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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan memegang peranan 

penting dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Ada beberapa unsur yang 

terdapat di dalam sekolah, salah satunya yaitu guru. Guru adalah ujung tombak 

dalam proses belajar mengajar, karena gurulah yang berinteraksi langsung dengan 

siswa di dalam kelas (Fathurrohman dan Suryana, 2012). Gurulah yang 

memegang peranan yang sangat penting dalam membuat siswa mengerti dan 

paham mengenai mata pelajaran yang di ajarkan. Tugas guru bukan hanya untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, tetapi hendaknya guru dapat menanamkan 

konsep-konsep yang benar dari materi pembelajaran tersebut sehingga ilmu yang 

dipelajari siswa dapat bermanfaat dalam kehidupan siswa, sekarang dan diwaktu 

yang akan datang. Untuk itu guru harus mempunyai banyak strategi dalam proses 

pembelajarannya untuk memudahkan siswanya dalam memahami dan mengerti 

apa yang ia pelajari.  

Strategi adalah kemampuan guru untuk merancang strategi pembelajaran 

yang mampu mengembangkan kemampuan siswa berfikir kritis dan memecahkan 

masalah keterampilan yang selayaknya dimiliki oleh peserta didik dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan (Surna dan 

Pandeirot, 2014). Strategi yang digunakan guru hendaknya yang sesuai dengan 

permasalahan yang di alami siswanya dan membantu siswanya dalam memahami 

materi yang sedang di pelajari. Sebelum guru membuat strategi yang akan di 

terapkan di dalam kelas, harusnya guru memikirkan terlebih dahulu strategi yang 

akan digunakan. Sehingga strategi itu benar-benar membantu siswanya dalam 

memahami materi. Matematika merupakan mata pelajaran yang membutuhkan 

strategi dalam memahami materi, karena tidak semua siswa mampu dengan cepat 

menangkap materi yang di sampaikan oleh guru serta tidak semua siswa 

menyukai matapelajaran matematika. 
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Kline dalam Runtukahu dan kandau mengatakan bahwa matematika adalah 

pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai struktur abstrak dan hubungan antar 

struktur tersebut sehingga terorganisasi dengan baik. Sedangkan menurut 

Wahyudin (dalam Mulyati, 2008) mengungkapkan bahwa matematika merupakan 

mata pelajaran yang sulit di ajarkan maupun dipelajari. Salah satu alasan mengapa 

demikian adalah karena dalam mempelajari materi baru dalam matematika 

seringkali memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang satu 

atau lebih materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

 Berdasarkan uraian di atas matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran yang berhubungan dengan dengan kehidupan nyata. Matematika 

membantu manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahan sosial dan 

ekonomi. Dalam penyelesaiannya, matematika membutuhkan pengetahuan dan 

pemahaman dalam pemecahan masalah yang ada di kehidupan nyata maupun 

pada soal-soal yang ada di buku. Salah satu contoh permasalahan matematika 

yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman ialah penyelesaian soal cerita. 

Dalam menyelesaikan soal cerita, siswa sering mengalami kesulitan. Kesulitan 

siswa sering kali diungkapkan dengan kesalahan dalam membuat pemodelan 

matematika. Kesalahan yang dilakukan siswa dapat terjadi dalam hal-hal berikut 

ini, yaitu kesalahan memahami soal, kesalahan membuat rencana penyelesaian, 

kesalahan menjalankan rencana penyelesaian, dan kesalahan dalam membuat 

kesimpulan (Atik dan Herlin dalam Fausiyah, 2011). Dari empat kesalahan yang 

terjadi saat siswa menyelesaikan soal cerita mengakibatkan siswa kurang mampu 

dalam mengubah soal cerita kedalam kalimat matematika. 

Kalimat matematika adalah kalimat yang menggunakan bahasa 

matematika, yakni lambang atau simbol (Yusnani dalam Lestari, 2006). Dalam 

penyelesaian soal cerita dibutuhkan penyusunan kalimat matematika yang benar. 

Susunan kalimat matematika yang benar dapat membantu meminimalisir 

kesalahan dalam penyelesaian soal cerita matematika. Menurut Polya (dalam 

Winarni dan H armini, 2011:124) siswa dapat menggunakan empat langkah yang 

akan ditempuh untuk menyelesaikan soal cerita matematika, yaitu pemahaman 

terhadap masalah, perencanaan pemecahan masalah, melaksanakan perencanaan 
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pemecahan masalah, dan melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah. Dari 

empat langkah yang diungkapkan Polya dapat membantu siswa dalam 

mempermudah menyusun kalimat matematika. Kurangnya kemampuan siswa 

dalam menyusun kalimat matematika juga akan berpengaruh pada hasil yang akan 

ia peroleh dari belajar matematika.  

Hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak 

belajar, dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru (Dimyati 

dan Mudjiono dalam Tampubolon, 2014). Hasil belajar merupakan suatu umpan 

balik bagi siswa dan guru. Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa 

setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok 

bahasan. Hasil belajar menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan yang 

diaplikasikan dalam bentuk penilaian dalam rangka memberikan pertimbangan 

apakah tujuan pendidikan tersebut tercapai. Penilaian hasil belajar tersebut 

dilakukan pada saat proses belajar mengajar untuk mengetahui tercapai tidaknya 

tujuan pengajaran dalam hal penguasaan bahan pelajaran oleh siswa, selain itu 

penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui keefektifan proses belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru. Dengan kata lain rendahnya hasil belajar 

yang dicapai siswa tidak hanya disebabkan oleh kurang berhasilnya guru 

mengajar tetapi juga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran apakah dia 

sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran di kelas.Tidak hanya itu saja 

tetapi kesulitan belajar siswa juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ada 

dua faktor yang mempengaruhi siswa mengalami kesulitan belajar. 

Faktor kesulitan belajar digolongkan kedalam dua jenis, yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern (Ahmadi dan Supriyono, 2004). Faktor intern merupakan faktor 

dari dalam diri manusia itu sendiri sedangkan faktor ekstern merupakan faktor 

dari luar manusia. Salah satu contoh dari faktor intern ialah kesehatan dari diri 

siswa itu sendiri, dalam keadaan yang tidak sehat siswa tidak mampu belajar 

secara maksimal. Sedangkan salah satu contoh faktor ekstern adalah dari 

lingkungan siswa itu sendiri. Lingkungan yang tidak mendukung untuk 
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melakukan kegiatan belajar juga dapat menyebabkan siswa tersebut tidak bisa 

belajar secara maksimal. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti pada tanggal 9 

Januari 2015 kepada salah satu guru matematika kelas tujuh SMPN 8 Malang 

yaitu ibu Ninuk. Beliau mengungkapkan bahwa kemampuan siswa menyusun 

kalimat matematika masih tergolong sedang. Saat menyelesaikan soal cerita siswa 

masih perlu dibimbing dalam menyusun kalimat matematikanya. Dapat dilihat 

hasil belajar siswa dari penyelesaian soal cerita yang siswa kerjakan tidak selalu 

baik meskipun siswa tersebut tergolong siswa yang aktif dan pintar dikelas.  Ada 

banyak penyebab yang mempengaruhi kenapa hasil belajar siswa tidak 

memuaskan. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa tidak selalu 

baik yaitu, mengenai kemampuan berfikir siswa yang kadang termasuk siswa 

yang pintar tetapi tidak kreatif dalam menyelesaikan soal dan siswa belum mampu 

menyesuaikan diri ketika sudah masuk SMP karena di SD terbiasa selalu di 

arahkan saat proses pembelajaran sehinga siswa ketika sudah di SMP tidak bisa 

mandiri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

yaitu, “Bagaimana tingkat kemampuan siswa dalam menyusun kalimat 

matematika dari soal cerita pada kelas VII-E di SMP Negeri 08 Malang 

menggunakan langkah-langkah Polya?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran 

kemampuan siswa dalam menyusun kalimat matematika dari soal cerita pada 

siswa kelas VII-E di SMP Negeri 08 Malang. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah ditentukan untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak 

menyimpang dari judul yang telah peneliti tentukan, maka peneliti memberikan 
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pembatasan masalah yaitu peneliti hanya mengkaji tentang tingkat kemampuan 

siswa dalam menyusun kalimat matematika dari soal cerita pada materi 

Persamaan dan Pertidaksamaan Linier Satu Variabel di kelas VII-E SMP Negeri 

08 Malang tahun ajaran 2014/2015 dengan menggunakan langkah-langkah dari 

Polya. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional ini digunakan untuk mengartikan istilah dalam 

penelitian ini, maka diberikan penegasan istilah-istilah sebagai berikut : 

1. Kemampuan menyusun kalimat matematika adalah kemampuan 

menerjemahkan soal cerita ke dalam bahasa matematika (Lestari, 2007). 

2. Soal cerita matematika adalah soal matematika yang di ungkapkan atau 

dinyatakan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bentuk cerita yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari menurut Winarni dan Harmini 

(2011). 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Umumnya setiap penelitian ada manfaatnya, manfaat dari penelitian ini 

digolongkan menjadi dua jenis manfaat, yaitu; 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

kemampuan siswa dalam menyusun kalimat matematika dan hasil belajar 

siswa ketika mampu menyusun kalimat matematika dari soal cerita.  

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan guru 

untuk mencari solusi memecahkan masalah ketika banyak siswa yang tidak 

mampu menyusun kalimat matematika dari soal cerita dengan benar. 

 

 


