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Abstrak Menurut Kurikulum Tingkat Saruan pendidikan (KTSP), tujuan pembelajaranMatematika antara. l?in *.rggriutan 
^penararan 

pada pora, *",ri,Jr", generarisasi,memecahkan masalah' Kurikuluri-Tingkat satuan p.nariitu, juga menyebutkan fokus dalampembelajaran Matematika ;idalah pemE.ahan masalah iu.iut* dengan solusi tak tunggar, danmasalah dengan berbagai tutu p.ry"lesaian . oleh r.ur.nultu, perlu dilatihkan soal yang dapatmenimbulkan kemampuan siswa untut mencapai tujuan tersebut. subyek peratihan ini adalahsiswa kelas XI IpA sMA xauerius + parembang v."g u.rj*mrah 32 orung, dengan hasirmemiliki efek potensial terhadap kemampua, .i.,,iu-*.,igerjakan soal mateniatika non rutinsiswa kelas XI IpA SMA Xav..ius + lut"rrUung.

Kata kunci: soal matematika non rutin.

PENDAHULUAN

Matematika adalah bahasa yang
melambangkan serangkaian makna dari
pemyataan yang ingin kita sampaikan serta
mempunyai kelebihan lain dibandingkan
dengan bahasa verbal Dir;;i;g itumatematika mengembangkan bahasanumerik yang memungtinkun untuk
melakukan pengukuran r"-.u.u kuantitatif,
.serta diperlukan oleh semua disiplin
keilmuan untuk meningkatf.u" auyu piediksi
dan kontrol dari ilmu tersebut (Jujun,200l).
Matematika dipakai sebagai utut Uuriu'un,rt
menunjang pembelajarun ilrnu lain sepertiFisika, Kimia, Astronomi, Hukum dan
sebagainya. perhitungan matematis menjaclidasar bagi ilmu teknik. p.*U.iu.iuru,,
Matematika akan lebih bennakna Uugi"ri.r",
fSrena 

s19wa mengetahui bah*a-pEluro.u,l
Matematika bermanfaat bagi diri-senair;
maupun kehidupannya.

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) tujuan p".rt .luiu.o,
Matematika yaitu: M.mana., tonr.pmatematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep atau algoritma, secara Lu*es,
akurat, efisien, dan iepat, dalam pemecahan
r)Alumni pps pendidikan Mater,rarika LINSRI

1nasal1h, 
Menggunakan penalaran pada pola

dan sifat. melakukan manipulasi matematika
dalam membuat gen.raliruri, menyusunbukti, arau menjelaskan g;g;;; danpernyataan matematika. -Memecahkan

masalah 
. y?ng 

- meliputi kemampuan
memahami rnasalah, merancang .;;;imatematika, menyelesaikan mJdei danmenafsirkan solusi yang diperoleh.
Mengkomunikasikan gagasan dengansimbol, tabel, diagram, atau media Iain
Yltrk..T..*perjelas keadaan atau masatah.Memiliki. sikap menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan, memilii.i rasaingin lulu, perhatian, ;ur' *;;; 

'dalam

mempelajari matematika, serta sikap ulet
dan percaya diri dalam pemecahan malarun

Selain itu KTSp juga nrenyebutkanbahwa fokr-rs dalam 
" 

f.rL.ruJurunmatematika adalah pemecahan masalahmatematika yang mencakup masalalr
te{ut.uR, dengan solusi tunggal, masalah
terbuka dengan solusi tidaf"tunggui dun
masalah dengan berbagai .uru p.nyliesaiar.

Tetapi pada kenyataan berdasarkan
pengalaman penulis di lapangan yang
se.l1ma ini diajarkan kebanyalian ii sel<otah
adalah masalah-masalah matematika \,,ano
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