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Abstrak. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di SMP Karya 

Budi diduga belum maksimal. Salah satunya disebabkan guru di sekolah 

cenderung menggunakan pembelajaran konvensional yang membuat siswa 

menjadi pasif dalam pembelajaran. Diperlukan suatu penelitian yang dapat 

mengatasi permasalahan tersebut. Pembelajaran dengan model CLIS menjadi 

salah satu alternative dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematik siswa. Untuk mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai,  

penelitian ini menelaah: (a) Proses kegiatan belajar mengajar matematika yang 

menggunakan model pembelajaran CLIS; (b) Kemampuan pemecahan masalah 

matematik siswa pada tiap siklus melalui model pembelajaran CLIS; (c) 

Kemampuan pemecahan masalah matematik siswa setelah mengikuti seluruh 

siklus melalui model pembelajaran CLIS; dan (d) Sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran CLIS. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas. Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian initer diri dari tes tiap siklus dan 

tesakhir, lembar observasi aktivitas siswa dan guru, serta skala sikap. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh: (a) Aktivitas siswa dan 

guru mengalami peningkatan menjadi semakin baik. (b) Rata-rata persentase 

kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada siklus I dengan criteria 

cukup, siklus II dengan criteria baik. (c) kemampuan pemecahan masalah 

matematik siswa setelah diterapkan model pembelajaran CLIS menunjukkan 

pada criteria baik dan (d) sikap siswa terhadap model pembelajaran CLIS 

secara keseluruhan positif. Hal ini terlihat dari rata-rata skor sikap siswa lebih 

besar dari pada skor sikap netral. 

 

Kata Kunci:Children Learning In Science (CLIS), Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

Pemecahan masalah matematika melibatkan tugas atau masalah yang membantu menjelaskan suatu 

konsep atau prosedur matematika, tujuan pemberian tugas ini adalah memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menentukan konsep. Kemampuan pemecahan masalah matematik digunakan untuk berpikir 

para siswa dalam memecahkan masalah, Dimulai dari mencari data sampai menarik kesimpulan, sehingga 

metode ini melibatkan banyak kegiatan sendiri dengan bimbingan guru. 

Pentingnya memiliki kemampuan pemecahan masalah matematik antara lain tercermin dari 

pernyataan Branca (Sumarmo, 2012: 9) bahwa pemecahan masalah matematik merupakan salah satu 

tujuan penting dalam pembelajaran matematika bahkan proses pemecahan masalah matematik merupakan 

jantungnya matematika. Demikian pula pentingnya memiliki kemampuan pemecahan masalah menurut 

Cooney (Sumarmo, 2012: 9) bahwa kemampuan pemecahan masalah membantu siswa berpikir analitik 

dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dalam menghadapi situasi baru. 

Dalam pembelajaran matematika perlu adanya suatu langkah dari seorang guru agar matematika dapat 

dipahami dan dipecahkan dengan baik. Diantaranya dengan penggunaan model pembelajaran. Menurut 

Afifuddin (2009: 151) mengatakan “model mengajar itu berbagai macamnya dan kebaikan model 

mengajar sangat tergantung kepada tujuan pengajaran itu sendiri”. Seorang guru harus memperhatikan 

pemilihan model mengajar yang akan digunakannya, penggunaan model bukan karena guru menguasai 

model tersebut, namun harus disesuaikan dengan tujuan, materi yang diajarkan, kondisi lingkungan dan 

siswa. Agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, maka guru harus kreatif menentukan model 

pembelajaran matematika seperti apa yang sesuai untuk diterapkan. 
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Dalam penelitian ini, model yang digunakan berbeda dari metode ceramah, yaitu model pembelajaran 

Children Learning In Science (CLIS). Model pembelajaran Children Learning In Science mengharuskan 

siswa belajar secara mandiri dan mampu berbagi dengan siswa lainnya, guru hanya menjadi fasilitator dan 

mediator dalam proses pembelajaran.  

Model pembelajaran CLIS adalah model yang urutannya sudah ditentukan oleh Rosalind Driver 

(Ismail, 2011: 14) yang terdiri dari tahap: 1) Orientasi (orientation), 2) Pemunculan gagasan (elicitation 

of ideas), 3) Penyusunan ulang gagasan (restructuring of ideas), 4) Penerapan gagasan (application of 

ideas), 5) Mengkaji ulang perubahan gagasan (review change in ideas), dengan tahap-tahap pembelajaran 

tersebut, diharapkan proses pembelajaran dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan yaitu siswa dapat 

memecahkan masalah matematik dengan menemukan konsep baru dengan modal pengetahuan awal 

mereka. 

 

Seluruh fase dalam model pembelajaran CLIS dapat dikatakan sebagai fasilitas siswa untuk 

melibatkan diri dalam proses pembelajaran, siswa bebas mengungkapkan gagasan atau ide yang mereka 

ketahui dan akan dijadikan tolak ukur oleh guru untuk mengukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap 

sebuah konsep. 

Pengungkapan dan pertukaran gagasan merupakan upaya untuk memperjelas atau mengungkapkan 

gagasan awal siswa tentang suatu topik secara umum. Pada tahap pembukaan ke situasi konflik, siswa 

diberi kesempatan untuk mencari pengertian istilah yang sedang dipelajari di dalam buku teks. 

Selanjutnya siswa mencari beberapa perbedaan antara konsep awal mereka dengan konsep yang ada 

dalam buku teks. 

Konsep yang telah diperoleh siswa perlu diberi umpan balik oleh guru untuk memperkuat konsep 

tersebut. Dengan demikian, siswa yang konsepsi awalnya tidak konsisten dengan konsep ilmiah, siswa 

akan dengan sadar mengubahnya menjadi konsep ilmiah. 

Dalam penelitian ini model CLIS dipandang sesuai untuk diterapkan, sebab model ini memperhatikan 

segi-segi pemecahan masalah matematik pada siswa. Penerapan model pembelajaran CLIS yang 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, diharapkan dapat membuat siswa termotivasi untuk 

belajar matematika, menyenangi, dan tertarik untuk mempelajarinya. 

 

 

A. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematik siswa melalui model pembelajaran 

Children Learning In Science setelah mengikuti seluruh siklus? 

B. TujuanPenelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di 

kelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang:  

Kemampuan pemecahan masalah matematik siswa melalui model pembelajaran Children 

Learning In Science setelah mengikuti seluruh siklus. 

C. ManfaatPenelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajaran matematika melalui 

penerapan model Children Learning In Science (CLIS). 

2. Bagi guru, model pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) diharapkan dapat 

memberikan suatu alternatif pembelajaran pada bidang studi matematika dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

3. Bagi siswa terutama sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah matematika serta siap untuk menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

 

II. KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Menurut Branca (Susilawati, 2009:85)bahwa pemecahan masalah merupakan tujuan umum dalam 

pembelajaran matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika artinya kemampuan dasar dalam 

belajar matematika. Menurut Adjie (2009: 6-7), pemecahan masalah merupakan proses penerimaan 

tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut.  
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Polya (Susilawati, 2009:87)mendefinisikan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu usaha 

mencari jalan keluar dari suatu kesulitan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak mudah dipecahkan. 

Pembelajaran dengan pemecahan masalah akan meningkatkan berpikir kritis siswa dalam menyelidiki 

masalah, sehingga menjadikan siswa lebih baik dalam menanggapi suatu permasalahan yang muncul. 

Pemecahan masalah juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemandirian, kesabaran, dan 

kegigihan dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan, menurut Ruseffendi (2006: 335)pemecahan 

masalah adalah tipe belajar yang tingkatannya paling tinggi dan kompleks dibandingkan dengan tipe 

belajar lainnya. 

Beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah suatu kegiatan untuk 

mengatasi kesulitan yang ditemui dengan menghubungkan konsep atau aturan yang telah diperoleh 

sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 

 

 

A. Model Pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) 

Model pembelajaran CLIS memiliki tujuan untuk membentuk pengetahuan (konsep) ke dalam memori 

siswa agar dapat bertahan lama dan juga menerapkan konsep pemecahan masalah dengan menggali 

kembali pengetahuan yang telah siswa miliki, sehingga dengan berdiskusi siswa dapat saling 

mengungkapkan gagasan untuk menyelesaikan masalah matematika. Model Pembelajaran CLIS 

merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan  pembelajaran aktif (active learning).  

Langkah-langkah model pembelajaran CLIS pada pembelajaran matematika secara rinci berpedoman 

pada langkah-langkah yang dijelaskan oleh Driver (Journal research: 161-196). Ada lima tahap model 

CLIS dalam penerapannya, yaitu: (1) tahap orientasi (orientation), (2) tahap pemunculan gagasan 

(elicitation of ideas), (3) tahap penyusunan ulang gagasan (restructuring of ideas), (4) tahap penerapan 

gagasan (application of ideas), (5) tahap pemantapan/peninjauan ulang gagasan (review change in 

ideas).  

Tahap-tahap ini sangat mendukung untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik 

siswa yang diawali dengan orientasi dilanjutkan dengan pemunculan gagasan dalam memecahkan 

masalah sampai mengkaji ulang gagasan sebuah konsep yang telah disusun oleh siswa. Selain itu model 

CLIS dapat menguatkan pemecahan masalah matematik siswa karena dalam pembelajarannya siswa 

dilibatkan dalam beberapa percobaan dan pengamatan kemudian mempresentasikan hasil laporannya 

kepada kelompok lain. 

 

B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis hasil postes (tes akhir) maka, diperoleh gambaran kemampuan pemecahan 

masalah matematiks siswa setelah mengikuti seluruh pembelajaran dengan model pembelajaran CLIS. 

Berikut adalah rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematik siswa tiap soal pada tes akhir. 

TABEL 1.1 NILAI RATA-RATA SETIAP SOAL PADA TES AKHIR 

No Soal BobotSoal JumlahSiswa 
Rata-rata 

TiapSoal 

1 10 40 80 

2 10 40 80,75 

3 10 40 77,25 

4 10 40 77,5 

5 10 40 76,5 

Rata-rata 

KemampuanPemecahanMasalahMatematikSiwa/Rata-

rata Kelas 

78,4 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas kemampuan pemecahan masalah matematik siswa setelah mengikuti 

seluruh siklus sudah memenuhi KKM, hal ini terlihat dari nilai rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah matematik siswa yang mencapai 78,4. Ini artinya lebih tinggi dari nilai KKM yang berlaku, 

yaitu 70. Hal tersebut menunjukan bahwa proses pembelajaran dengan model CLIS pada materi kubus 

dan balok sudah berhasil. 
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Dari hasil perhitungan dan evaluasi tiap siswa pada tes akhir dapat diketahui bahsa siswa yang nilai 

kemampuan pemecahan masalah matematiknya     (KKM) sebanyak 37 siswa dan 3 siswa, dengan 

nilai minimum 50 dan nilai maksimum 98. Ini berarti ketuntasan belajarnya mencapai 85%. Sedangkan 

untuk siswa yang nilai kemampuan pemecahan masalah matematiknya       (nilai rata-rata kelas) 

sebanyak 21 siswa. Adapun rinciannya tertera pada tabel 1.2 berikut 

TABEL 1.2 KETUNTASAN BELAJAR SISWA PADA TES AKHIR 

Kriteria 
JumlahSis

wa 
Persentase 

Siswa yang kemampuan pemecahan masalah 

matematikanya    

37 92,5 

Siswa yang kemampuan pemecahan masalah 

matematikanya    

3 7,5 

Siswa yang kemampuan pemecahan masalah 

matematikanya      

21 52,5 

Siswa yang kemampuan pemecahan masalah 

matematikanya      

19 47,5 

Berdasarkan tabel 3.13 diatas diperoleh informasi bahwa siswa yang kemampuan pemecahan 

masalah matematikanya masih di bawah KKM mencapai 7,5% atau sebanyak 3 orang siswa, 

sedangkan kemampuan pemecahan masalah matematik siswa yang masih di bawah nilai rata-rata 

mencapai 47,5% atau sebanyak 19 orang siswa.  

 

III. KESIMPULAN 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematik siswa setelah diterapkan model pembelajaran CLIS 

mencapai 78,4% yang menunjukkan criteria baik dalam rentang 76 nilai   90 dengan ketuntasan 

belajar mencapai 92,5%. 

2. Berdasarkan hasil analisis data skala sikap, diperoleh bahwa tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran matematika menggunakan model CLIS secara keseluruhan adalah positif. Hal ini 

terlihat dari rata-rata skor sikap siswa lebih besar dari pada skor sikap netral siswa. Skor sikap 

siswa terhadap pembelajaran matematika yaitu 3,68 dan sikap netralnya 3, skor sikap siswa 

terhadap pembelajaran matematika menggunakan model CLIS yaitu 3,90 dan sikap netralnya 3, 

skor siswa terhadap soal-soal kemampuan pemecahan masalah matematik siswa yaitu 4,03 dan 

skornetralnya 3. 
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