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1 BAB I 

2 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam belajar matematika pada dasarnya seseorang tidak terlepas dari 

pemecahan masalah karena berhasil atau tidaknya seseorang dalam matematika 

ditandai adanya kemampuan pemecahan masalah yang dihadapinya (Fadillah, 

2008). Menurut Sabandar (2009:1) yang menyatakan bahwa “Pilar utama dalam 

mempelajari matematika adalah pemecahan masalah.” Hal ini sejalan dengan 

tujuan pembelajaran matematika dalam kurikulum di Indonesia menyatakan 

dengan jelas tujuan yang ingin dicapai yaitu: (1) Kemampuan pemecahan masalah 

(problem solving); (2) Kemampuan berargumentasi (reasoning); (3) Kemampuan 

berkomunikasi (communication); (4) Kemampuan membuat koneksi (connection); 

dan (5) Kemampuan representasi (representation). 

Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu upaya untuk mencari jalan 

keluar dari masalah supaya mencapai solusi yang tidak serta merta diperoleh 

(Wijayanti, 2012:2). Menurut Polya (1957, dalam Suherman, dkk, 2003:91), 

solusi soal pemecahan masalah memuat empat langkah, yaitu memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai rencana, melakukan 

pengecekan kembali. Dengan demikian dibutuhkan sebuah proses pembelajaran 

matematika yang mengedepankan kemampuan pemecahan masalah. 

Aningsih (2012:121) menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu, cara 

berfikir, metode, alat untuk mendeskripsikan, memprediksi, memecahkan 

masalah, serta dapat dikatakan sebagai bahasa sebab matematika mampu 

mengkomunikasikan sebuah gagasan abstrak ke dalam konsep logika simbolik 

yang dituangkan dalam model matematika. 

Pembelajaran matematika berguna untuk pemahaman konsep-konsep yang 

kemudian diperlukan untuk menyelesaikan masalah matematika, ilmu 

pengetahuan yang lain dan juga memberikan kemampuan pemecahan masalah 

secara, sistematis, kritis, cermat, bersikap objektif dan terbuka sehingga 

diharapkan kemampuan ini akan berpengaruh positif bagi masa depan siswa 

(Wijayanti, 2012:1).  
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Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa akan 

berdampak pada rendahnya prestasi siswa di sekolah. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kemampuan masalah yaitu proses berfikir siswa. Proses berfikir 

yang dilakukan antar siswa tidak sama (Romlah, 2010 : 58). Hal ini sangat 

tergantung pada ringan dan beratnya persoalan yang sedang dihadapi. 

Saat ini para praktisi dan peneliti pendidikan untuk mengembangkan teknik 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa di sekolah. Kebanyakan teknik 

pembelajaran yang digunakan di sekolah diantaranya kegiatan pembelajaran yang 

berpusat pada guru dan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini 

dibuktikan saat peneliti melakukan observasi disekolah.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di MTS Muhammadiyah 01 

Malang pada tanggal 13 Oktober 2016 di kelas VII C yang terdiri dari 23 siswa, 

bahwa pertama yang dilakukan guru adalah menyampaikan tentang tujuan 

pembelajaran. Kemudian guru melakukan apersepsi dan menjelaskan tentang 

materi yang akan dipelajari. Saat guru menjelaskan materi, proses berfikir siswa 

dikatakan masih kurang, dapat dilihat saat guru menjelaskan masih banyak siswa 

yang tidak mengerti maksud dari materi pelajarannya. Guru membimbing siswa 

untuk merangkum materi yang telah disampaikan dan merangsang siswa untuk 

memberikan penjelasan. Tetapi tidak ada siswa yang mengajukan diri untuk 

memberikan tanggapan. Sehingga guru menunjuk beberapa siswa untuk 

memberikan penjelasan tentang materi yang telah disampaikan. Selanjutnya guru 

memberikan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa. Saat siswa 

mengerjakan guru mndampingi dengan cara berkeliling untuk mengetahui 

bagaimana siswa dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan pemecahan 

masalah. 

Dalam proses mengerjakan siswa mengalami kesulitan, dilihat dari siswa 

susah memahami soal dan siswa bingung bagaimana langkah mengerjakan 

permasalahan tersebut. Dalam satu kelas hanya 10 siswa yang dapat 

menyelesaikan sedangkan sisanya masih tidak mengerti maksud masalah yang 

diberikan, sehingga menyebabkan mereka kesulitan untuk menyelesaikan 

permasalahan. Tahap akhir guru menutup pembelajaran dan mengingatkan siswa 

untuk mempelajari materi selanjutnya. 
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan guru matematika dan 

siswa kelas VII bahwa kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut yaitu 

kurikulum 2013. Untuk proses berfikir belajar dan kemampuan pemecahan 

masalah dikatakan masih kurang. Dapat dilihat dari ketidaktepatan siswa dalam 

berfikir dan masih banyak siswa yang kesulitan dalam memahami masalah yang 

diberikan sehingga membuat mereka kesulitan untuk memecahkan masalah 

tersebut.  Siswa juga mengatakan bahwa kesulitan dalam memahami soal dan 

masalah yang diberikan oleh guru saat pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa 

metode mengajar guru sudah cukup baik. Tetapi dalam pelaksanaan 

pembelajarannya masih tergolong kurang maksimal, karena kurang sesuai dengan 

langkah-langkah kurikulum 2013 meliputi 5M (mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, dan mengkomunikasikan). Sehingga menyebabkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa kurang maksimal. Faktor lain yang mempengaruhi 

adalah siswa kurang tertarik dengan metode yang digunakan, fasilitas yang kurang 

memadai, serta peran guru yang masih mendominasi saat pembelajaran sehingga 

perlu diubah menjadi pembelajaran berpusat pada siswa. 

Saat ini terdapat beragam metode pembelajaran yang dikembangkan dalam 

bidang pendidikan secara umum maupun dalam pendidikan matematika secara 

khusus untuk menjawab segala kebutuhan siswa akan pendidikan tersebut. Salah 

satunya adalah metode diskusi. Kemampuan pemecahan masalah dapat diperoleh 

bila dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi antara guru dengan siswa dan 

antara siswa dengan siswa yang merangsang terciptanya partisipasi siswa 

(Wijayanti, 2012:4). Artinya, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yaitu dengan memilih model 

pembelajaran yang lebih menekankan keaktifan pada diri siswa. Dalam proses 

pembelajaran siswa diberi suatu permasalahan yang berhubungan dengan konsep 

yang akan diajarkan dan siswa dibiarkan mencoba untuk menyelesaikannya 

dengan arahan guru, salah satu model yang mendukung hal ini adalah Model 

Core. 

Core merupakan singkatan dari Connecting, Organizing, Reflecting dan 

Extending, yang mana sintaknya adalah (C) mengkoneksikan informasi lama-baru 
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dan antar konsep, (O) mengorganisasi ide untuk memahami materi, (R) 

memikirkan kembali, mendalami, dan menggali, (E) mengembangkan, 

memperluas, menggunakan, dan menemukan (Justicia, 2010:12). 

Kegiatan mengoneksikan pengetahuan lama dengan yang baru, siswa dilatih 

untuk mengingat pengetahuan lama dan menggunakan pengetahuan lama tersebut 

untuk digunakan dalam pengetahuan baru. Kegiatan mengorganisasikan ide-ide, 

dapat melatih kemampuan siswa untuk mengorganisasikan, mengelola informasi 

yang telah dimilikinya. Kegiatan refleksi, merupakan kegiatan memperdalam, 

menggali informasi untuk memperkuat konsep yang telah dimilikinya. Extending, 

dengan kegiatan ini siswa dilatih untuk mengembangkan, memperluas 

pengetahuan yang sudah didapatnya dan menggunakan informasi dan dapat 

menemukan konsep dan informasi baru yang bermanfaat. 

Tahapan pembelajaran dengan model core menawarkan sebuah proses 

pembelajaran yang berbeda dan memberi ruang bagi siswa untuk berpendapat, 

mencari solusi serta membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini memberikan 

pengalaman yang berbeda sehingga diharapkan bisa meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah pada siswa. 

Dalam dunia pendidikan, pemilihan pendekatan dan model pembelajaran 

yang tepat adalah suatu hal yang harus diperhatikan. Pemilihan pendekatan yang 

tepat akan memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran. core yang 

secara empiris melalui penelitian dikemas dalam struktur yang hampir sama 

dengan struktur pengajaran matematika yang lebih mengutamakan pemahaman 

konsep dan latihan soal. Core merupakan model pembelajaran dengan metode 

diskusi yang berlandaskan pada teori konstruktivisme yang bertujuan 

mengaktifkan dan mengembangkan nalar siswa. Karena dalam menjalankan 

proses diskusi siswa memerlukan kemampuan untuk menyadari, memilih, dan 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki dan dibutuhkan untuk memecahkan 

suatu masalah. Dengan demikian pengonstruksian pengetahuan juga dilakukan 

oleh siswa secara mandiri. Dalam proses pelaksanaannya dipilih pendekatan 

kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan antara pengetahuan 
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yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan. Dengan mengaitkan 

pelajaran akademis dan kehidupan nyata, pembelajaran yang dilakukan akan lebih 

bermakna sebab siswa akan memahami keterkaitan materi akademis dengan 

aplikasinya di kehidupan nyata.  

Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa model pembelajaran core dengan 

pendekatan kontekstual ini sangat cocok apabila dikemas secara rapi dalam 

pembelajaran matematika.  

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Model Core (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) dengan 

Pendekatan Kontekstual pada Pembelajaran Matematika SMP/MTs”. Fokus 

panelitian yaitu pada proses perfikir dalam pemecahan masalah dan kemampuan 

pemecahn masalah pada pembelajaran matematika. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model core dengan pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran matematika? 

2. Bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

menggunakan model core dengan pendekatan kontekstual pada 

pembelajaran matematika? 

3. Bagaimana proses berfikir pemecahan masalah siswa pada pembelajaran 

matematika  model core dengan pendekatan kontekstual ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini akan berguna apabila dapat menjadi bahan evaluasi pada 

pendidikan khusunya dalam pembelajaran di kelas. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 

1. Penerapan model core dengan pendekatan kontekstual pada pembelajaran 

matematika 

2. Tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika pada pembelajaran 

model core dengan pendekatan kontekstual. 

3. Proses berfikir pemecahan masalah matematika pada pembelajaran model 

core dengan pendekatan kontekstual 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan 

metode pembelajaran matematika SMP/MTs dan dapat berguna bagi seluruh 

elemen sekolah, terutama bagi guru untuk membantu memudahkan siswa dalam 

belajar matematika serta memahami dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan 

nyata dan dapat dijadikan pula pertimbangan bagi guru dalam memilih teknik 

pembelajaran matematika yang tepat untuk mengetahui proses berfikir dan 

kemampuan memecahkan masalah siswa dalam pembelajaran matematika. 

1.5. Batasan Penetian 

Dari permasalahan yang cukup luas, maka perlu adanya pembatas masalah. 

Pembatas masalah diringkas sebagai berikut : 

1. Penelitian dilaksanakan di MTs Muhammadiyah 01 Malang 

2. Materi yang diajarkan Himpunan 

1.6. Definisi Operasional 

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini perlu diberi penegasan untuk 

menghindari kemungkinan adanya salah interpretasi. Maka perlu adanya 

penjelasan mengenai definisi dan batasan-batasannya. Beberapa istilah yang di 

maksud antara lain : 

1. Pembelajaran matematika adalah cara untuk mengembangkan pola fikir 

siswa untuk menemukan konsep matematika yang berkaitan dengan dunia 

nyata dengan menggunakan berbagai media pembelajaran untuk mencapai 

tujuan yang telah direcanakan. 

2. Pemecahan masalah merupakan proses menghadapi situasi yang baru, 

merumuskan hubungan antar fakta-fakta yang diberikan, serta 

mengidentifikasi strategi-strategi yang mungkin untuk mencapai tujuan 

3. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan atau cara siswa 

untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah dan konsep matematika 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

4. Proses berfikir merupakan proses dimana pengetahuan berada dalam diri 

seseorang dan dalam pemecahan permasalahannya tidak harus sama. 

5. Model Core merupakan singkatan dari Connecting, Organizing, Reflecting 

dan Extending, yang mana sintaknya adalah (C) mengkoneksikan informasi 
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lama-baru dan antar konsep, (O) mengorganisasi ide untuk memahami 

materi, (R) memikirkan kembali, mendalami, dan menggali, (E) 

mengembangkan, memperluas, menggunakan, dan menemukan. 

6. Pendektan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan. 

7. Penerapan model core dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 

adalah aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran. 

 

 


