatkan data yang efektif dan akurat. 

1. Penerapan model ST dengan pemberian Scaffolding dilihat dari aktivitas 

guru dan aktivitas siswa. 

2. Kemampuan pemecayan masalah diukur menggunakan teori Polya. 

3. Penelitian dilakukan pada materi pelajaran Trigonometri. 

4. Penerapan model ST dengan pemberian Scaffolding pada siswa kelas X 

MIPA 1 di MA Bilingual Batu. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau berguna 

sebagai sumber pemikiran dalam mengukur kepercayaan diri dan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru diharapkan pembelajaran dengan pemberian Scaffolding 

dengan model ST dapat menjadi referensi untuk mengajar dalam 

upaya menumbuhkan kepercayaan diri dan meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika. 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

lain dengan menggunakan Scaffolding dengan model ST  dalam 

upaya menumbuhkan kemampuan-kemampuan yang lain pada siswa 

pada pembelajaran matematika. 

1.6 Definisi Operasional 

Berikut ini beberapa istilah penting yang perlu diberikan penegasan yang 

bertujuan untuk mengantisipasi kesalahan penafsiran mengenai beberapa istilah 

tersebut. 

a. Model Pembelajaran ST 

Model Pembelajaran ST merupakan model kooperatif dimana diawali 

dari pembentukan kelompok, penjelasan materi, pemberian tugas, 

diskusi masalah, membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan 

diakhiri dengan menyimpulan yang diukur dengan observasi dari proses 

pembelajaran. 

b. Pendekatan Scaffolding 

Scaffolding adalah pemberikan bantuan atau bimbingan secukupnya 

kepada siswa dan mengurangi bantuan tersebut yang diawali dari 

interaksi awal, menentukan ZPD, menjelaskan materi, pemberian tugas, 

diskusi masalah, pemberian bantuan, bantuan siswa, dan diakhiri dengan 

kesimpulan yang dilihat dari observasi pada proses pembelajaran. 
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c. Model Pembelajaran ST dengan pemberian Scaffolding adalah suatu

pembelajaran dengan tahapan; pembentukan kelompok dengan

menentukan ZPD terlebih dahulu, penjelasan materi, pemberian tugas,

diskusi masalah, membuat pertanyaan dengan pemberian bantuan,

menjawab pertanyaan dengan bantuan dari siswa, dan kesimpulan yang

dilihat dari observasi pada proses pembelajaran.

d. Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

bersikap positif terhadap diri sendiri dan lingkungan yang 

diimplementasikan pada percaya pada  matematika, percaya pada diri 

sendiri sebagai pelajar matematika, dan percaya pada pembelajaran 

matematika yang diukur dengan menggunakan angket. 

e. Masalah

Masalah merupakan suatu persoalan atau pernyataan yang menantang 

untuk dijawab atau diselesaikan, dan prosedur untuk menjawab atau 

menyelesaikannya tidak dapat dilakukan secara rutin. 

f. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah merupakan cara atau tahapan yang dilakukan oleh 

siswa yang meliputi tahapan; memahami masalah, merencanakan 

pemecahan, melaksanakan rencana, dan melihat kembali permasalahan 

yang telah diselesaikan yang diukur menggunakan tes berupa soal uraian. 




