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A.  Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan adalah suatu proses dalam mempengaruhi siswa agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian 

akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi 

secara kuat dalam kehidupan masyarakat (Hamalik, 2001 : 79). Di era globalisasi 

yang seperti ini perkembangan dari berbagai bidang begitu pesat, termasuk dalam 

IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Kemajuan di bidang IPTEK 

menjadikan  tantangan  bagi  bangsa  Indonesia  untuk  mampu  bersaing  dengan 

bangsa lain. Salah satu upaya untuk bisa bersaing dengan bangsa lain adalah 

meningkatkan kualitas dan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang mempelajari logika, 

konsep, aturan dan rumus-rumus. Menurut Sujono (1988 : 4) bahwa “Matematika 

sebagai  ilmu  pengetahuan  tentang  benda-benda  abstrak  dan  masalah-masalah 

yang berhubungan dengan bilangan, mempunyai arti penting dalam kehidupan



 
 

 

manusia sehari - hari”. Menurut Rusefendi (1990 : 2) bahwa “Matematika 

adalah logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang 

berhubungan dengan yang lainnya yang jumlahnya banyak”. Dan menurut Hudojo 

(2003 : 40) bahwa “Matematika merupakan suatu alat untuk mengembangkan cara 

berpikir manusia yang sangat diperlukan dalam kehidupan”. 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan belajar 

matematika diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir, bernalar, 

mengkomunikasikan gagasannya serta dapat mengembangkan aktivitas kreatif dan 

mampu memecahkan masalah. Ini menunjukkan bahwa matematika memiliki 

manfaat   dalam   mengembangkan   kemampuan   siswa   sehingga   perlu   untuk 

dipelajari. 

Tujuan Umum pembelajaran matematika yang dirumuskan Berdasarkan 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi adalahagar siswa 

memiliki kemampuan yaitu: 

(1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara efisien,luwes, akurat 

dan  tepat  dalam  pemecahan  masalah (2) menggunakan  penalaran  pada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. (3) pemecahan masalah yang meliputi memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 
 

 
 

Berdasarkan tujuan tersebut peran yang sudah dilakukan pemerintah dalam upaya 

peningkatan  pendidikan di Indonesia menurut Rijal (2016) yaitu : 

(1)Pendidikan dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama 

(SMP)  tidak  dipungut  biaya.  (2) Meningkatkan  sarana  dan  prasarana 

pendidikan    di    seluruh    sekolah    dengan     subsidi    dari    APBN. 

(3) Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (regrouping) sekolah-



 
 

 

sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang 

didukung  dengan  fasilitas  yang  memadai.  (4) Membangun  sarana  dan 

prasarana (5) Memberikan   beasiswa kepada siswa yang berprestasi (6) 

Untuk di perguruan tinggi harus meningkatkan kapasitas tamping (7) 

Mendorong peningkatan peran swasta melalui perguruan tinggi swasta (8) 

Menyebarkan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk 

pembangunan daerah (9) Menyebar   lulusan guru-guru ke daerah daerah 

yang masih minim tenaga pengajarnya. 

 
Meskipun demikian, hasil belajar siswa masih rendah khususnya pada` pelajaran 

matematika.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  hasil  belajar  siswa 

salah satunya menurut Pujiadi  (2008) bahwa : 

Pembelajaran  di  sekolah  khususnya  pada  mata  pelajaran    matematika, 

masih melakukan kegiatan menghafal tanpa diikuti oleh pengembangan 

kemampuan  pemecahan  masalah.  Kegiatan  menghafal  biasanya  diikuti 

oleh metode ceramah yang dilakukan guru. Metode ceramah ini pada 

akhirnya hanya akan membuat siswa menjadi pasif. Siswa akan terbiasa 

mendapatkan pengetahuan dari penuturan guru, bukan dari hasil 

penuturannya sendiri. Oleh karena itu, siswa tidak terbiasa pula dengan 

berpikir kreatif. 

 
Pada umumnya, siswa mengatakan bahwa pelajaran matematika adalah 

pelajaran  yang  sulit  untuk  dimengerti  dan  membosankan  serta  tidak  menarik 

karena hanya merupakan konsep-konsep, teori lalu contoh soal dan latihan, tidak 

ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya siswa yang tidak mampu 

menyelesaikan soal dikarenakan proses pembelajaran yang kurang bermakna 

sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan siswa memecahkan masalah 

matematika dan hasil belajarnya, maka perlu adanya suatu tindakan untuk melatih 

dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa meningkatkan 

pembelajaran  matematika.  Pembelajaran  yang  sering  digunakan  guru  dalam 

proses belajar mengajar masih bersifat konvensional. Strategi konvensional yang 

dipelajari tidak mampu menolong siswa dari masalahnya. Ada beberapa jenis hasil



 
 

 

belajar yang harus dikuasai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran 

matematika.   Seperti   yang   dikatakan   oleh   Liebeck   (dalam   Abdurrahman, 

2009:253) yaitu “Ada dua macam hasil belajar matematika yang harus dikuasai 

oleh siswa, perhitungan matematis (mathematics calculation) dan penalaran 

matematis (mathematics reasoning)”. Berdasarkan hasil belajar matematika 

semacam  itu  maka  Lerner  (dalam  Abdurrahman,  2009:253)  mengemukakan 

bahwa kurikulum bidang studi matematika hendaknya mencakup tiga elemen, (1) 

konsep, (2) keterampilan/ kreativitas, dan (3) pemecahan masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan aspek yang penting untuk 

dimiliki siswa seperti yang dikatakan Zulkarnaen (2012:2) bahwa “Pembelajaran 

matematika di sekolah harus dapat menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan 

pemecahan masalah sebagai bekal menghadapi tantangan perkembangan dan 

perubahan”. Selanjutnya   menurut Yuwono (dalam Zulkarnaen 2012 :4) bahwa 

“Banyak guru mengajar hanya menyampaikan   apa yang ada dibuku paket dan 

kurang mengakomodasi kemampuan siswanya, guru kurang memberikan 

kesempatan  pada  siswa  untuk  meningkatkan  kemampuannya  sehingga 

kemampuan pemecahan masalah siswa kurang berkembang”. Jika dipandang lebih 

jauh sebenarnya permasalahan yang dialami siswa tidak hanya sebatas pemecahan 

masalah namun juga kreativitas. Kreativitas atau daya cipta memungkinkan 

penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta dalam semua 

bidang usaha manusia lainnya. Kreativitas individu tidak lahir dengan sendirinya, 

tetapi dapat dilahirkan melalui pembelajaran. Namun pada kenyataannya sistem 

pendidikan di sekolah sejauh ini kurang diberikannya peluang bagi anak didik



 
 

 

untuk belajar cerdas dan mengembangkan kreativitasnya. Menurut Kushartanti 

 
(2006) bahwa: 

 
Sistem pendidikan Indonesia tidak membuat siswa kreatif karena hanya 

terfokus pada proses logika, kata-kata matematika dan urutan dominan. 

Akibatnya perkembangan otak siswa tidak maksimal dan miskin ide baru. 

Siswa hanya menerima satu jawaban permasalahan. Jawaban itu kemudian 

diajarkan  guru  dan  diulang  siswa  saat  ujian.  Tidak  ada  ruang  untuk 

berpikir lateral, berpikir alternatif, mencari jawaban nyeleneh, terbuka dan 

memandang kearah lain. 
 

 
 

Matriks merupakan salah satu kompetensi yang diajarkan   dikelas XI 

SMA/SMK. Adapun sub kompetensi dari matriks adalah mendeskripsikan 

macam–macam matriks dan menyelesaikan operasi matriks. Matriks terbentuk 

dari bilangan – bilangan yang tersusun sesuai baris dan kolom serta diletakkan 

didalam kurung biasa “( )” atau kurung siku “[ ]”. Kesulitan dalam mempelajari 

materi  matriks  khususnya  dalam  menyelesaikan  soal-soal  pada operasi  hitung 

matriks, dibuktikan dari hasil penelitian Kristinatali (2010) yang menyatakan 

“Adanya kesalahan dalam mengerjakan soal Matriks di SMKN 1 Pringsurat, 

Temanggung. Kesalahan yang paling dominan yaitu kesalahan above other (32%), 

dimana siswa memilih untuk tidak memberikan respon dikarenakan tidak mampu 

memahami soal”. 

Berdasarkan dari hasil observasi dan data yang diperoleh pada tanggal 22 

 
April 2019 untuk siswa kelas XI MIPA-1 SMA Negeri 1 Pancur Batu tahun 

pelajaran 2018/2019. Nampak hasil belajar siswa dibidang matematika masih 

rendah, yaitu 70 untuk rata-rata kelas. Data tersebut diproleh ketika peneliti 

membuat soal matriks untuk dikerjakan kepada siswa/i kelas XI SMA Negeri
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Pancur Batu. Hasil belajar matematika siswa masih belum mencapai harapan dari 

 
kurikulum, yaitu 75 untuk rata-rata kelas. 
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30 % siswa menjawab: 
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Dari data hasil pekerjaan siswa diketahui bahwa siswa tidak memahami masalah 

yang diberikan sehingga siswa kesulitan untuk merancang atau menyusun strategi 

untuk menyelesaikan soal dan selanjutnya siswa tidak mampu menyelesaikannya. 

Banyak  faktor   yang  menjadi  penyebab  rendahnya  kemampuan  pemecahan 

masalah siswa, salah satunya adalah ketidaktepatan dan kurang bervariasi dalam 

penggunaan pendekatan pembelajaran yang digunakan guru dikelas. Pembelajaran 

yang  selama  ini  digunakan  guru  belum  mampu  membuat  siswa  aktif  dalam 

belajar, memotivasi siswa untuk mengeluarkan ide-ide mereka dan bahkan mereka 

enggan untuk bertanya kepada guru jika ada yang belum mereka mengerti. Hal ini 

didasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di SMA 

Negeri  1  Pancur  Batu  (  R.  Sebayang)  pada  tanggal  22  April  2019.  Beliau



 
 

 

mengatakan belum pernah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan   pendekatan   ilmiah   dikelas.   Beliau   juga   mengatakan   matematika 

merupakan salah satu pelajaran yang sulit bagi siswa. Hal tersebut tampak dari 

hasil belajar matematika siswa yang rendah dan nilai UN (Ujian nasional) yang 

rendah tiap tahunnya disekolah tersebut. Menyadari hal tersebut perlu adanya 

suatu pembaharuan dalam pembelajaran untuk memungkinkan siswa dapat 

mempelajari matematika lebih mudah dan lebih bermakna. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka model pembelajaran   yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas 

matematis siswa  pada penelitian ini yaitu :  model pembelajaran berbasis masalah 

dengan pendekatan ilmiah. Kelebihan   model pembelajaran berbasis masalah 

menurut Zahid (2016 : 590) yaitu: 

(1)Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab siswa sendiri yang 

menemukan konsep tersebut (2) Siswa secara aktif terlibat dalam proses 

pemecahan masalah yang menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih 

tinggi (3) Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki siswa 

(4) Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah 

yang diselesaikan langsung dikaitkan dalam dengan kehidupan nyata (5) 

Menjadikan siswa lebih mandiri (6) Pengkondisian siswa dalam belajar 

kelompok  yang  saling  berinteraksi  terhadap  temannya  sehingga 

pencapaian ketutasan belajar siswa dapat diharapkan. 

 
Berdasarkan Kemendikbud (2013) bahwa Pendekatan ilmiah memiki 

beberapa kelebihan antara lain : 

(1) Peserta didik senang dan tertantang. (2) Membuat peserta       didik 

proaktif  dalam  mencari  pembuktian  atas  penalarannya.  (3) 

Membangkitkan  rasa  ingin  tahu,  minat,  dan  perhatian   peserta  didik 

tentang suatu tema atau topik pembelajaran. (4) Mendorong dan 

menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan 

pertanyaan dari dan  untuk dirinya sendiri. (5) Membangkitkan 

keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan 

memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang



 
 

 

baik dan benar. (6) Melatih siswa mencari tahu informasi sebanyak- 

banyaknya dari berbagai sumber yang ada yang berkaitan dengan 

masalah/materi. (7) Melatih siswa untuk mengaitkan hubungan sebab- 

akibat. (8) Merangsang peserta didik untuk berfikir tentang kemungkinan 

kebenaran dari sebuah teori. (9) Peserta didik dilatih untuk dapat 

bertanggung jawab atas hasil temuannya. (10)    Peserta didik diharuskan 

membuat/menyusun ide gagasannya secara terstruktur agar mudah 

disampaikan. 

 
Harapan setelah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan pendekatan ilmiah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

dan kreativitas matematis siswa pada materi matriks. Berdasarkan uraian di atas 

maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah  dan Kreativitas Matematis melalui Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pendekatan Ilmiah pada Materi 

Matriks di Kelas XI SMA Negeri 1 Pancur Batu T.P. 2019/2020. 

 
 
 

 

B.  Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan antara lain: 

1. Penggunaan  metode  ceramah  dalam  pembelajaran  tidak  mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa 

2. Guru   yang  kurang  efektif  dalam   memilih  strategi,   serta   guru  belum 

menekankan   pengembangan daya nalar (reasoning), logika, dan proses 

berpikir kreatif. 

3. Guru  kurang  memberikan  kesempatan  pada  siswa  untuk  meningkatkan 

kemampuannya dalam memecahkan masalah



 
 

 

C.    Batasan Masalah Penelitian 
 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi 

masalah  tentang  kemampuan  pemecahan  masalah  dan  kreativitas  matematis 

siswa menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

ilmiah. 

 
 
 

 
D.   Rumusan Masalah Penelitian 

 
Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian 

adalah   bagaimanakah   peningkatan   kemampuan   pemecahan   masalah   dan 

kreativitas matematis siswa melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan ilmiah pada materi matriks di Kelas XI SMA Negeri 1 Pancur Batu 

T.P. 2019/2020? 

 
 
 

 
E.  Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah dan kreativitas matematis melalui model pembelajaran 

berbasis masalah dengan pendekatan ilmiah pada materi matriks di Kelas XI SMA 

Negeri 1 Pancur Batu T.P. 2019/2020



 
 

 

F.   Manfaat Penelitian 
 

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

 
1.    Manfaat Teoritis 

 
Dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran dalam meningkatkan 

kemampuan  pememecahan  masalah  matematis  dan  kreativitas  matematis 

siswa melalui model pembelajaran berbasi masalah dengan pendekatan ilmiah 

pada   materi Matriks di Kelas XI SMA Negeri 1 Pancur Batu untuk tahun 

pelajaran berikutnya. 

2.   Manfaat Praktis 

a.   Peneliti 

Mampu memahami pelaksanaan pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran pemecahan masalah, sehingga tidak sekedar mengetahui 

teorinya saja. 

b.   Bagi Guru 

 
Dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan 

pemecahan   masalah dan pemahaman konsep dan dapat dijadikan 

pedoman dalam rangka menerapkan model pembelajaran pemecahan 

masalah pada kelas lainnya. 

c.   Bagi Siswa 

 
Siswa mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan 

pemahaman konsep matematika melalui setting pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru.



 
 

 

d.   Bagi Peneliti lanjutan 

 
Dapat menjadi rekomendasi agar penelitian terhadap penerapan model 

pembelajaran  berbasis  masalah  dalam  pembelajaran  matematika 

dilakukan terhadap kemampuan matematika atau pokok bahasan lain. 

 
 
 

 
G. Batasan Istilah 

 
Beberapa istilah dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

 
1.   Model  pembelajaran  merupakan  suatu  rancangan  pembelajaran  bagi  guru 

untuk mengajar secara sistematis guna mencapai tujuan pembelajaran. 

2.   Model  pembelajaran  berbasis  masalah  merupakan  proses  pembelajaran 

dengan menggunakan masalah sebagai langkah untuk mengumpulkan 

pengetahuan, sehingga dapat merangsang siswa untuk berfikir matematis 

tingkat tinggi. 

3. Pendekatan ilmiah merupakan sesuatu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk 

konsep, hukum atau prinsip. 

4.   Model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan ilmiah merupakan 

proses pembelajaran yang menggunakan masalah dan pembelajaran yang 

dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep dan prinsip 

5.   Pemecahan  masalah  matematis  merupakan  pemahaman  kognitif  mengurai 

dan menjelaskan ide, informasi dengan proses berfikir untuk memecahkan 

masalah.



 
 

 

Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis: 

 
a.    Kemampuan menunjukkan pemahaman masalah 

 
b.    Mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur 

c.    Membuat model matematika 

d.    Menyelesaikan model matematika 

e.    Menjelaskan hasil 

6.   Kreativitas matematis merupakan kemampuan menciptakan suatu yang baru 

yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. 

Indikator kemampuan kreativitas matematis: 

 
a.    Menyelesaikan masalah dengan berbagai solusi 

b.    Mengemukakan bermacam macam pemecahan 

c. Menyelesaikan masalah dengan jawaban yang tidak biasa dilakukan oleh 

siswa lainnya



 
 

 

BAB II 
 

 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 
 
 
 
 

A. Kajian Teoritis 

 
1. Pengertian Pembelajaran 

 
Pembelajaran merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang 

dilakukan secara sadar dan dibutuhkan media untuk mempermudah serta 

memberi efisiensi. Menurut Winataputra (2007: 1) bahwa “Pembelajaran 

adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi dan 

meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik”. 

Selanjutnya menurut  Munandar (dalam  Suyono  dan  Hariyanto,  2011:207) 

bahwa “Pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas anak 

secara keseluruhan,  membuat peserta didik  aktif mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan. 

Dan menurut Aqib (2013: 66) bahwa “Pembelajaran adalah upaya secara 

sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran 

berjalan   secara   efektif   dan   efisien   yang   dimulai   dari   perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dari guru untuk membuat siswa 

belajar, yaitu memfasilitasi dan meningkatkan intensitas dan kualitas serta



 
 

 

mendorong siswa untuk kreatif dalam merencanakan penyelesaian masalah 

pembelajaran. 

 
 
 

 
2. Pengertian Pembelajaran Matematika 

 
Pentingnya pelajaran matematika tidak lepas dari peran matematika 

dalam segala aspek kehidupan, oleh karena itu matematika tidak terlepas dari 

pembelajaran. Menurut Bruner (dalam Hudojo, 2000 : 56) bahwa 

“Pembelajaran   matematika adalah belajar tentang   konsep dan struktur 

matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari 

hubungan antara konsep   dan struktur   matematika di dalamnya”. Menurut 

Cobb (dalam Suherman, 2003 : 71) bahwa “Pembelajaran matematika sebagai 

proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi 

pengetahuan matematika”. Sedangkan menurut Wena (2014 :170 ) bahwa 

“Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang 

melibatkan pengembangan pola berfikir dan mengolah logika pada suatu 

lingkungan  belajar  yang  sengaja  diciptakan  oleh  guru  dengan  berbagai 

metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara 

optimal  dan  siswa  dapat  melakukan  kegiatan  belajar  secara  efektif  dan 

efisien”. 

Dari uraian pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika merupakan   proses komunikasi fungsional antara 

siswa dengan guru dan siswa dengan siswa dalam rangka perubahan sikap



 
 

 

dan   pola   pikir   agar   siswa   memiliki   kemampuan,   pengetahuan   dan 

keterampilan matematis. 

 
 
 

 
3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

a. Pengertian Model pembelajaran 

Model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar. Menurut Soekamto (dalam Trianto, 2007 : 5) bahwa 

“Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur  yang sistematis  dalam  mengorganisasikan  pengalaman  belajar 

untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman perencana 

pembelajaran”. Menurut Arends dalam Suprijono (2009 : 45) bahwa 

“Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial”. Menurut Komalasari (2010 : 57) bahwa 

“Model  pembelajaran  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh 

guru”. 

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran merupakan suatu rancangan pembelajaran bagi guru 

untuk mengajar secara sistematis guna mencapai tujuan pembelajaran.



 
 

 

b. Pengertian Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
 

Menurut Amir (2009 : 21) bahwa “Pembelajaran berbasis masalah 

adalah proses pembelajaran yang dirancang melalui masalah-masalah yang 

menuntut siswa mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka 

mahir untuk memecahkan  masalah dan  memiliki  model  belajar sendiri 

serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim”. Menurut   Sugandi 

(2010 : 40) bahwa “Pembelajaran berbasis masalah adalah model 

pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi”. Suprihatiningrum (2013 : 215) bahwa 

“Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran, yang 

mana siswa sejak awal dihadapkan pada suatu masalah, kemudian diikuti 

oleh proses pencarian informasi yang bersifat student centered”. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah merupakan proses pembelajaran dengan 

menggunakan  masalah  sebagai  langkah  untuk  mengumpulkan 

pengetahuan, sehingga dapat merangsang siswa untuk berfikir matematis 

tingkat tinggi. 

 
 
 

 
c.  Langkah-Langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

 
Arends (dalam Hariyanto dan Warsono,2012 : 401) mengemukakan 

sintaks pembelajaran berbasis masalah yaitu: 

1. Orientasi    siswa    pada    masalah.    Guru    menyampaikan    tujuan 

pembelajaran,   menjelaskan   logistik   (bahan   dan   alat)   apa   yang



 
 

 

diperlukan  bagi  penyelesaian  masalah  serta  memberikan  motivasi 

kepada siswa agar menaruh perhatian terhadap aktivitas penyelesaian 

masalah. 

2. Mengorganisasi  siswa.  Guru  membantu  siswa  mendefinisikan  dan 

mengorganisasikan pembelajaran agar relevan dengan penyelesaian 

masalah. 

3. Membimbing    penyelidikan    indvidu    maupun    kelompok.    Guru 

mendorong siswa untuk mencari informasi yang sesuai, melakukan 

eksperimen, dan mencari penjelasan dan pemecahan masalah. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru membantu siswa dalam 

perencanaan dan perwujudan hasil yang sesuai dengan tugas yang 

diberikan 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. 

 
Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil 

penyelidikannya serta proses-proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 
 
 

 
4. Pendekatan Ilmiah 

 
a. Pengertian Pendekatan Ilmiah 

 
Pendekatan dapat diartikan sebagai konsep dasar yang sifatnya 

masih  sangat  umum.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Muhadjir 

(2000 : 140) bahwa “Pendekatan ilmiah berarti konsep dasar yang 

menginspirasi atau melatarbelakangi perumusan metode mengajar dengan



 
 

 

menerapkan karakteristik yang ilmiah”. Pendekatan ilmiah pada umumnya 

memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, 

menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian 

mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2014 : 19). 

Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  menurut Hosnan  (2014 :  34) 

bahwa “Pendekatan ilmiah adalah suatu proses pemebelajaran yang 

dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, 

atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menarik 

kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

ditemukan. 

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa  pendekatan  ilmiah  merupakan  sesuatu  yang  digunakan  dalam 

proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif 

mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip. 

Berdasarkan Kemendikbud (2013) bahwa Pendekatan ilmiah 

memiki beberapa kelebihan antara lain : 

(1)       Peserta didik senang dan tertantang. (2) Membuat peserta 

didik  proaktif  dalam  mencari  pembuktian  atas  penalarannya. 

(3) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian  peserta 

didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran. (4) Mendorong 

dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta 

mengembangkan   pertanyaan   dari   dan   untuk   dirinya   sendiri. 

(5) Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, 

mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, 

sistematis,   dan   menggunakan   bahasa   yang   baik   dan   benar. 

(6) Melatih siswa mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya dari 

berbagai sumber yang ada yang berkaitan dengan masalah/materi. 

(7)  Melatih   siswa  untuk   mengaitkan   hubungan   sebab-akibat.



 
 

 

(8) Merangsang peserta didik untuk berfikir tentang kemungkinan 

kebenaran dari sebuah teori. (9) Peserta didik dilatih untuk dapat 

bertanggung jawab atas hasil temuannya. (10) Peserta didik 

diharuskan membuat/menyusun ide gagasannya secara terstruktur 

agar mudah disampaikan. 
 

 
 

b. Langkah Langkah Pendekatan Ilmiah 
 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV, 

ada 5  langkah–langkah pembelajaran pendekatan ilmiah sebagai yaitu : 

a.  Mengamati (observing) 

b. Menanya (Questioning) 

c.  Mencoba/mengumpulkan informasi  (experimenting) 

d. Mengasosiasi/mengolah informasi (Associating) 

e.  Mengkomunikasikan (communicating) 
 
 
 

 

5. Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pendekatan Ilmiah 

 
a. Pengertian   Model   Pembelajaran   Berbasis   Masalah   Dengan 

 
Pendekatan Ilmiah 

 
Model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan ilmiah 

merupakan proses pembelajaran yang menggunakan masalah dan 

pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif 

mengkonstruk konsep dan prinsip. 

b. Langkah Langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

 
Pendekatan Ilmiah 

 
Langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan ilmiah pada penelitian ini, yaitu: 

Fase I: Orientasi peserta didik pada masalah 

 
1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 
2. Menyajikan masalah 1 dengan bantuan power point



 
 

 

3. Meminta siswa mengamati dan memahami masalah 

 
4. Mempersilakan siswa lain untuk memberikan tanggapan terkait 

masalah yang belum dipahami siswa lain 

5. Meminta  siswa  menuliskan  informasi-informasi  yang  terkait 

masalah 

Fase II: Mengorganisasikan peserta didik belajar 

 
1. Meminta siswa membentuk kelompok yang heterogen 

 
2. Menyiapkan logistik (media) untuk kelompok 

 
3. Memberikan Lembar Kerja Siswa yang berisikan masalah dan 

langkah-langkah pemecahan masalah 

4. Meminta siswa untuk menyelesaikan masalah 

 
5. Memperhatikan siswa 

 
Fase III: Membimbing penyelidikan 

 
1. Meminta  siswa  menghubungkan  informasi-informasi  terkait 

masalah 

2. Meminta    siswa    dalam    kelompok    bereksperimen    untuk 

menyelesaikan masalah 

3. Meminta kelompok untuk mendiskusikan  penyelesaian masalah 

hasil eksperimen yang dilakukan siswa 

Fase IV: Mengembangkan dan menyajikan hasil 

 
1. Meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok 

 
2. Meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok



 
 

 

Fase V: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 
1. Meminta    siswa    lain    untuk    memperhatikan    penjelasan 

perwakilan kelompok yang presentasi 

2. Mempersilahkan  siswa  untuk  memberi  tanggapan  terhadap 

perwakilan kelompok yang presentasi 

3. Melibatkan  kelompok  lain  untuk  mengevaluasi  hasil  diskusi 

perwakilan kelompok yang presentasi 

 
 
 

 

6. Kemampuan Matematis 

 
Berdasarkan NCTM (1999) bahwa “Kemampuan matematis adalah 

kemampuan untuk mengahadapi permasalahan baik dalam matematika 

maupun kehidupan nyata”. Kemampuan matematis terdiri dari : Penalaran 

matematis, komunikasi matematis, pemecahan masalah matematis, 

pemahaman konsep, pemahaman matematis, berpikir kreatif/kreativitas 

matematis dan berpikir kritis. Dan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan 

kreativitas matematis. 

 
 
 

 
a. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

 
1. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

 
Pemecahan masalah merupakan suatu upaya yang dilakukan 

untuk, menyelesaikan permasalahan yang ditemukan. Menurut Polya 

(1973 : 52) bahwa “ Pemecahan masalah merupakan usaha mencari 

jalan keluar dari suatu kesulitan/permasalahan untuk mencapai suatu



 
 

 

tujuan  yang  tidak  dapat  dicapai  secara  langsung”.  Menurut  Dahar 

(1989 : 138)  bahwa “Pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan 

manusia yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang 

telah diperoleh sebelumnya, dan tidak sebagai suatu keterampilan 

generik”. Sedangkan menurut Montague (2007) bahwa “Pemecahan 

masalah matematis adalah suatu aktivitas kognitif yang kompleks 

disertai sejumlah proses dan strategi”. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan 

pemahaman kognitif menguraikan dan menjelaskan ide, informasi 

dengan proses berfikir untuk memecahkan masalah. 

 
 
 

 
2. Indikator  Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

 
Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis menurut 

 
Shadiq (2009 :14) yaitu: 

 
1. Kemampuan menunjukkan pemahaman masalah 

 
2. Mengorganisasi data dan menulis informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah 

3. Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagi bentuk 

 
4. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat 

 
5. Mengembangkan strategi pemecahan masalah 

 
6. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah 

 
7. Menyelesaikan masalah matematika yang tidak rutin



 
 

 

Dan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis 

menurut Sumarmo (2012) yaitu: 

1. Mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan 

unsur 

2. Membuat model matematika 

 
3. Menerapkan    strategi     menyelesaikan    masalah    dalam/diluar 

matematika 

4. Menjelaskan hasil 

 
5. Menyelesaikan model matematika 

 
6. Menggunakan matematika secara bermakna 

 
Berdasarkan  pendapat  para  ahli,  maka  dapat  disimpulkan 

bahwa indikator pemecahan masalah matematis  yang menjadi rujukan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kemampuan menunjukkan pemahaman masalah 

 
2. Mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan 

unsur 

3. Membuat model matematika 

 
4. Menyelesaikan model matematika 

 
5. Memeriksa kembali hasil



 
 

 

b. Kemampuan Kreativitas Matematis 

 
1. Pengertian Kemampuan Kreativitas Matematis 

 
Menurut Munandar (2009 : 25)   bahwa “Kreativitas adalah 

suatu kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru, kemampuan 

untuk  memberikan  gagasan-gagasan  baru  yang  dapat  diterapkan 

dalam pemecahan masalah, atau kemampuan untuk melihat hubungan 

baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya”. Menurut Semiawan 

(2009 : 44) bahwa “Kreativitas adalah kemampuan memodifikasi 

sesuatu  yang  sudah  ada  menjadi  konsep  baru”.  Menurut  Barron 

(dalam Ngalimun, 2013 : 44) bahwa “Kreativitas didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru”. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas merupakan kemampuan menciptakan suatu yang baru yang 

dapat digunakan dalam memecahkan masalah. 

 
 
 

 
2. Indikator Kemampuan Kreativitas Matematis 

 
Indikator kemampuan kreativitas dalam pemecahan masalah 

menurut Silver (dalam Siswono, 2007:3) sebagai berikut: 

1. Kefasihan  yaitu  siswa  mampu  menyelesaikan  masalah  dengan 

bermacam-macam solusi dan jawaban. 

2. Fleksibilitas  yaitu  siswa  mampu  menyelesaikan  (menyatakan) 

dalam  satu  cara  kemudian  dalam  cara  lain  dan  siswa 

mendiskusikan berbagai metode penyelesaian



 
 

 

3. Kebaruan  yaitu  siswa  mampu  menyelesaikan  masalah  dengan 

jawaban yang tidak biasa dilakukan oleh siswa pada tahap 

perkembangan mereka atau tingkat pengetahuannya. 

Dan  indikator  kemampuan  kreativitas  matematis  menurut 

 
Munandar (2009 : 243), yaitu: 

 
1. Berpikir     lancar     (fluency)     adalah     kemampuan     untuk 

menghasilkan banyak gagasan 

2. Berfikir    luwes    (flexsibility)    adalah    kemampuan    untuk 

mengemukakan bermacam macam pemecahan atau pendekatan 

terhadap masalah 

3. Berfikir    orisinil    (originality)    adalah    kemampuan    untuk 

mencetuskan   gagasan   dengan   cara   yang   asli,   dan   jarang 

diberikan kepada orang 

4. Elaboratif  (elaboration)  adalah  kemampuan  menambah  suatu 

masalah sehingga menjadi lengkap, dan didalamnya terdapat 

berupa tebel, grafik, gambar, model, dan kata-kata. 

Berdasarkan  pendapat  para  ahli,  maka  dapat  disimpulkan 

bahwa indikator kreativitas matematis   yang menjadi rujukan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Menyelesaikan masalah dengan berbagai solusi 

 
2. Mengemukakan bermacam macam pemecahan 

 
3. Menyelesaikan   masalah   dengan   jawaban   yang   tidak   biasa 

dilakukan oleh siswa lainnya



 
 

 

7. Matriks 

 
a. Pengertian Matriks 

 
Matriks  adalah  susunan  kumpulan  bilangan  yang  berbentuk 

persegi panjang dan dinyatakan dalam baris dan kolom. Jika matriks A 

terdiri atas 4 baris dan 3 kolom, maka matriks A berordo 4 x3. 

Jenis-jenis matriks: 

 
1. Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris 

 
2. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom 

 
3. Matriks persegi adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan 

banyak kolomnya 

4. Matriks nol adalah matrik yang semua elemennya nol 

 
5. Matriks  indentitas  adalah  matriks  yang  elemen-elemen  diagonal 

utamanya sama dengan  1, sedangkan elemen-elemen lainnya sama 

dengan nol 

6. Matriks sklara adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya 

sama, sedangkan elemen diluar elemen diagonalnya sama dengan nol 

7. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen diluar elemen 

diagonalnya bernilai nol 

8. Matriks  segitiga  atas  adalah  matriks  persegi  yang  elemen-elemen 

dibawah diagonal utamanya bernilai nol 

9. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen 

diatas diagonal utamanya bernilai nol



 
 

 

b. Aturan Matriks 

1. A = (�    �), determinan A = Det A = |A| = ad –bc 
�       �

 
2. Invers A =�−1 =       1        

( �     −�),  suatu matriks mempunyai  invers
��−�� −�       �

 

bila: 

 
Matriks itu adalah matriks persegi 

 
Determinannya tidak sama dengan nol 

 
3. Matriks   singular   adalah   matriks   yang   tidak   mempunyai   invers 

 
(matriks yang determinannya sama dengan 0) 

4. Bila A = (�    �),  maka matriks transposnya adalah ��   = (
�     � 

).
 

�       �                                                                                   �     � 
 

Transpos matriks adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara 

menuliskan baris ke-i matriks A ke kolom ke-j dan sebaliknya 

menuliskan kolom ke-j matriks A menjadi baris ke-i 

5. Penjumlahan  dan  pengurangan  matriks  hanya  dilaksanakan  pada 

matriks matriks yang berordo sama 

6. Perkalian  matriks  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila banyak  kolom 

matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua 

�� � � .  ��  � � = �� �  �

 
7. Persamaan �� + �� = �

 
�� + �� = � dapat ditulis 

 

(
�   �      �             �             �   � 

�   �) (�) = (�) ⇒ (�   �)    disebut matriks koefisien



 
 
 
 
 
 

Penyelesaian dengan menggunakan sifat matriks adalah : 

Jika AX = B, maka X =�−�� 

Contoh: 

�  = [2     −3
 

2      1 ] , �������ℎ ����� ������� �� = ⋯
2      6 

] ��� � =  [
4    −2 

�� =  [            ] [
 

] =  [
(2.2) + (−3.4)    (2.1) + (−3. −2)2    −3 

2      6

 

= [−8       8 

2      1 
4    −2

 

(2.2) +  (6.4)       (2.1) + (6. −2) 
]

28     −10
]

 
 

 
 

B. Kerangka Konseptual 

 
Pendidikan adalah suatu proses dalam mempengaruhi siswa agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian 

akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk 

berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan di bidang IPTEK 

menjadikan tantangan  bagi  bangsa  Indonesia  untuk  mampu  bersaing dengan 

bangsa lain. Salah satu upaya untuk bisa bersaing dengan bangsa lain adalah 

meningkatkan kualitas dan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan. 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang mempelajari logika, 

konsep, aturan dan rumus-rumus. Matematika sebagai ilmu pengetahuan tentang 

benda-benda abstrak dan masalah-masalah yang berhubungan dengan bilangan, 

mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia sehari – hari.



 
 

 

Pada umumnya, siswa mengatakan bahwa pelajaran matematika adalah 

pelajaran yang sulit untuk dimengerti dan membosankan serta tidak menarik 

karena hanya merupakan konsep-konsep, teori lalu contoh soal dan latihan, tidak 

ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang sering digunakan 

guru dalam proses belajar mengajar masih bersifat konvensional. Kemampuan 

pemecahan masalah merupakan aspek yang penting untuk dimiliki siswa. Jika 

dipandang lebih jauh sebenarnya permasalahan yang dialami siswa tidak hanya 

sebatas pemecahan masalah namun juga kreativitas. Kreativitas atau daya cipta 

memungkinkan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan  teknologi, 

serta dalam semua bidang usaha manusia lainnya. Sistem pendidikan Indonesia 

tidak membuat siswa kreatif karena hanya terfokus pada proses logika, kata-kata 

matematika dan urutan dominan. 

Berdasarkan dari hasil observasi dan data yang diperoleh pada tanggal 22 

 
April 2019 untuk siswa kelas XI MIPA-1 SMA Negeri 1 Pancur Batu tahun 

pelajaran 2018/2019. Nampak hasil belajar siswa dibidang matematika masih 

rendah,  yaitu 70 untuk rata-rata kelas. Data tersebut diproleh ketika peneliti 

membuat soal matriks untuk dikerjakan kepada siswa/i kelas XI SMA Negeri 

Pancur Batu. Hasil belajar matematika siswa masih belum mencapai harapan 

dari kurikulum, yaitu 75 untuk rata-rata kelas. Untuk mengatasi masalah tersebut 

maka model  pembelajaran  yang digunakan  untuk  meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah dan kreativitas matematis siswa pada penelitian ini yaitu: 

model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan ilmiah. Kelebihan 

model pembelajaran berbasis masalah yaitu: siswa secara aktif terlibat dalam



 
 

 

proses pemecahan masalah yang menuntut keterampilan berpikir siswa yang 

lebih tinggi. Pendekatan ilmiah memiki kelebihan  yaitu: merangsang peserta 

didik untuk berfikir tentang kemungkinan kebenaran dari sebuah teori. Harapan 

setelah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

ilmiah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas 

matematis siswa pada materi matriks. 

 
 
 

 
C. Hipotesis Penelitian 

 
Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar atau 

mungkin juga salah. Margono (2004) bahwa “Hipotesis ialah suatu pendapat 

atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara”. Sugiyono (2009) bahwa 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Berdasarkan pendapat para ahli hipotesis merupakan jawaban yang bersifat 

sementara. 

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti membuat hipotesis 

penelitian   yaitu:   ada   peningkatan   kemampuan   pemecahan   masalah   dan 

kreativitas matematis melalui Model Pembelajaran  Berbasis Masalah dengan 

Pendekatan Ilmiah pada Materi Matriks di Kelas XI SMA Negeri 1 Pancur Batu 

T.P. 2019/2020.



 
 

 

BAB III 
 

 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
 

 

A. Jenis Penelitian 
 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Menurut Basrowi (2008) bahwa “Penelitian tindakan kelas 

didefinisikan sebagai suatu bentuk penelaahan penelitian yang bersifat reflektif 

dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan 

meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional”. 

Tindakan yang diberikan pada penelitian ini dengan melakukan kegiatan proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

ilmiah pada siswa Kelas XI MIPA-1 SMA Negeri 1 Pancur Batu. 

 
 
 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Pancur Batu, dan dilaksanakan 

pada Semester Ganjil  T.P. 2019/2020. 

 
 
 

 
C. Subjek Penelitian 

 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas XI MIPA-1 SMA Negeri 

 
1  Pancur  Batu  yang  dipilih  menggunakan  Purposive  Sampling.  Menurut 

 
Sugiyono (2007) bahwa “Purposive Sampling merupakan teknik pengumpulan



 
 

 

sampel yang dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu”. 

Pertimbangan yang dimaksud adalah kelas tersebut belum pernah mengalami 

proses pembelajaran seperti yang diterapkan dalam penelitian ini. 

 
 
 

 
D. Objek Penelitian 

 
Objek pada penelitian ini adalah peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah  dan  kreativitas  matematis  siswa  Kelas  XI  MIPA-1  SMA  Negeri  1 

Pancur Batu setelah diterapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran. 

 
 
 

 
E. Prosedur Penelitian 

 
Ada  beberapa  ahli  yang  mengemukakan  model  penelitian  tindakan 

dengan bagan yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat tahapan 

yang lazim dilalui, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan 

refleksi. Menurut Arikunto (2009 : 16) penjelasan untuk masing-masing tahap 

ditunjukkan pada Gambar 3.1.



 
 
 
 

 

Perencanaan 
 

Refleksi SIKLUS I                       Pelaksanaan
 

 

Pengamatan 
 

 

Perencanaan 
 

 

 

Refleksi 

SIKLUS II 
 

 

Pelaksanaan
 

Pengamatan 
 

 

? 

 

Gambar 3.1 Tahap Pelaksanaan PTK 
 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 tahap. Secara rinci 

prosedur penelitian tindakan ini sebagai berikut: 

Siklus I 
 

1. Perencanaan 

 
a. Merencanakan  proses  pelaksanaan  Pembelajaran  Berbasis  Masalah 

pada materi Matriks 

b. Mengembangkan   skenario   model   Pembelajaran   Berbasis   Masalah 

dengan membuat RPP. 

c. Menyusun LOS (Lembar Observasi Siswa) 

 
d. Menyusun kuis (tes) 

 
2. Pelaksanaan tindakan 

 
Kegiatan   yang   dilaksanakan   tahap   ini   yaitu   melaksanakan   proses 

pelaksanaan Pembelajaran  Berbasis Masalah pada materi Matriks  yang



 
 

 

telah direncanakan yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai RPP 

 
dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. 

 
3. Pengamatan 

 
Melakukan observasi penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

dalam meningakatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas 

siswa pada pembelajaran Matriks dan menganalisis data kemampuan 

pemecahan masalah dan  kreativitas siswa. 

4. Refleksi 

 
a. Meneliti hasil kerja siswa terhadap kuis yang diberikan. 

 
b. Menganalisis hasil pengamatan untuk membuat kesimpulan sementara 

terhadap pelaksanaan pengajaran pada siklus I. 

c. Mendiskusikan    hasil    analisis    untuk    tindakan    perbaikan    pada 

pelaksanaan kegiatan penelitian dalam siklus berikutnya. 

 

 
 

Siklus II 

 
Setelah dilakukan siklus I dan hasil perbaikan yang diharapkan belum 

tercapai terhadap tingkat penguasaan yang telah ditetapkan oleh peneliti maka 

masih perlu dilanjutkan pada siklus II. Pada siklus  II diadakan perencanaan 

kembali dengan mengacu pada hasil refleksi pada siklus I. Pada siklus II peneliti 

merencanakan beberapa tindakan perbaikan dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan ilmiah. 

Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 

kreativitas matematis siswa.



 
 

 

F. Rancangan Penelitian 
 

Rancangan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan  Masalah   dan Kreativitas Matematis adalah dengan 

memberikan pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal pemecahan masalah dan kreativitas matematis 

siswa sebelum diberi perlakuan pembelajaran. Sedangkan post-tes dilakukan 

terhadap siswa untuk menganalisis pencapaian kemampuan pemecahan masalah 

dan kreativitas matematis setelah mendapat perlakuan. 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 

 

Kelas Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen X1 Model 
Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

dengan 

Pendekatan Ilmiah 

X1 

 
 
 
 

G. Indikator Kinerja 
 

Menurut Kunandar (2008) bahwa “Indikator kinerja merupakan suatu 

kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan 

penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan atau memperbaiki proses belajar 

mengajar dikelas”. Dalam PTK ini yang akan dilihat adalah indikator kinerjanya. 

Maka indikator kinerja atau keberhasilan dalam penelitian ini   adalah sebagai 

berikut : 

1. Nilai  rata-rata  pada  materi  matriks  kelas  XI  MIPA-1  SMA  Negeri  1 

 
Pancur  Batu  dari  Siklus  I  ke  Siklus  II  untuk  kemampuan  pemecahan



 
 

 

masalah lebih besar dari 75   ( > 75) dengan kriteria 75% jumlah siswa 

yang tuntas  dari total siswa dalam kelas 

2. Nilai  rata-rata  pada  materi  matriks  kelas  XI  MIPA-1  SMA  Negeri  1 

 
Pancur Batu dari Siklus I ke Siklus II untuk kreativitas matematis lebih 

besar dari 75 ( > 75) dengan kriteria 75% jumlah siswa yang tuntas  dari 

total siswa dalam kelas 

 
 
 

 
H. Instrumen Penelitian 

 
1. Instrumen Pembelajaran 

 
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan rancangan 

untuk melakukan suatu proses pembelajaran. Dalam penelitian ini peneliti 

menitikberatkan pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan 

kreativitas matematis pada materi matriks dengan menerapkan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan ilmiah. RPP digunakan 

sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran setiap siklus. 

 

 
 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 
Lembar kerja siswa merupakan lembaran  yang digunakan siswa 

sebagai sarana dan pedoman/petunjuk di dalam pembelajaran serta berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Instrumen ini disusun berdasarkan 

langkah-langkah  dalam  model  pembelajaran  berbasis  masalah  dengan



 
 

 

pendekatan ilmiah yang sudah disesuaikan dengan indikator pemecahan 

masalah dan kreativitas matematis. 

 

 
 

2. Instrumen Pengungkap Data 

 
Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati kemampuan 

pemecahan masalah dan kreativitas matematis siswa pada setiap 

pertemuannya. Lembar observasi yang digunakan disusun berdasarkan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan ilmiah. Untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan tindakan didasarkan pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Taraf Keberhasilan Tindakan 

 

Tingkat Keberhasilan Nilai Huruf Bobot Keterangan 

86 – 100 % A 4 Sangat Baik 

76 – 85 % B 3 Baik 

60 – 75 % C 2 Cukup 

55 – 59 % D 1 Kurang 

≤ 54 % E 0 Kurang Sekali 

 

Sedangkan   untuk   menentukan   presentase   keberhasilan   tindakan 

didasarkan pada skor yang diperoleh dari data hasil observasi, digunakan 

rumus sebagai berikut: 
 

� �% = 
∑ � 

� 100%
 

∑ ℎ���� ���������� � =       
∑ �  ��������       

=

 

�1  + �2
 

2



 
 

 

Keterangan : 

 
P (%)       : Presentase keberhasilan aktivitas guru dan peserta didik 

�                : Rata-Rata

 
∑ �            : Jumlah Rata – Rata

 
P1            : Pengamat 1 

 
P2            : Pengamat 2 

 

 
 

a. Lembar Penilaian Dokumen Guru 

 
Lembar observasi dokumen guru pada proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Lembar Observasi untuk Menilai Dokumen Guru 

 
No Indikator Skor 

0 1 2 3 4 

1 Perumusan indikator pembelajaran *) 
Perumusan tujuan pembelajaran *) 

     

2 Perumusan dan pengorganisasian materi ajar      

3 Penetapan sumber/media pembelajaran      

4 Penilaian kegiatan pembelajaran      

5 Penilaian proses pembelajaran      

6 Penilaian hasil belajar      

Jumlah Skor  



 
 

 

Tabel 3.4 Lembar Observasi untuk Menilai Aktivitas Guru 

 
No Aspek yang dinilai Skor Catatan 

0 1 2 3 4 

A. Kegiatan Pendahuluan       

1. Menyiapkan fisik dan psikis peserta 
didik   dalam   mengawali   kegiatan 

pembelajaran 

      

2 Mengaitkan    materi    pembelajaran 
sekolah dengan pengalaman peserta 

didik. 

      

3 Mengaitkan    materi    pembelajaran 
sekolah dengan pengalaman peserta 

didik. 

      

B. Kegiatan Inti       

1 Melakukan pre-tes       

2 Materi        pembelajaran        sesuai 
indikator materi 

      

3 Menyiapkan  strategi   pembelajaran 
yang mendidik 

      

4 Menerapkan                   pembekalan 
pembelajaran  saintifik  *) 

Menerapkan  pembelajaran 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi 

(EEK) *) 

      

5 Memanfaatkan            sumber/media 
pembelajaran 

      

6 Melibatkan   peserta   didik   dalam 
proses pembelajaran 

      

7 Menggunakan  Bahasa  yang  benar 
dan tepat 

      

8 Berperilaku sopan dan santun       

9 Membuat       kesimpulan      dengan 
melibatkan peserta didik 

      

10 Melakukan post-tes       

C Kegiatan Penutup       

 Melakukan refleksi       

 Memberikan  tugas  sebagai  bentuk 
tindak lanjut 

      

Jumlah Skor   



Tabel 3.5 Lembar Observasi Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan  

 

Pendekatan Ilmiah 

 

Aspek yang Diamati Indikator 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Model pembelajaran berbasis 

masalah dengan pendekatan 

ilmiah 

Langkah-langkah         guru         dalam 
penerapan      pembelajaran      berbasis 

masalah: Pembukaan 

- Salam 

- Doa 

-Tujuan pembelajaran 

- Apresepsi 

Kegiatan Inti 

Guru merancang pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk terlibat aktif 

dalam pemecahan masalah melalui 

pengamatan 

Membantu  peserta  didik  agar  berani 

dan mampu mengajukan pertanyaan 

tentang fokus pembelajaran, 

mendefenisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah 

Guru    merancang    situasi    kegiatan 
pembelajaran yang dapat dilakukan 

peserta didik dalam berbagai proses 

penalaran dalam rangka menyiapkan 

karya 

Penutup 

Guru   merancang   dan   mengevaluasi 

hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari 

Guru memberikan tindak lanjut untuk 
materi selanjutnya 

Salam 



 

 
 

 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Lembar Observasi Pemecahan Masalah Matematis 

 

Aspek yang Diamati Indikator 

 
 
 

Kemampuan 

Pemecahan     Masalah 

Matematis 

Kemampuan menunjukkan pemahaman masalah 

Mengidentifikasi      unsur      yang      diketahui, 
ditanyakan, dan kecukupan unsur 

Membuat model matematika 

Menyelesaikan model matematika 

Menjelaskan hasil 

 

 
 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Lembar Observasi Kreativitas Matematis 

 

Aspek yang Diamati Indikator 

 

 

Kemampuan 

Kreativitas Matematis 

Menyelesaikan masalah dengan berbagai solusi 

Mengemukakan bermacam macam pemecahan 

Menyelesaikan  masalah  dengan  jawaban  yang 

tidak biasa dilakukan oleh siswa lainnya 

 
 
 
 

3. Uji Instrumen 

 
a. Validitas Butir Soal 

 
Setelah diuji oleh validator, maka dilanjutkan dengan menguji atau 

memvalidasi butir soal. Uji validitas butir soal penelitian ini menggunakan 

teknik korelasi product moment. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 213), 

rumus dari korelasi tersebut adalah: 
 

� ∑ �� − (∑ �)(∑ �) ���  =      
 

√{� ∑ �2 − (∑ �)2} {� ∑ �2 − (∑ �)2}



Keterangan:  

)
� �

 

���                                       : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

 
�                       : Jumlah responden

 
∑ ��                 : Jumlah perkalian antara skor X dan Y

 
∑ �2                         

: Jumlah X kuadrat

 
∑ �2                          

: Jumlah Y kuadrat

 
∑ �                    : Jumlah skor X

 
∑ �                    : Jumlah skor Y

 
 

 
 

b. Uji Reliabilitas 

 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketetapan suatu 

instrumen (alat ukur) di dalam mengukur objek yang sama. Hal tersebut 

sama dengan pendapat Sugiyono (2014 : 348) bahwa “Reliabilitas 

instrument adalah sutau instrument yang   bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang 

sama. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Alpha 

Cronbach.  Uji reliabilitas dengan Alpha Cronbach digunakan ketika 

instrumen  yang  digunakan  dilakukan satu  kali  uji  coba.  Rumus    Uji 

reliabilitas dengan Alpha Cronbach (Alen dan Yen, 1979) : 

     �   �11  = ( 
� − 1

 

(1 −

 

 ∑ �   2 

��2   )



Keterangan :  

�

�

 

�11             :  Reliabilitas yang dicari

 
�          :  jumlah item pertanyaa yang diuji 

∑ ��2 : Jumlah varians Skor tiap-tiap item

��2 :  Varians total
 
 
 
 

 

c. Tingkat Kesukaran 
 

Arifin (2013:266) mengemukakan bahwa “perhitungan tingkat 

kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu 

soal.” Menganalisis tingkat kesukaran soal berarti mengidentifikasi soal 

mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. 

Rumus menentukan tingkat kesukaran pada soal uraian (essay), yaitu: 

���  = 
∑ �� + ∑ ��

 
�1� 

× 100%

 

 
 
 

Keterangan : 

 
TK                  : Tingkat kesukaran soal 

∑ ��                          : Jumlah skor kelas atas

 
∑ ��                         : Jumlah skor kelas bawah

 
�1                                : 27% x banyak subjek x 2

 
�                               : Skor tertinggi



 

   

1

2

 
 

 

Untuk mengartikan angka taraf kesukaran item digunakan kriteria 

sebagai  berikut:  (1)  Soal  dikatakan  sukar  jika  TK  <  27%,  (2)  Soal 

dikatakan sedang jika 27% < TK > 73%, (3) Soal dikatakan mudah jika 

TK >73%. 

 
 
 

 
d. Daya Pembeda 

 
Daya pembeda menurut Arikunto (2013:226) merupakan 

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang mampu 

mengerjakan soal atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang tidak 

mampu mengerjakan soal atau berkemampuan rendah. Rumus menentukan 

daya beda pada soal uraian (essay), yaitu: 

�� =      
�1 − �2 

2                  2
 

 ∑ �1   + ∑  �2  √ 
�  (�

 
− 1)1       1 

 
 
 

 
Keterangan: 

 
DB                  : Daya beda soal 

�1                         : Skor rata-rata kelompok atas

 
�2                         : Skor rata-rata kelompok bawah

 
�1                              : 27 % x N 

∑ �2
 : Jumlah kuadrat kelompok bawah

∑ �2

 

: Jumlah kuadrat kelompok atas



 

 
 

 

Tabel 3.8 Interpolasi Daya Pembeda 

 

No Indeks Daya Beda Klasifikasi 

1 0,0 – 0,19 Jelek 

2 0,20 – 0,39 Cukup 

3 0,40 - 0,69 Baik 

4 0,70 – 1,00 Baik Sekali 

5 Minus Tidak Baik 
 

 
 
 
 

e. Analisis  Tes  Kemampuan  Pemecahan  Masalah  dan  Kreativitas 

 
Siswa 

 
Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas 

matematis siswa telah meningkat atau tidak dapat dilihat dari hasil tes 

yang diperoleh pada setiap siklusnya. Hasil tes tersebut diberi skor, 

kemudian dianalisis ketuntasan belajarnya baik secara perorangan maupun 

secara klasikal. Data yang diproleh dari tes hasil belajar pada setiap siklus 

kemudian dibuat persentasenya dan diklasifikasikansesuai dengan kategori 

penguasaan   siswa.   Menurut   Nurkanca   (dalam   Tambunan,   2011:27) 

kategori penguasaan siswa dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Tingkat Kategori Penguasaan Siswa 
 

No Persentase Penguasaan Kategori Penguasaan 

1. 90%-100% Sangat Tinggi 

2. 80%-89% Tinggi 

3. 65%-79% Sedang 

4. 55%-64% Rendah 

5. 0%-54% Sangat Rendah 



 

 
 

 

f.  Rencana Penarikan Kesimpulan 
 

Dalam hal ini ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian  yang  akan  dilakukan.  Kesimpulan  yang  diambil  merupakan 

dasar bagi pelaksanaan siklus selanjutnya dan perlu tidaknya siklus 

berikutnya dilanjutkan atas permasalahan yang diduga. 

Untuk   melihat   adanya   peningkatan   kemampuan   pemecahan 

masalah dan kreativitas matematis siswa dari satu siklus ke siklus 

berikutnya dapat ditentukan dengan cara berikut: 

1. Nilai rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa 

dalam satu kelas meningkat dari siklus satu ke siklus berikutnya. 

2. Persentase  ketuntasan  klasikal  meningkat  dari  siklus  satu  ke  siklus 

berikutnya. 


