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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan usaha kegiatan guru secara terencana 

dengan menyediakan sumber belajar agar siswa dapat belajar secara aktif 

(Dimyati & Mudjiono, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa guru merupakan 

salah satu unsur penting dalam proses melaksanakan pembelajaran (Balbag, 

Yenilmez, & Turgut, 2017). Selama proses pembelajaran guru mempunyai 

tugas yaitu harus menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan 

menarik sehingga materi yang disampaikan membuat siswa merasa senang 

serta bersemangat (Dewi, Wiarta, & Manuaba, 2015). Dalam proses 

pembelajaran juga harus diselenggarakan secara interaktif, menginspirasi, 

menantang, menyenangkan, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan 

mampu memberikan ruang bagi prakarsa, mengembangkan kreativitas, 

kemandirian berdasarkan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis 

siswa (Permendikbud, 2016). Sehingga langkah yang harus digunakan guru 

dalam meraih prestasi belajar yang maksimal adalah melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan memperhatikan pada setiap kategori kreativitas siswa, 

pemilihan dan penerapan model serta pendekatan pembelajaran yang sesuai 

dengan keadaan siswa didalam kelas (Suprapto, Kusmayadi, & Sujadi, 2015).  

Siswa merupakan subjek dalam proses pembelajaran yang harus 

dilibatkan secara aktif (Suhartati, 2016). Menurut Widjajanti (2009), dalam 

pembelajaran matematika siswa didorong agar memiliki kemampuan 

memecahkan masalah matematika untuk mengasah penalaran yang cermat, 
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kritis, logis dan kreatif. Siswa mempunyai kemampuan berpikir kreatif 

merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika (Putra, Irwan, & 

Vionanda, 2012). Berhasil tidaknya tujuan tersebut diprioritaskan kepada siswa 

agar proaktif merancang pembelajarannya, sedemikian sehingga siswa 

tergugah semangat selalu mengembangkan kreativitasnya (Winarso, 2014). 

Hal ini terlihat bahwa kemampuan berpikir kreatif atau kreativitas merupakan 

kemampuan yang penting untuk dikembangkan (Rudyanto, 2014). 

Kreativitas dalam matematika adalah hasil dari berpikir kreatif yang 

digunakan untuk menemukan ide-ide baru, strategi-strategi baru dalam 

memecahkan permasalahan matematika yang divergen (Richardo, Mardiyana, 

& Saputro, 2014). Adapun cara mengembangkan dan mengasah siswa berpikir 

kreatif dengan memperkenalkan siswa mengenai persoalan matematika 

terbuka dimana mempunyai penyelesaian yang beragam, cara berbeda dan 

banyak solusi benar (Maftuh, 2017). Lebih lanjut dikatakan bahwa pada 

pembelajaran matematika, kreativitas memiliki keterkaitan dengan pengajuan 

dan pemecahan masalah (Krisnawati, 2012).  

Kemampuan pemecahan masalah adalah salah satu unsur yang 

penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa, sebab dalam 

pembelajaran matematika pada intinya adalah menyelesaikan masalah yang 

menghubungkan antara pengetahuan dengan masalah yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari dan menciptakan ide dalam beragam cara 

(Rahmazatullaili, Zubainur, & Munzir, 2017). Kemampuan pemecahan 

masalah dalam pembelajaran matematika dapat dikembangkan dengan 

memberikan pembelajaran soal uraian, dikarenakan pembelajaran tersebut 
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berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Ifanali, 2014). Selain 

itu, dalam pembelajaran matematika pemecahan masalah perlu dibudayakan 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti mampu meningkatkan 

kreativitas siswa (Winarso, 2014). Dengan demikian, pembelajaran didalam 

kelas yang mengkondisikan siswa belajar memecahkan dan menemukan 

masalah, akan membuat siswa melakukan penyelidikan serta menemukan 

sesuatu (Yulianto & Sutiarso, 2017). 

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2018 

di SMP Muhammadiyah 04 Malang, diketahui bahwa proses pembelajaran 

matematika yang dilakukan guru memulai dengan memberi salam kepada 

siswa, mengabsensi siswa dan memotivasi siswa. Guru menstimulasi ingatan 

siswa mengenai materi sebelumnya serta kemudian melanjutkan materi yang 

disampaikan. Sebelum guru menyampaikan materi, guru meminta siswa 

mempersiapkan bahan atau media kertas. Siswa terkadang tidak membawa 

perlengkapan alat tulis miliknya, sehingga mulai pinjam meminjam alat tulis 

yang membuat kelas menjadi gaduh dan kurang kondusif. Proses penyampaian 

materi dilakukan secara rinci dan jelas oleh guru agar siswa dapat mengikuti 

setiap langkah dengan baik. Memasuki pertengahan proses pembelajaran siswa 

mulai berbicara dengan teman sebangkunya, bermain dan tidak memperhatikan 

guru bahkan ada siswa yang tidur. Salah satu cara yang dilakukan guru untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan soal kepada siswa. 

Namun nyatanya, dalam mengerjakan soal guru masih aktif membantu siswa.  

Adapun jumlah siswa di kelas VIII SMP Muhammadiyah 04 Malang 

terdiri dari 14 siswa dimana terdapat 12 siswa yang kurang bisa mengerjakan 
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soal yang telah diberikan dan 2 siswa mampu mengerjakan soal dengan baik. 

Langkah yang sering digunakan siswa yakni dengan mengikuti apa yang 

dicontohkan oleh guru, sehingga siswa merasa kesulitan ketika harus 

menyelesaikan soal dengan caranya sendiri. Hal ini mengakibatkan siswa 

kurang mampu dalam mengembangkan kreativitasnya. Disisi lain, kemampuan 

pemecahan masalah tergolong rendah, karena siswa belum terbiasa merancang 

penyelesaian masalah, sehingga tidak mengetahui langkah yang seharusnya 

dilakukan. Kurang mampu memahami konsep juga menjadi faktor rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah. 

Data hasil wawancara dengan guru matematika pada kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 04 Malang, diketahui bahwa guru menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab. Siswa cenderung merasa kesulitan dalam 

menyelesaikan soal berbentuk cerita. Siswa kurang mampu mengembangkan 

pengetahuannya dan hanya menggunakan rumus matematika yang diajarkan 

oleh guru. Akibatnya, siswa enggan mengerjakan soal secara individu bahkan 

kebanyakan hanya menunggu jawaban dari temannya. Siswa yang 

kreativitasnya kurang akan mengalami kesulitan memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hasil wawancara dengan siswa mengenai 

pembelajaran matematika di sekolah didapatkan bahwa siswa mengganggap 

pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang membosankan dan 

menakutkan. Disamping itu, kebanyakan siswa hanya mampu menguasai cara 

penyelesaian masalah yang telah dicontohkan oleh guru. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada 

guru dan siswa disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan guru 
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matematika di SMP Muhammadiyah 04 Malang sudah cukup baik. Akan 

tetapi, dalam proses pembelajaran yang aktif hanya gurunya sedangkan siswa 

cenderung pasif dan hanya menunggu materi yang disampaikan oleh guru. 

Siswa yang kreativitasnya kurang mengakibatkan rendahnya kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu variasi 

model dan pendekatan pembelajaran yang efektif agar dapat membantu siswa 

menjadi lebih aktif, mendorong kreativitas siswa serta meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu 

cara yang dapat digunakan yaitu menerapkan model POGIL (Process Oriented 

Guided Inquiry Learning) yang dikolaborasikan dengan pendekatan saintifik. 

POGIL merupakan suatu model pembelajaran berbasis proses dengan 

penyelidikan terbimbing sehingga siswa mampu mengembangkan 

pemahamannya mengenai materi yang disajikan (Eitel, 2015). Selain 

mengembangkan pengetahuan melalui pemahamannya, model POGIL juga 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa, diantaranya 

pemrosesan informasi, komunikasi lisan dan tulisan, berpikir kritis, pemecahan 

masalah, metakognisi serta penilaian (Moog, Creegan, Hanson, Spencer, & 

Straumanis, 2006). Menurut Sulastriningsih & Suranata (2013) POGIL adalah 

penjabaran dari 3 komponen yakni kelompok belajar, kegiatan inkuiri 

terbimbing serta metakognisi. Strategi yang umum dan efektif untuk 

pelaksanaan pembelajaran POGIL adalah dengan membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari tiga atau empat siswa untuk mengerjakan 

lembar kerja yang telah disediakan (Purnomo & Abadi, 2015). Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa karakterisitik model POGIL adalah penggunaan siklus 
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belajar dan fokus pada pengembangan keterampilan proses melalui kerjasama 

dalam kelompok yang sudah dirancang. Penerapan model pembelajaran 

POGIL diharapkan mampu mengembangkan kreativitas siswa serta 

kemampuan pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian Nugraheni, Mastur, & Wijayanti (2014), 

menyatakan bahwa penerapan model POGIL menggunakan alat peraga efektif 

pada kemampuan pemecahan masalah siswa. Hasil penelitian lainnya 

Widyaningrum, Pujiastuti, & Wijayanti (2016) menjelaskan bahwa 

pembelajaran model POGIL berbantuan kartu masalah efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

ketercapaian ketuntasan yang klasikal. Selanjutnya, agar model POGIL dapat 

berjalan dengan baik maka perlu adanya inovasi yakni menggunakan 

pendekatan pembelajaran lainnya.  

Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran pada kurikulum 2013 di sekolah (Inganah, Taufik, Cahyono, & 

Ummah, 2016). Penerapan pendekatan saintifik dilakukan agar siswa lebih 

aktif dalam mengkontruksi pengetahuan serta dapat mendorong siswa 

melakukan penyelidikan untuk menemukan berbagai fakta dari suatu kejadian 

(Toangi, Mallo, & Linawati, 2016). Menurut Suhartati (2016) proses 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik terdiri dari tiga ranah 

yaitu sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor). 

Lebih lanjut diuraikan bahwa proses pembelajaran tersebut diharapkan 

menghasilkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif dan efektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan serta pengetahuan yang terintegrasi. 
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Berdasarkan hasil penelitian Ardiantari, Wiarta, & Manuaba (2015), 

menunjukkan bahwa penerapan pendekatan saintifik dengan penilaian proyek 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar 

pengetahuan matematika. Peneliti lain Winarso (2014) menyatakan bahwa 

pembelajaran pendekatan saintifik mampu meningkatkan kreativitas belajar 

siswa. 

Adapun hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan sekarang 

yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian terdahulu 

Nugraheni et al. (2014), peneliti hanya menerapkan model POGIL terhadap 

kemampuan pemecahan masalah, sedangkan penelitian sekarang akan 

menerapkan model POGIL dikolaborasikan dengan pendekatan saintifik yang 

baru diterapkan pada kurikulum 2013 terhadap kemampuan pemecahan 

masalah dan juga kreativitas siswa. 

Model POGIL dengan pendekatan saintifik adalah salah satu cara 

alternatif yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran matematika 

karena siswa menjadi lebih aktif untuk meningkatkan kreativitas dalam 

berpikir dan dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang 

dimiliki dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong 

untuk melakukan penelitian di SMP Muhammadiyah 04 Malang yang 

diwujudkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Kemampuan Pemecahan 

Masalah dan Kreativitas Siswa pada Pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar 

Menggunakan Model POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) 

dengan Pendekatan Saintifik”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti berupaya menyampaikan 

gambaran masalah yang akan diberikan solusi yaitu mengenai kemampuan 

pemecahan masalah dan kreativitas siswa. Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana penerapan model pembelajaran POGIL dengan pendekatan 

saintifik pada pembelajaran bangun ruang sisi datar? 

b. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran bangun 

ruang sisi datar menggunakan model pembelajaran POGIL dengan 

pendekatan saintifik? 

c. Bagaimana kreativitas siswa pada pembelajaran bangun ruang sisi datar 

menggunakan model pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat model 

dan pendekatan yang telah diterapkan. Namun belum ada yang 

mengkolaborasikan antara model dan pendekatan ini dalam penelitian. Oleh 

karena itu berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

a. Penerapan model pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik pada 

pembelajaran bangun ruang sisi datar. 

b. Kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran bangun ruang sisi 

datar menggunakan model pembelajaran POGIL dengan pendekatan 

saintifik. 
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c. Kreativitas siswa pada pembelajaran bangun ruang sisi datar 

menggunakan model pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain tujuan yang ingin dicapai, terdapat manfaat yang dapat diambil 

dari penelitian mengenai kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas 

siswa pada pembelajaran bangun ruang sisi datar menggunakan model POGIL 

dengan pendekatan saintifik. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara praktis dan teoritis antara lain:  

a. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi siswa diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran 

untuk mengembangkan kreativitas siswa dan kemampuan pemecahan 

masalah pada pelajaran bangun ruang sisi datar dalam kegiatan 

menggunakan model POGIL dengan pendekatan saintifik. 

2) Bagi guru diharapkan sebagai bahan informasi kepada guru yang lain 

agar dapat memilih model pembelajaran serta menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang tepat. Sehingga materi pelajaran akan 

lebih menarik. 

3) Bagi sekolah yaitu hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi 

pihak sekolah dan dunia pendidikan serta sebagai upaya sosialisasi 

pentingnya penerapan model pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran pada mata pelajaran bangun ruang sisi datar 

khususnya di SMP Muhammadiyah 04 Malang. 
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4) Bagi peneliti yaitu penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh selama kuliah terhadap masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diambil adalah penelitian ini dapat dijadikan 

referensi dan bahan masukan untuk mendukung dasar teori yang relevan 

mengenai perkembangan pembelajaran bangun ruang sisi datar 

menggunakan model pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik. 

1.5 Batasan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih 

terarah dan juga terbatasnya kemampuan penulis, maka akan dilakukan batasan 

masalah sebagai berikut: 

a. Penelitian hanya akan meneliti siswa SMP Muhammadiyah 04 Malang 

kelas VIII  semester genap tahun pelajaran 2017/2018 pada pembelajaran 

bangun ruang sisi datar. 

b. Peneliti akan menggunakan model POGIL dengan pendekatan saintifik.  

c. Penelitian hanya akan menilai kemampuan pemecahan masalah dan 

kreativitas siswa. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional diperlukan bertujuan untuk mengantisipasi 

adanya kesalahan penafsiran mengenai penerapan model POGIL dengan 

pendekatan saintifik. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 
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a. Model POGIL adalah model pembelajaran inkuiri yang berorientasi proses 

yang berpusat pada siswa melalui tahapan mengidentifikasi kebutuhan 

belajar siswa, menghubungkan pemahaman sebelumnya, jelajahi, konsep 

penemuan pengenalan pembentukan, praktik mengaplikasikan 

pengetahuan, megaplikasikan pengetahuan kedalam konsep baru, dan 

merelefsikan proses pembelajaran. 

b. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang menempatkan siswa 

berperan aktif sehingga mampu mengkontruksi pengetahuan metode 

ilmiah melalui tahapan kegiatan mengamati, menanya, mencoba/ 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

c. Kemampuan pemecahan masalah adalah potensi yang dimiliki siswa 

dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dilakukan 

berdasarkan tahapan memahami masalah, membuat rencana, 

melaksanakan rencana serta melihat kembali dan memperluas masalah. 

d. Kreativitas siswa adalah keunikan pribadi siswa dalam memecahkan 

masalah sehingga dapat menghasilkan sesuatu gagasan atau ide yang baru 

dan berbeda dilakukan berdasarkan tahapan kelancaran, keluwesan, 

keaslian, dan elaborasi.  

 


