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A. PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan dalam belajar matematika yaitu supaya siswa memiliki 

kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah matematika, untuk melatih siswa 

menyelesaikan suatu soal dengan berpikir yang cermat, logis, kritis, dan kreatif. 

Untuk itu, kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan utama dalam 

pembelajaran matematika di semua jenjang (Widjajanti, 2009). 

Masalah merupakan soal atau pertanyaan yang harus dijawab atau direspon 

(Siregar, 2017). Namun, pada umumnya dalam pembelajaran matematika, yang 

diduga masalah bukan soal atau pertanyaan yang sering ditemui oleh siswa. Soal 

atau pertanyaan dapat disebut masalah jika menantang untuk dikerjakan serta cara 

mengerjakannya tidak dapat dilakukan secara rutin (Sunendar, 2017). Masalah 

merupakan situasi yang disadari dan memerlukan tindakan penyelesaian, serta tidak 

segera tersedia suatu cara untuk mengatasi situasi itu (Syaharuddin, 2016). 

Siswa sering menghadapi berbagai masalah dalam pelajaran matematika, 

terutama masalah yang berkaitan dengan materi. Siswa kesulitan menyelesaikan 

masalah tersebut sebab siswa tidak banyak berlatih menyelesaikan suatu masalah 

dalam matematika, siswa terkadang juga malas mengerjakan soal pemecahan 

masalah karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki siswa itu sendiri (Putra dkk, 

2018). Sebagian siswa cenderung menghafal rumus, bukan memahami konsep. 

Siswa dalam menghadapi sebuah soal langsung berpikir untuk menggunakan 

algoritma atau rumus, bahkan rumus yang lebih singkat akan lebih digunakan 

daripada cara yang lebih panjang. Lebih mementingkan hasil, sedangkan proses 

diabaikan baik disengaja atau tidak disengaja (Hadi & Radiyatul, 2014). Siswa 

ketika dihadapkan dengan sebuah soal yang baru dan berbeda dari yang diberikan 

biasanya, siswa mengalami kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut, karena 

mereka hanya terpaku pada rumus. Oleh sebab itu, dibutuhkan informasi tingkat 

kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki setiap siswa sebagai tahap awal agar 

kemampuan pemecahan masalah siswa baik. 

Pemecahan masalah merupakan suatu cara/metode untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapi agar tercapainya tujuan yang diharapkan (Sumartini, 2016). 

Sedangkan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika merupakan proses 
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penemuan solusi melalui tahap-tahap tertentu (Rohman, Kusni, Wuryanto, 2013). 

Penelitian ini ingin melihat kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan 

langkah John Dhewey dalam Jainuri (2011) : 1) mengenali masalah; 2) 

mendefinisikan masalah; 3) mengembangkan beberapa alternatif pemecahan 

masalah; 4) menguji beberapa alternative tersebut; 5) memilih solusi terbaik. 

Observasi awal peneliti di SMP Islam Pakis bahwa pembelajaran berpusat pada 

guru. Guru memasuki ruang kelas seperti biasa dengan mengucap salam lalu 

berdoa, kemudian guru memriksa kehadiran siswa dan memberi motivasi kepada 

siswa sebelum memulai pelajaran. Guru menjelaskan materi yang akan dibahas dan 

siswa mendengarkan,  kemudian siswa dibentuk kedalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan soal yang diberikan oleh guru terkait materi yang telah disampaikan. 

Siswa banyak mengalami kesulitan terutama pada saat menyelesaikan latihan soal 

yang diberikan oleh guru. Siswa hanya terpaku terhadap apa yang disampaikan oleh 

guru, sehingga ketika mendapati soal yang berbeda dari yang sudah dicontohkan 

oleh guru, siswa merasa kesulitan menyelesaikan soal tersebut. Hal itu disebabkan 

karena siswa kesulitan menafsirkan soal, kesulitan dalam memilih langkah pertama 

dalam mengerjakan soal, dan terpacu pada satu ide saja. Oleh karena itu, dibutuhkan 

adanya pembaruan model pembelajaran yang mampu menumbuhkan kemampuan 

pemecahan siswa yang baik. 

Model pembelajaran adalah salah satu susunan atau rencana yang akan 

digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

model pembelajaran ini juga merancang materi pembelajaran, serta sebagai panutan 

atau pegangan guru dalam melaksanakan kegiatan di dalam kelas (Prastiwi,2016). 

Guru harus memilih model pembelajaran yang variatif untuk diterapkan kepada 

siswanya, sehingga model pembelajaran yang dikelola dengan baik dapat 

menghasilkan pembelajaran yang efektif. Salah satu model pembelajaran inovatif 

yang akan diterapkan adalah model pembelajaran LAPS-Heuristik (Adiarta dkk, 

2014). 

Model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving adalah rangkaian 

pertanyaan berupa apa masalahnya, apa ada alternatifnya, apakah bermanfaat, 

apakah solusinya, dan bagaimana mengerjakannya (Shoimin, 2017). Heuristik 
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merupakan petunjuk untuk menemukan solusi. Jadi, model pembelajaran LAPS-

Heuristik adalah serangkaian pertanyaan yang menuntun siswa untuk menemukan 

solusi. Kelebihan dari model LAPS-Heuristik menurut Shoimin (2014), yaitu : 1) 

dapat menimbulkan keingintahuan dan motivasi yang tinggi untuk bersikap kreatif; 

2) diisyaratkan adanya kemampuan membaca dan membuat pertanyaan yang benar; 

3) menimbulkan jawaban asli, baru, dan menambah pengetahuan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul “Efektivitas 

Penggunaan Model Pembelajaran LAPS-Heuristik (Logan Avenue Promblem 

Solving-Heuristik) terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP Islam 

Pakis” dengan rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana keterlaksanaan model 

pembelajaran LAPS-Heuristik dalam kemampuan pemecahan masalah siswa SMP 

Islam Pakis?; 2) Bagaimana efektivitas penggunaan model pembelajaran LAPS-

Heuristik terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa SMP Islam Pakis? 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk 

mengetahui secara langsung keterlaksanaan model LAPS-Heuristik dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa SMP Islam Pakis. Penelitian ini juga 

bermanfaat untuk informasi terkait pembelajaran dengan model LAPS-Heuristik 

sebagai salah satu alternatif terhadap kemampuan pemecahan masalah. Bagi siswa, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


