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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang memiliki peran 

penting dalam kehidupan sehari - hari. Oleh karena itu penerapan dari 

matematika selalu berkaitan dengan kehidupan sehari – hari.  Hal tersebut 

dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu yang di dalamnya terdapat unsur 

matematika.  

Pentingnya matematika mengakibatkan setiap jenjang pendidikan 

diperlukan adanya pembelajaran matematika. Tujuan dari pembelajaran 

matematika yaitu agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari – hari. Hal ini didukung oleh Firmansyah (2014) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran matematika bertujuan untuk 

mempersiapkan agar siswa mampu menghadapi perubahan dunia yang 

selalu berkembang.  

Pembelajaran matematika yang ditemui dalam jenjang pendidikan 

sering kali dikaitkan dengan permasalahan. Permasalahan tersebut dapat 

membantu siswa untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah. 

Prameswari dan Siti (2016) mengungkapkan bahwa permasalahan dalam 

matematika merupakan persoalan yang diselesaikan dengan prosedur tidak 

rutin, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut siswa dituntut 

untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah. Masalah – masalah yang 

memerlukan kemampuan pemecahan masalah terdiri dari masalah rutin dan 

terapan. Masalah rutin yaitu masalah yang penyelesaiannya hanya sekedar 
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mengulang sedangkan masalah terapan yaitu masalah yang dikaitkan 

dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari – hari.  

Pada faktanya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

Indonesia masih terbilang rendah. Shodikin (2015) mengungkapkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa Indonesia secara klsikal belum 

mencapai taraf minimal yang dianggap memuaskan atau mencapai 

ketuntasan belajar minimal. Hal tersebut disebabkan karena pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru kurang membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah.  Berdasarkan wawancara dengan guru 

pamong SMP Taman Dewasa Malang pada tanggal 14 September 2017, 

banyak siswa SMP tersebut yang mengalami masalah dalam pembelajaran 

matematika. Permasalahan yang sulit dihadapi siswa yaitu memecahkan 

soal cerita dan kurang terampil dalam menyelesaikan operasi bilangan. 

Akan tetapi Guru pamong SMP Taman Dewasa Malang tidak mengetahui 

penyebab dari permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa SMP 

Taman Dewasa Malang masih terbilang kurang. Selain itu hasil wawancara 

menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, guru jarang 

menggunakan metode diskusi. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran yang seperti ini harus 

diubah agar siswa dapat terampil menyelesaikan permasalahan dalam 

matematika. (Retna, dkk, 2013) mengungkapakan bahwa siswa akan mudah 

menyelesaikan permasalahan matematika apabila siswa tersebut terampil 

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga pembelajaran yang 
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sesuai dengan hal tersebut yaitu pembelajaran yang berkaitan dengan 

keterampilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.  

Kurangnya Kemampuan pemecahan masalah dipengaruhi oleh 

Ketepatan pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran yang sesuai 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yaitu pembelajaran 

yang berbasis masalah. Manfaat dari pembelajaran yang berbasis masalah 

yaitu siswa dapat memiliki keterampilan mengatasi masalah (Suprijono, 

2017). 

Model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memecahkan permasalahan matematika yaitu model pembelajaran 

creative problem solving. Model pembelajaran creative problem solving 

merupakan model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada 

pengajaran dan keterampilan menyelesaikan suatu permasalahan. Manfaat 

dari model pembelajaran creative problem solving yaitu siswa akan mampu 

menyatakan urutan langkah – langkah pemecahan masalah dan siswa 

mampu menemukan strategi pemecahan masalah (Shoimin, 2014). 

Sehingga model pembelajaran ini dapat memicu keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan.  

Syazali (2015) mengungkapkan bahwa model pembelajaran creative 

problem solving berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Sehingga model pembelajaran tersebut dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

Sujadi (2014) mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

creative problem solving dapat meningkatkan aktifitas belajar dan 
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meningkatkan pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika. 

Yudharina (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa model 

pembelajaran creative problem solving dapat meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika siswa SDN Mejing 2. 

 Berdasarkan permasalahan di atas dan tinjauan dari penelitian terdahulu 

diharapkan model pembelajaran creative problem solving dapat digunakan 

untuk memicu keaktifan dan keterampilan menyelesaikan permasalahan 

dalam matematika pada siswa SMP Taman Dewasa Malang. Sehingga 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas 

Model Pembelajaran Creative Problem Solving dalam Pembelajaran 

Matematika Kelas VIII di SMP Taman Dewasa Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas permasalahan yang 

dapat dirumuskan yaitu bagaimana efektivitas model pembelajaran creative 

problem solving dalam pembelajaran matematika kelas VIII di SMP Taman 

Dewasa Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tujuan penelitian agar 

keberhasilan dalam penelitian dapat tercapai. Dari rumusan masalah diatas, 

maka tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk menilai efektvias model 

pembelajaran creative problem solving pada pembelajaran matematika 

kelas VIII di SMP Taman Dewasa Malang.  
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1.4 Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian dapat fokus pada permasalahan yang diangkat oleh 

peneliti maka diperlukan adanya batasan suatu permasalahan. Batasan 

masalah dari penilitian ini yaitu penelitian difokuskan pada efektivitas 

model pembelajaran creative problem solving pada pembelajaran 

matematika kelas VIII di SMP Taman Dewasa Malang dengan materi luas 

permukaan bangun ruang sisi datar yang mana efektivitas ditinjau 

berdasarkan aktivitas siswa dan guru, respon siswa terhadap model 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah 

penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak – pihak yang bersangkutan seperti siswa, guru, 

sekolah, dan lain – lain. Berikut uraian manfaat penelitian yang dapat 

diuraikan : 

1. Manfaat untuk siswa 

 Siswa mendapat pengalaman baru dalam proses belajar mengajar 

 Memudahkan siswa dalam mempelajari materi 

 Siswa dapat terlatih dalam menyelesaikan permasalah  

2. Manfaat untuk guru 

 Guru dapat menerapkan model pembelajaran creative problem 

solving untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

matematika. 
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3. Manfaat untuk sekolah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sekolah akan menjadi 

satuan pendidikan yang terbiasa melakukan penelitian sehingga akan 

bermanfaat bagi perbaikan pembelajaran. 

1.6 Definisi Operasional  

1. Efektivitas adalah keberhasilan dari suatu proses tindakan atau usaha

untuk mencapaian tujuan.

2. Efektivitas model pembelajaran adalah keberhasilan suatu pola interaksi

antara siswa dan guru maupun siswa dan siswa dalam suatu

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas model pembelajaran ditinjau berdasarkan tiga aspek yaitu

aktivitas siswa, respon siswa dan hasil belajar siswa. Model

pembelajaran dikatakan efektif apabila aktivitas yang ditunjukkan oleh

siswa tergolong dalam kategori baik, respon yang ditunjukkan siswa

menunjukkan kategori baik, hasil belajar siswa secara klasikal dapat

dikatakan tuntas. Aktivitas dan respon yang ditunjukkan dalam kategori

baik apabila persentase mencapai 60%. Sedangkan ketuntasan hasil

belajar dikatakan tuntas apabila persentase mencapai 70%.

4. Model pembelajaran creative problem solving merupakan model

pembelajaran berbasis masalah yang bertujuan agar dapat meningkatkan

keterampilan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

5. Pembelajaran  Matematika merupakan proses kegiatan yang dilakukan

secara berulang – ulang terhadap matematika yang melibatkan guru,

siswa dan sumber belajar.




