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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Paradigma lama dalam pendidikan adalah pembelajaran yang berjalan satu 

arah. Pembelajaran di kelas tidak melibatkan siswa aktif dan didominasi oleh guru. 

Guru menjelaskan materi secara panjang lebar di depan kelas dan menganggap 

siswanya bagaikan kertas putih kosong. Pembelajaran yang demikian 

mengakibatkan kurangnya motivasi siswa pada pembelajaran sehingga berdampak 

pada keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas (Hertiavi, Langlang, & 

Khanafiyah, 2010). 

Proses pembelajaran di kelas merupakan penunjang tercapainya tujuan 

pendidikan. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang aktif yaitu adanya 

interaksi antara siswa dengan guru pada saat pembelajaran. Peran guru yang aktif 

pada saat proses pembelajaran diperlukan guna tercapainya tujuan pembelajaran 

(Rahmawati, 2011). Keprofesionalan seorang guru dalam mengajar khususnya 

pendidikan formal berpengaruh terhadap kualitas peserta didiknya.  

Sesuai pengalaman peneliti dan wawancara yang dilakukan dengan guru 

matematika di SMPN 25 Malang pada 6 Februari 2018 menunjukkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa perlu ditingkatkan. Hal ini 

ditunjukkan saat siswa menjumpai soal cerita, mereka cenderung kesulitan untuk 

mengidentifikasinya, sehingga berakibat pada penemuan solusi permasalahan. 

Guru lebih sering menggunakan model pembelajaran konvensional. Guru 
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menggunakan model tersebut dikarenakan praktis dan nyaman bagi beliau. tanpa 

menyiapkan fasilitas seperti media pembelajaran, pembelajaran sudah dapat 

berjalan. Akibatnya kelas menjadi tidak kondusif dikarenakan pembelajaran yang 

berlangsung monoton sehingga membuat siswa bosan. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya siswa yang ngobrol dan bermain dengan temannya ketika guru sedang 

menerangkan. 

Matematika merupakan dasar dari segala ilmu. Hampir semua bidang 

memuat matematika. Mulai dari bidang ekonomi, bidang teknik, bidang pendidikan 

sampai pertanian dan perternakan. Menurut Hamzah (2012) matematika 

merupakan bidang ilmu yang mempelajari suatu konsep dan teorema yang ada pada 

matematika diturunkan dari logika. Salah satu tujuan belajar matematika adalah 

supaya siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis dalam 

menyelesaikan soal matematika. Selain itu, belajar matematika dapat mengasah 

penalaran logis, kritis dan kreatif (Widjajanti, 2009). Faktanya matematika masih 

menjadi hal yang menakutkan bagi siswa. Siswa cenderung malas untuk belajar 

matematika dikarenakan banyaknya rumus yang dihafal, sehingga motivasi untuk 

belajar matematika kurang. Belajar matematika dengan cara menghafal rumus 

tentunya akan menyulitkan siswa, namun bila dilakukan dengan memahami sebuah 

konsep tentunya akan memudahkan siswa. Dengan demikian siswa dapat berfikir 

kritis atas konsep yang telah mereka pelajari dan mengambangkan 

pengetahuannya.  

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau kerangka yang 

digunakan pengajar sebagai pedoman pembelajaran untuk tercapainya tujuan 
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belajar (Trianto, 2007). Model pembelajaran juga merupakan solusi untuk 

meningktkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Guru dituntut untuk 

menguasai segala model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru harus tepat dengan kebutuhan siswanya. Model pembelajaran 

yang tepat berdasarkan uraian di atas adalah model pembelajaran induktif. Model 

pembelajaran induktif adalah proses berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus 

menuju yang bersifat umum. Sesuatu yang bersifat khusus menekankan 

pengalaman siswa di lapangan seperti, penelitian, pengamatan, observasi terhadap 

sesuatu (Listyaningrum, Sajidan, & Suciati, 2012). Ada beberapa versi untuk 

pembelajaran model induktif yaitu pembelajaran induktif versi Sharan-Sharma dan 

pembelajaran induktif versi Hilda Taba. Pada dasarnya kedua pembelajaran 

tersebut sama, yaitu penerapan proses berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus 

menuju sesuatu yang bersifat umum. Pembelajaran Induktif versi Hilda Taba 

digunakan karena pada model pembelajaran ini terdapat tahapan interpretasi data 

yang nantinya siswa dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang telah 

diamati (Huda, 2013). Dengan demikian siswa dapat lebih mudah mempelajari 

suatu konsep yang nantinya berdampak pada kemampuan matematis siswa karena 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa sesuai dengan pengalamannya.  

1.2 Rumusan Malasah 

Pelaksanaan penelitian dilakukan untuk tercapainya suatu tujuan. Tujuan 

penelitian didasarkan pada suatu permasalahan. Masalah dirumuskan dengan jelas 

dan spesifik, karena tercapainya sebuah tujuan penelitian bergantung pada 

perumusan masalahnya (Nasution, 2011). Sesuai dengan latar belakang, peneliti 
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ingin meneliti tentang pengaruh pembelajaran induktif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. Peneliti mengangkat judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Induktif Versi Hilda Taba untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMPN 25 Malang”. 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 

penelitian ini sebagai  berikut. 

a) Bagaimana penerapan model pembelajaran induktif versi Hilda Taba terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa? 

b) Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah 

diterapkannya model pembelajaran induktif versi Hilda Taba?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a) mendeskripsikan penerapan pembelajaran model induktif versi Hilda Taba. 

b) mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah 

diterapkan pembelajaran model induktif versi Hilda Taba. 

1.4 Batasan Masalah 

Penjabaran permasalahan di latar belakang memuat hal yang umum atau 

terlalu luas, sehingga diperlukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah 

dilakukan supaya penelitian lebih terarah dan hanya sebatas pada ruang lingkup 

permasalahan (Nasution, 2011). Adapun batasan masalah peneliti sebagai berikut. 
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a) Penelitian dilakukan pada siswa kelas VII B. Hal ini sesuai dengan pengalaman 

peneliti pada saat magang III dan pelaksanaan observasi kelas sebelum 

dilaksanakannya penelitian.  

b) Penelitian dilakukan pada materi bilangan. Pemilihan materi ini didasarkan atas 

kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada saat peneliti 

melakukan observasi, guru menjelaskan materi bilangan. Pada saat itu peneliti 

menemukan permasalahan dan tertarik untuk menerapkan model pembelajaran 

induktif versi Hilda Taba pada materi ini. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan suatu penelitian tidak terlapas dari manfaat. Pembelajaran 

dengan model induktif memudahkan pembelajaran siswa khususnya matematika. 

Hal ini dikarenakan pembelajaran induktif menekankan pengalaman lapangan 

siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dengan mengalami langsung siswa 

dapat dengan mudah memahami sebuah konsep. 

Selain hal yang telah disebutkan, penelitian ini memberikan manfaat lain 

baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis dapat berupa 

pengembangan ilmu pengetahuan yaitu dengan adanya model pembelajaran ini 

dapat memberikan konstribusi dalam dunia pendidikan khususnya peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah siswa melalui pembelajaran matematika, serta 

memudahkan siswa untuk memahmi suatu konsep. Manfaat praktis dapat berupa 

solusi dari permasalahan penelitian yaitu dengan adanya model ini, guru dapat 

menggunakan model pembelajaran ini sebagai alternatif untuk meningkatkan 
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kemampuan pemecahan masalah siswa. Dengan demikian, tujuan belajar akan 

tercapai. 

1.6 Definisi Operasional 

a) Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah keahlian siswa dalam

mencari solusi suat permasalahan meliputi unsur yang diketahui, unsur yang

ditanyakan, perencanaan pemecahan masalah, perencanaan pemecahan

masalah dan penafsiran solusi.

b) Model pembelajaran induktif versi Hilda Taba pada dasarnya dikembangkan

berdasarkan proses berpikir induktif yaitu penarikan kesimpulan dari masalah

atau data yang diperoleh siswa. Pola pembelajaran ini dikembangkan dari

mental siswa dengan memperhatikan proses berpikir siswa dalam menemukan

solusi permasalahan. pola pembelajaran yang menerapkan proses berpikir dari

sesuatu yang bersifat khusus berupa observasi dan penelitian menuju sesuatu

yang bersifat umum berupa penarikan kesimpulan.


