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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemampuan memecahkan masalah adalah kemampuan yang diharapkan 

untuk dimiliki oleh setiap orang. Kemampuan memecahkan masalah menurut 

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (2000, 52) adalah 

kemampuan untuk terus terlibat dalam pekerjaan yang metode  penyelesaiannya 

belum diketahui. Untuk dapat menemukan solusi, seluruh pengetahuan 

dikerahkan dan melalui proses ini siswa juga membangun pemahaman matematis 

(NCTM 2000, 52). Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan pemikiran dan 

kemampuan mencari jalan keluar sebelum pendekatan yang benar berhasil 

diketemukan (Zeitz 2007, 1). Mengacu pada pengertian tersebut maka persoalan 

yang bersifat trivial dan pernah dialami sebelumnya tidak termasuk dalam 

kategori suatu masalah.  

Kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah secara efektif 

bergantung pada seberapa sering kemampuan tersebut dipergunakan. Seorang 

problem solver pemula akan memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan 

suatu masalah dibandingkan dengan ahli. Keterampilan dalam memecahkan 

masalah, seperti keterampilan lain, dapat dikuasai, dilatih dan dinilai melalui 

kinerja (Butterworth and Thwaites 2013, 1). 

Berdasarkan hasil PISA (Programme for International Student Assessment)  

tahun 2018, di Indonesia, hanya sekitar 1 persen dari siswa sekolah berumur 15 

tahun yang meraih nilai 5 ke atas (OECD 2018). Nilai 5 adalah siswa yang 
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mendapat nilai minimal 606.99 pada pelajaran matematika (Schleicher 2018, 7). 

Berdasarkan hasil tersebut, siswa Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dengan 11% 

siswa. Bahkan persentase siswa yang mampu meraih level 2 ke atas di Indonesia 

hanya 28% dibandingkan rata-rata OECD sekitar 76% (OECD 2018). Sementara 

itu sekitar 60% siswa Indonesia hanya mampu meraih level 1 atau lebih rendah 

dalam uji kemampuan matematika mereka.  

Kemampuan level satu dalam uji PISA berarti  siswa mampu menjawab 

pertanyaan yang familiar dimana semua informasi yang relevan tersedia dan 

pertanyaannya terdefinisi dengan jelas. Sementara kemampuan level enam artinya 

siswa mampu melakukan sintesis atas informasi dan menggunakan 

pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah matematika yang rumit serta 

mempertahankan pendapatnya dengan bukti yang shahih (OEDC 2009, 130).  

Berdasarkan hasil PISA tahun 2018, dapat diambil kesimpulan bahwa 

sebagian besar siswa di Indonesia belum mampu menyelesaikan pertanyaan yang 

membutuhkan kemampuan pemecahan masalah. Siswa masih mengandalkan 

hafalan dalam penyelesaian masalah dan hanya mampu menjawab pertanyaan 

yang akrab dan pernah dikerjakan sebelumnya. Melihat hasil PISA yang belum 

memadai mantan Menteri pendidikan Indonesia, Muhadjir Effendy berusaha 

untuk melakukan perubahan dengan cara menerapkan soal-soal higher order of 

thinking dalam Ujian Nasional dimulai dari pelajaran matematika. Namun 

perubahan yang dilakukan nampaknya belum membuahkan hasil yang diinginkan. 

Berkaitan erat dengan hasil belajar siswa adalah cara guru dalam menyampaikan 

materi dan melakukan evaluasi. 
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Kebanyakan guru matematika mengajar dengan cara yang abstrak bahkan 

pada tingkat dasar di mana secara usia masih pada tahap operasional konkrit 

(Schunk 2012, 237). Selain itu siswa beranggapan bahwa apa yang dipelajari 

dalam pelajaran matematika tidak ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari 

maupun tujuan yang ingin mereka capai (Chunk, Pintrich and Meece 2008, 38; 

Dunnes 1999). Hal ini menyebabkan siswa kurang memahami materi yang 

diajarkan dan pada akhirnya memengaruhi kemampuan siswa untuk dapat 

sepenuhnya memahami apa yang diajarkan di tingkat berikutnya.  

Ketidakmampuan siswa memahami isi materi pelajaran dalam jangka waktu 

yang lama dapat menyebabkan perasaan tertekan sehingga menimbulkan 

kecemasan matematika (Yavuz 2018, 21). Kecemasan matematika adalah suatu 

perasaan tegang atau ketakutan yang mengganggu kinerja matematika (Yuliana 

2016, https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/). Yavuz (2018, 25) dalam 

penelitiannya menemukan siswa dengan kemampuan matematika rendah memiliki 

nilai kecemasan matematika yang tinggi, sementara siswa dengan kemampuan 

matematika yang tinggi memiliki nilaikecemasan matematika yang rendah. 

Penelitian tersebut juga menunjukkan keterkaitan antara sikap terhadap pelajaran 

matematika, pencapaian matematika dan kecemasan matematika. Sejalan dengan 

hasil tersebut, rasa percaya diri dan sikap positif terhadap pelajaran matematika 

memiliki peranan penting dalam keberhasilan siswa menyelesaikan soal 

matematika (Sanchal dan Sharma 2017, 89; Mazana, Montero dan Casmir 2019, 

208).  

NTCM dalam Principles and Standards for School Mathematics (2000, 

288) menyebutkan siswa kelas 9 – 12 harus memiliki pengetahuan matematika 
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yang luas dan mendalam untuk memastikan kedepannya siswa memiliki pilihan 

karir yang beragam. Selain pemahaman materi yang memadai, siswa juga 

diharapkan untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, pembuktian 

dengan dasar, keterkaitan, komunikasi dan presentasi (NCTM 2000, 7). Kelima 

keterampilan tersebut diharapkan untuk terus dikembangkan melalui proses 

pembelajaran matematika agar siswa tidak hanya mampu menghadapi matematika 

dalam kelas tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta 

dunia kerja (NCTM 2000, 4).  

Berdasarkan hasil di semester satu diketemukan siswa memiliki nilai rata-

rata sebesar 65 pada saat saat mengerjakan soal cerita (problem solving) dengan 

nilai terendah 4 dan tertinggi 90. Pada saat mengerjakan pertanyaan hitungan 

(number crunching) biasa nilai rata-rata kelas sebesar 83 dengan nilai terendah 60 

dan tertinggi 100. Hal tersebut menunjukkan kesulitan siswa pada saat melakukan 

pemecahan masalah. Nilai yang rendah pada saat menjawab soal cerita 

diakibatkan karena kesalahan dalam membaca pertanyaan, tidak telitinya siswa 

pada saat mengerjakan yang mengakibatkan hasil yang didapat salah serta siswa 

yang tidak mau menuliskan proses secara runut. Keadaan yang sama juga 

dirasakan oleh guru lain yang mengampu mata pelajaran fisika dan kimia yang 

mengeluhkan keengganan siswa untuk menuliskan proses jawaban dan hanya 

menuliskan hasil akhir.  

Dalam menjawab pertanyaan, siswa cenderung terburu-buru dan tidak 

memiliki keterampilan untuk memeriksa kembali jawaban yang diberikan. Pada 

saat diminta untuk memeriksa jawaban kembali, biasanya siswa hanya memeriksa 
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apakah semua pertanyaan telah dijawab dan bukan untuk memeriksa apakah hasil 

yang diberikan sudah sesuai dan tepat untuk menjawab pertanyaan. 

Tidak terlatihnya siswa untuk menjawab pertanyaan higher order of 

thinking (HOT) dapat disebabkan oleh tidak adanya waktu khusus yang 

digunakan untuk melatih siswa agar memiliki kemampuan pemecahan masalah 

tersebut. Karenanya cenderung mengambil jalan pintas untuk langsung 

mengerjakan soal berdasarkan apa yang siswa pahami. Dalam salah satu kasus, 

siswa menuliskan cara dia menghitung saat diminta menuliskan proses atau cara 

dia menemukan jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak 

memahami apa makna dari penulisan proses penyelesaian masalah dan bagaimana 

cara penulisannya. Situasi tersebut sejalan dengan apa yang dituliskan oleh 

Jennings dan Dunnes dalam http://people.exeter.ac.uk (1999), di mana siswa tidak 

dapat menjawab pertanyaan yang diajukan walaupun mereka dapat melakukan 

perhitungan dengan tepat.  

Selain itu, waktu yang terbatas juga menjadi penyulit bagi guru untuk dapat 

memberikan pertanyaan pemecahan masalah. Guru cenderung memilih untuk 

mengejar menyelesaikan materi belajar ketimbang skills yang sulit untuk dinilai. 

Waktu yang terbatas di akhir kelas sembilan saat siswa mendekati Ujian Nasional 

(UN) menyebabkan guru berusaha untuk mengejar materi. Persiapan untuk 

menghadapi ujian nasional hanya dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan 

ujian nasional berdasarkan soal-soal yang lalu.  

Metode latihan soal yang kerap dilakukan oleh guru sebagai bagian dari 

persiapan ujian nasional cenderung membosankan dan melelahkan bagi siswa. 

Mengerjakan soal yang mirip secara terus menerus memang efektif untuk 



 

 6 

meningkatkan kemampuan siswa mengerjakan soal tersebut. Namun bukan berarti 

siswa tersebut memiliki pemahaman yang tepat dan menyeluruh atas materi yang 

diajarkan. Pada saat siswa diberi soal yang sedikit berbeda dari soal yang biasa 

diajarkan, mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut. Seperti 

dilaporkan oleh Awaliyah dalam Koran Republika terbitan 13 April (2018), siswa 

SMU mengeluhkan soal Ujian Nasional yang dianggap sulit dan tidak sesuai 

dengan cakupan materi uji coba UN.  

Pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian materi dan hanya 

menggunakan latihan soal juga menyebabkan bulimia akademik (Rotellar and 

Cain 2016, 1). Bulimia akademik adalah suatu keadaan pada saat siswa menghafal 

banyak hal untuk menjawab soal ujian, lalu setelah selesai melupakan apa yang 

dipelajari dalam waktu singkat. Terkait konteks belajar, apabila proses belajar 

memiliki konteks yang baik dan memiliki kaitan yang erat dengan pengalaman 

aktual maka akan meningkatkan motivasi belajar siswa (Slameto 2015, 40). 

Karena penitikberatan proses pemebelajaran pada latihan soal, maka metoda 

pembelajaran yang digunakan oleh guru menjadi tidak beragam. Metoda yang 

sering dipilih oleh guru adalah metode demonstrasi, guru mengerjakan contoh 

soal lalu siswa mencatat dan mengerjakan soal serupa dengan tahapan yang sama.  

Pada saat siswa menemukan persoalan yang sedikit berbeda dari apa yang 

didemonstrasikan oeh guru, mereka mengalami kesulitan dalam menjawab. Siswa 

tidak memiliki pemahaman yang penuh dan hanya sebatas menghafal tahap 

penyelesaian. Kegagalan dalam menjawab pertanyaan dengan benar yang terjadi 

secara terus-menerus menyebabkan siswa memiliki sikap yang negatif terhadap 

pelajaran matematika.  
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Idealnya siswa memiliki sikap yang positif terhadap pelajaran matematika 

sehingga tantangan pada saat menyelesaikan pertanyaan pemecahan masalah tidak 

menimbulkan kecemasan yang tinggi. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal 

hitungan aritmatika diharapkan juga sejalan dengan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan pertanyaan pemecahan masalah. Karenanya peneliti berusaha 

mencari metode pembelajaran yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa dan dalam waktu yang sama juga 

meningkatkan sikap positif siswa terhadap pelajaran matematika. 

Peneliti tertarik dengan penerapan problem posing yang diterapkan dalam 

pelajaran matematika. Dalam penerapannya siswa diminta untuk membuat 

pertanyaan sesuai topik yang sedang dipelajari. Siswa dapat membuat pertanyaan 

secara bebas tanpa batasan atau membuat pertanyaan sesuai batasan-batasan dan 

kriteria yang diberikan guru untuk kemudian menjawab pertanyaan tersebut 

dengan benar. Pada saat siswa mengajukan pertanyaan, siswa secara tidak 

langsung melakukan proses kognitif dan menghubungkan prior knowledge 

dengan situasi yang sedang dihadapi. Melalui proses tersebut artinya siswa 

melakukan proses berfikir dua kali yaitu pada saat membuat pertanyaan dan 

menjawabnya. Proses menjawab pertanyaan yang dibuat sendiri oleh siswa juga 

mengurangi kecemasan terhadap pelajaran matematika karena pertanyaan yang 

dibuat sesuai dengan pemahaman mereka. 

Peneliti menilai problem posing merupakan metode yang menarik untuk 

diterapkan dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah 

serta meningkatkan sikap positif terhadap pelajaran matematika. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang diidentifikasi 

menyebabkan permasalahan dalam proses pembelajaran matematika di kelas ix. 

Permasalahan-permasalahan yang mendasari penelitian ini menyebabkan tidak 

maksimalnya hasil belajar siswa terutama yang berkaitan dengan proses 

penyelesaian masalah. 

Metoda mengajar guru yang digunakan saat ini cenderung monoton dan 

tidak memotivasi siswa untuk belajar lebih jauh. Dalam mengajar, guru lebih 

sering menggunakan metode demonstrasi yaitu dengan mengerjakan pertanyaan di 

papan tulis lalu siswa mencatat dan mengerjakan pertanyaan sesuai tahapan yang 

diberikan guru. Fokus dalam proses belajar di kelas adalah guru dan bukan siswa 

seperti teori disarankan oleh teori konstruktivisme dimana siswa seharusnya 

menjadi fokus proses pembelajaran. 

Selain metode belajar, fokus pembelajaran kelas sembilan adalah persiapan 

untuk menghadapi Ujian Nasional. Persiapan Ujian Nasional menyebabkan guru 

lebih banyak memberikan latihan soal dari berkas soal yang lampau. Latihan-

latihan tersebut hanya mempersiapkan siswa menghadapi jenis pertanyaan yang 

pernah dijumpai buka jenis pertanyaan yang baru yang berkaitan dengan 

penyelesaian masalah. 

Karena metode dan fokus pembelajaran yang kurang mengedepankan 

kemampuan penyelesaian masalah menyebabkan siswa kesulitan dalam menjawab 

pertanyaan pemecahan masalah. Hal ini terlihat pada cara siswa menjawab 

pertanyaan yang tidak sesuai konteks. Pada saat siswa diberikan soal cerita, siswa 

kesulitan dalam memilah mana informasi yang diperlukan dan mana yang tidak, 

pada akhirnya mereka menggunakan angka-angka yang ada pada pertanyaan 
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tersebut dan melakukan perhitungan aritmatika tanpa konteks yang jelas. Siswa 

juga cenderung terlalu cepat mengambil kesimpulan mengenai pertanyaan lalu 

mengerjakan sesuai pemahaman mereka tanpa melihat kembali apakah jawaban 

yang diberikan telah sesuai dengan pertanyaan.  

Dalam proses pembelajaran juga ditemukan siswa yang memiliki kesulitan 

dalam memahami pertanyaan sehingga tidak dapat menjawab dengan benar. 

Siswa cenderung meninggalkan pertanyaan yang sulit tanpa mencoba terlebih 

dahulu. Pada saat ditanya mengapa tidak dijawab pertanyaan yang diberikan, 

siswa menjawab karena tidak paham atau takut salah dalam menjawab. Hal ini 

menunjukkan persepsi yang rendah mengenai kemampuan matematis diri mereka 

sendiri.  

Beberapa dari siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika 

kemudian diwawancarai oleh peneliti dan ditanya lebih jauh mengenai penting 

atau tidaknya matematika dalam kehidupan mereka. Siswa merasa tidak akan 

memerlukan pemahaman matematika yang mendalam di kemudian hari, karena 

tujuan yang akan mereka capai tidak berkaitan erat dengan matematika. Hal 

tersebut membentuk persepsi akan nilai (value) matematika pada diri siswa. 

Dalam kesempatan lain, siswa juga kerap menanyakan untuk apa mereka 

belajar mengenai topik yang sulit seperti aljabar apabila di kehidupan nyata kita 

tidak memerlukannya. Cara pandang siswa mengenai value atau nilai-nilai 

matematika dan kesenangan mereka saat berhadapan dengan pelajaran tersebut 

merupakan faktor membentuk sikap matematika (Aiken 2014, 67), ditambah 

dengan motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam mengerjakan matematika 
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(Tapia 1996, 8) yang juga rendah menunjukkan bahwa siswa kelas sembilan 

memiliki sikap matematika yang rendah. 

 
 
1.3 Batasan Masalah 

Proses belajar matematika dengan metode yang digunakan saat ini dirasa 

belum efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah serta 

meningkatkan sikap dan perilaku siswa terhadap pelajaran matematika. Oleh 

karena itu maka penelitian ini akan dibatasi pada pendekatan guru dalam 

mengajar materi Ujian Nasional dalam kaitannya dengan kemampuan pemecahan 

masalah siswa dan cara pandang siswa terhadap pelajaran matematika. 

Melalui penelitian ini, peneliti akan melihat apakah permasalahan yang 

selama ini dihadapi dapat ditangani menggunakan metode yang dipilih, yaitu 

dengan menerapkan problem posing. 

 
1.4 Perumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut 

1) Apakah penerapan problem posing dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan lebih baik dibanding dengan metode 

pengajaran demonstrasi? 

2) Apakah penerapan problem posing dapat meningkatkan sikap positif terhadap 

pelajaran matematika dengan lebih baik dibanding dengan metode pengajaran 

demonstrasi? 

3) Apakah terjadi peningkatan kemampuan siswa memecahkan masalah 

matematika setelah penerapan problem posing? 
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4) Apakah terjadi peningkatan sikap positif terhadap pelajaran matematika 

setelah diterapkannya problem posing? 

5) Apakah ada korelasi antara problem posing dengan kemampuan pemecahan 

masalah siswa? 

6) Apakah ada korelasi antara problem posing dengan sikap positif siswa 

terhadap pelajaran matematika? 

 
1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1) Menganalisis apakah penerapan problem posing dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan lebih baik dibanding dengan 

metode pengajaran demonstrasi. 

2) Menganalisis apakah penerapan problem posing dapat meningkatkan sikap 

positif terhadap pelajaran matematika dengan lebih baik dibanding dengan 

metode pengajaran demonstrasi. 

3) Menganalisis apakah terjadi peningkatan kemampuan siswa memecahkan 

masalah matematika setelah penerapan problem posing. 

4) Menganalisis apakah terjadi peningkatan sikap positif terhadap pelajaran 

matematika setelah diterapkannya problem posing. 

5) Menganalisis apakah ada korelasi antara problem posing dan kemampuan 

pemecahan masalah 

6) Menganalisis apakah ada korelasi antara problem posing dan sikap positif 

terhadap pelajaran matematika.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai 

bukti empiris mengenai penerapan problem posing dalam meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah, sikap matematika dan hasil belajar siswa. 

Selain itu juga dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan dalam upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, sikap matematika dan hasil 

belajar siswa.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru dan 

sekolah, apabila hasil penelitian ini baik maka sekolah dapat meneruskan 

penerapan metode problem posing terutama dalam pelajaran matematika atau 

dalam pelajaran lain. Siswa juga mendapatkan manfaat dari penerapan problem 

posing, karena mereka melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 
1.7 Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan membahas beberapa 

hal yang dijabarkan sebagai berikut: 

 
Bab I. Pendahuluan 

Berisi latar belakang permasalahan berupa hasil belajar matematika yang rendah 

terutama dalam penyelesaia pertanyaan pemecahan masalah. Permasalahan 

tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini yang kemudian disusun ke dalam 
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enam rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik secara 

teoritis dan secara praktis. 

 
Bab II. Landasan Teori 

Berisi tentang uraian teori – teori yang memperkuat variabe penelitian dan 

bagaimana penelitian tersebut membangun suatu pemikiran yang mendukung 

penelitian ini. Pada bagian ini dijabarkan juga poenelitian - penelitian sebelumnya 

yang berkaitan erat dengan tema pembelajaran, problem posing dan problem 

solving. 

 
Bab III. Metode Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan bentuk penelitian yang dipilih, berupa penelitian 

program evaluasi, subjek dan tempat penelitian. Selain itu juga dijelaskan proses 

pengumpulan dan analisis data, lebih lanjut dijelaskan instrumen yang akan 

digunakan dalam penbelitian seperti rubrik, kisi-kisi pertanyaan dan kuisioner. 

 
Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian dijabarkan pada bab empat berikut pembahasannya, selain itu 

juga dijelaskan kesulitan yang dihadapi pada saat penelitian dilakukan. 

 
Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian ini diberikan kesimpulan atas hasil penelitian dan diberikan saran- 

saran sehingga kekurangan yang terjadi selama penelitian dapat diperbaiki sebagai 

rujukan untuk penelitian berikutnya. 
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