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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan di sekolah merupakan sesuatu yang penting untuk proses 

kehidupan, meskipun tidak harus ditempuh dengan pembelajaran yang formal, 

namun adakalanya lebih baik mengikuti pendidikan formal yang dilaksanakan 

disekolah. Seperti yang dijelaskan oleh Sutisna (2009), pendidikan sebenanya 

merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks, peristiwa tersebut 

merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antar manusia agar tumbuh sebagai 

pribadi yang utuh. Untuk mencapainya harus melalui tahap demi tahap yaitu 

belajar. Pada umumnya kita ketahui bahwa pendidikan merupakan suatu 

kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu penting dan 

hak setiap orang. 

Menurut pemerintah pembelajaran wajib yaitu 12 tahun, meskipun 

banyak orangtua yang ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih. 

Tahapan pendidikan 12 tahun  di mulai dari SD, dimana sebelum memasuki SD 

seringkali orangtua memberikan pemanasan dalam membaca, menulis bahkan 

berhitung ditingkatan TK, tetapi disini siswa berhadapan dengan sekolah 

sesungguhnya namun masih sangat dasar, pembelajaranya pun dasar dan masih 

berpusat kepada guru. Ketika sudah memasuki SMP siswa lebih dituntut 

memiliki berbagai ide dan memberikan pendapatnya. Terlebih ketika sudah 

memasuki SMA siswa lebih dituntut lagi untuk ke kreatifitasannya dan gagasan 

gagasan ide dan pendapat per individu pada setiap siswa. 

Banyak mata pelajaran di tingkatan SMP yang di bahas lebih lanjut dan 

lebih kompleks dari jenjang sebelumnya semisal pelajaran, Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial , Ilmu Pengetahuan Umum, 

Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Untuk jenjang SMP ini banyak 

materi wajib juga yang harus ditempuh selain mata pelajaran diatas yaitu 

pendidikan jasmani, olahragadan kesehatan, seni budaya dan prakarya. 



2 

 

Misalkan saja matematika, matematika merupakan salah satu bagian 

yang penting dalam bidang ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari sudut 

pengklasifikasian bidang ilmu pengetahuan, pelajaran matematika termasuk ke 

dalam kelompok ilmu-ilmu eksakta, yang lebih banyak memerlukan pemahaman 

daripada hapalan. Untuk dapat memahami suatu pokok bahasan dalam 

matematika, siswa harus mampu menguasai konsep-konsep matematika dan 

keterkaitannya serta mampu menerapkan konsep-konsep tersebut untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Pemecahan masalah dalam matematika di sekolah biasanya diwujudkan 

melalui soal cerita. Dalam penyelesaian soal cerita terlebih dahulu siswa harus 

memahami isi dari soal cerita tersebut, setelah itu menentukan obyek-obyek 

yang harus dipecahkan dan dimisalkan dengan simbol-simbol matematika yang 

kemudian pada tahap akhir yaitu penyelesaian. Seperti yang dijelaskan oleh 

Nanik (dalam Nanik 2011) menyatakan siswa dituntut memiliki kemampuan 

menyeleksi atau memilih suatu abstraksi tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan) 

secara tepat dan benar untuk diterapkan dalam situasi baru, dengan demikian 

untuk dapat menyelesaikan masalah penerapan dibutuhkan kemampuan yang 

kompleks meliputi pengetahuan, pemahaman dan kemampuan aplikasi. Selain 

siswa yang menyelesaikan masalah penerapan harus mampu memproses hal - 

hal yang diketahui menuju suatu kesimpulan yang dinginkan. 

Hingga saat ini, keterampilan dalam memahami dan menyelesaikan soal 

cerita masih sangat rendah, hal itu didasari karena banyak pendapat orang bahwa 

matematika adalah pelajaran yang sukar. Berkenaan dengan itu Ruseffendi 

(1991) menyatakan bahwa terdapat banyak anak-anak yang setelah belajar 

matematika, bagian yang sederhanapun banyak yang tidak dipahaminya, banyak 

konsep yang dipahami secara keliru. Begitu juga dengan Ricca (2004) 

menyatakan banyak anak yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika, 

karena kebanyakan dari mereka bukan memahami konsepnya melainkan hanya 

menghapalnya. Kesimpulannya kebanyakan siswa memang lebih sering 

menghafalkan rumus daripada memahami konsep dari suatu permasalahan 

matematika. 
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Berdasarkan pengamatan penulis ketika menjalani praktik pengenalan 

lapangan (PPL), pada tanggal 26 Agustus 2014 sampai 25 Oktober 2014 bahwa 

masalah yang terjadi pada siswa saat menyelesaikan soal matematika 

diantaranya adalah menerapkan konsep-konsep matematika dan keterkaitan 

antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tercermin dalam 

ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika bentuk cerita 

yang diberikan oleh guru. Begitu juga dengan observasi yang dilakukan oleh 

penulis tanggal 27 januari 2015 kepada 2 guru matematika di SMPN 2 batu, 

menurut keduanya siswa mengalami kesulitan pada tahapan awal yaitu merubah 

soal cerita menjadi kalimat matematika, selain itu ketika sudah terbentuk 

menjadi bentuk aljabar, kadang kala siswa kesulitan untuk melakukan 

perhitungan sehingga berdampak pada hasil akhir,dan untuk sistematis 

pengerjaanya tidak terlalu diperhatikan karena setiap siswa mempunyai cara 

tersendiri untuk mengerjakan soal cerita tersebut. Padahal untuk memecahkan 

masalah dalam matematika, diperlukan pengerjaan secara sistematis agar 

peyelesaiannya mudah dan terarah. Pemecahan masalah merupakan suatu cara 

belajar yang dianggap efisien dalam usaha untuk mencapai tujuan pengajaran, 

salah satunya dengan  cara melihat kesulitan siswa dari merubah kata-kata 

menjadi simbol matematika, selanjutnya menentukan konsep-konsep yang tepat 

untuk menyelesaikan soal cerita dan menerapkan konsep-konsep dalam 

perhitungan matematika. Soedjajdi (2010) menyatakan bahwa untuk 

menyelesaikan soal cerita matematika dapat ditempuh langkah-langkah sebagai 

berikut: (a) Membaca soal cerita dengan cermat untuk menangkap makna pada 

tiap kalimat; (b) Memisahkan dan mengungkapkan apa yang diketahui dalam 

soal, apa yang ditanyakan oleh soal; (c) Membuat model matematika dari soal; 

(d) Menyelesaikan model matematika menurut aturan matematika sehingga 

mendapat jawaban dari soal tersebut; dan (e) Mengembalikan jawaban kedalam 

konteks soal yang ditanyakan. Menurut Indra (2011) menyatakan kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita yaitu terdiri dari (1)kesulitan memahami soal, 

siswa tidak menuliskan atau tidak lengkap dalam menuliskan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan, (2) kesulitan membuat model matematika, siswa 
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menggunakan model matematika yang salah, (3) kesulitan melakukan 

komputasi, (4) kesulitan menarik kesimpulan, siswa tidak mampu menuliskan 

kesimpulan sesuai pertanyaan soal, siswa salah dalam menuliskan kesimpulan 

karena menggunakan hasil perhitungan yang salah. 

Pemecahan masalah pada jenjang SMP dengan menggunakan soal cerita 

terdapat di beberapa materi, misal di kelas VIII materi yang menggunakan soal 

cerita contohnya materi sistem persamaan linear dua variabel. Materi ini 

memberikan permasalahan dalam kehidupan nyata, jelas saja jika materi ini 

menggunakan soal cerita untuk latihan soal-soalnya. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan oleh penulis, kebanyakan siswa mengalami kesulitan pada 

sistem persamaan linear dua variabel. Pada umumnya siswa mengalami 

kesulitan pada merubah kalimat menjadi bentuk matematika dimana kesulitan 

menenetukan komponen yang diketahui dan yang ditanyakan atau seringkali 

menenetukan komponen yang diketahui hanya sebagian, selain itu sulit 

menentukan simbol-simbol yang harus digunakan, ketika sudah menjadi bentuk 

aljabar siswa kesulitan dalam menentukan model dan melakukan proses 

perhitungan serta kesulitan dalam menarik kesimpulan. 

Menurut pengalaman dan kenyataan diatas, pentingnya jika diteliti 

secara khusus mengenai kesulitan siswa terhadap masalah pembelajaran 

matematika. Oleh karena itu, penulis mengajukan judul “Analisis Kesulitan 

Siswa dalam Memecahkan Soal Cerita Materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel di SMP Negeri 2 Batu” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apa saja kesulitan yang dialami siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Batu 

dalam memecahkan soal cerita materi sistem persamaan linear dua 

variabel ? 

1.2.2 Apakah penyebab kesulitan yang dialami siswa kelas VIII A SMP Negeri 

2 Batu dalam memecahkan soal cerita materi sistem persamaan linear 

dua variabel ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah untuk mendeskripsikan : 

1.3.1 Kesulitan yang dialami siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Batu dalam 

memecahkan soal cerita materi sistem persamaan linear dua variabel 

1.3.2 Penyebab kesulitan yang dialami siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Batu 

dalam memecahkan soal cerita materi sistem persamaan linear dua 

variabel 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan dan pemfokusan masalah, 

sehingga yang diteliti lebih jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Untuk itu 

perlu dibatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti. 

1.4.1 Soal yang digunakan hanya pada soal cerita 

1.4.2 Materi yang digunakan terbatas pada materi yang terkait dengan sistem 

persamaan linear dua variabel 

1.4.3 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Batu kelas VIII A 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat memberikan 

manfaat khususnya ntuk pembelajaran matematika 

1.5.1 Manfaat untuk siswa 

Siswa dapat mengetahui cara penyelesaian soal cerita yang lebih terarah 

dan sistematis. 

1.5.2 Manfaat untuk guru 

Guru dapat megetahui letak kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita, sehingga guru dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran 

yang lebih baik sehingga siswa tidak mengalami berbagai kesulitan 

dalam belajar yang dapat mempengaruhi kesulitan dalam mengerjakan 

soal cerita. 

1.5.3 Manfaat untuk sekolah 
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Dapat menjadi informasi maka proses pembelajaran di sekolah dapat 

berjalan dengan baik dan lebih optimal. 

1.5.4 Manfaat untuk penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman serta membantu dalam 

menyumbangkan dalam memecahkan masalah pembelajaran 

matematika.  

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Kesulitan 

Kesulitan adalah sesuatu yang sulit dimana membutuhkan suatu 

penyelesaian dari kesulitan tersebut. 

1.6.2 Soal cerita 

Soal cerita adalah uraian kalimat yang dituangkan dalam bahasa 

sehari-hari yang mengandung pertanyaan yang harus dipecahkan. Selain 

itu, soal cerita merupakan bentuk masalah yang dalam penyelesaiannya 

memiliki prosedur yang terpola dan dikerjakan secara sistematis. 

1.6.3 Sistem persamaan linear dua variabel 

Sistem Persamaan linear dua variabel (SPLDV) adalah 

persamaan yang terdiri dari dua atau lebih yang mempunyai hubungan 

dan menghasilkan satu penyelesaian dari tiap-tiap variabel. 


