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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konsep pembelajaran matematika yang akan dikonstruksi siswa sebaiknya 

dikaitkan dengan konteks nyata yang dikenal oleh siswa dan konsep yang 

konstruksi ditemukan sendiri oleh siswa. Pembelajaran matematika menjadi lebih 

efektif jika guru menfasilitasi siswa menemukan dan memecahkan masalah 

dengan menerapkan pembelajaran bermakna (Wardani, 2006). Rosyidi (2005) 

mengemukakan bahwa untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang studi 

matematika dapat digunakan soal berbentuk soal cerita atau soal hitungan. 

Penyajian soal dalam bentuk cerita merupakan usaha menciptakan suatu cerita 

untuk menerapkan konsep yang sedang dipelajari sesuai dengan pengalaman 

sehari-hari. Soal cerita tersebut berguna untuk melatih perkembangan proses 

berfikir siswa secara berkelanjutan dalam rangka mencapai standar kompetensi 

yang telah ditetapkan.  

Proses siswa dalam menyelesaikan soal cerita merupakan salah satu proses 

siswa dalam belajar untuk memecahkan masalah. Sehingga ketika siswa mampu 

menyelesaikan soal cerita itu berarti siswa telah memiliki kemampuan problem 

solving. Problem solving sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan 

memiliki pengertian yang berbeda–beda pula. Problem solving merupakan suatu 

proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkannya 

berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan 

yang tepat dan cermat (Sardiman, 2009). Menurut Suedjadi (2005), bahwa 

untuk menyelesaikan soal cerita dapat ditempuh langkah-langkah model Polya: 

pertama memahami masalah, kedua membuat rencana untuk menyelesaikan 

masalah, ketiga mencoba atau menjalankan rencana dalam menyelesaikan 

masalah, keempat melihat kembali hasil yang telah diperoleh secara keseluruhan.  

Namun pada kenyataannya terdapat banyak siswa yang menemui kesulitan 

jika dihadapkan dengan soal cerita. Hasil monitoring dan Evaluasi Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) 
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matematika 2007 dan Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Matematika 

tahun sebelumnya memperlihatkan lebih dari 50% guru menyatakan bahwa 

sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita 

(Muchith, 2007). Peneliti memilih sekolah Mts. NU Sunan Giri Talang Prigen 

sebagai lokasi penelitian dengan alasan adanya hasil wawancara dengan guru 

bidang studi matematika MTs. Sunan Giri Talang Prigen yang dilakukan pada 

tanggal 3 Februari 2015 mengungkapkan bahwa kondisi siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita siswa kelas VII masih mengalami kesulitan dan 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat menyelesaikannya, terutama 

dalam materi Persamaan dan Pertidaksamaan Linear satu variabel. Peneliti 

memilih materi tersebut dengan alasan berdasarkan keterangan guru bidang studi 

matematika bahwa setelah mempelajari materi persamaan dan pertidaksamaan 

linier satu variabel siswa diharapkan mampu mengatasi kesulitan dalam 

penggunaan atau penentuan simbol yang digunakan sebagai variabel dari soal 

yang akan dijawab dan bagaimana cara menyelesaikannya, serta kesulitan 

menterjemahkan kalimat soal cerita menjadi kalimat matematika dalam bentuk 

persamaan.  

Soal cerita yang berupa kalimat verbal yang menggambarkan permasalahan 

dikehidupan sehari-hari justru menyebabkan siswa kesulitan untuk menyelesaikan 

soal-soal cerita. Kesulitan siswa terletak pada kurangnya kemampuan untuk 

membaca. Hal ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

kalimat-kalimat dalam soal cerita yang disajikan. Menurut Rahardjo (2009) 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita terjadi karena siswa belum 

cukup memiliki gambaran yang jelas khususnya cara mengaitkan antara keadaan 

real atau nyata yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari dengan kalimat 

matematika yang sesuai. 

Hartono (2006) berpendapat kesulitan-kesulitan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita menyebabkan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita. 

Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita digolongkan menjadi 

beberapa tipe antara lain: (i) tipe kesalahan I, penyebabnya antara lain siswa 

kurang teliti dalam membaca soal, siswa tergesa-gesa dan asal-asalan dalam 
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mengerjakan, siswa merasa penulisan apa yang diketahui tidak begitu penting, 

ketidakmampuan siswa menghayati maksud soal sehingga siswa bingung 

membuat pemisalan, tidak dapat menstransfer apa yang diketahui ke dalam bahasa 

matematika, siswa merasa kesulitan jika soal berbeda dengan contoh guru, (ii) tipe 

kesalahan II, penyebabnya antara lain siswa kurang paham konsep operasi 

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, (iii) tipe kesalahan III, 

penyebabnya antara lain tidak teliti dalam perhitungan, lupa dan terburu-buru 

dalam mengerjakan soal, siswa menganggap penulisan tanda ekuivalen tidak 

berpengaruh pada penilaian, siswa kurang teliti membaca apa yang ditanyakan 

sehingga salah dalam membuat kesimpulan, siswa tidak terbiasa menuliskannya, 

siswa menganggap hasil akhir dari perhitungan adalah kesimpulan jawaban 

(Sudjono, 2008).  

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah siswa diharapkan dapat 

menggunakan konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah 

(Purwanto, 2005). Mata pelajaran matematika yang abstrak dan banyak 

menggunakan simbol-simbol membuat siswa kesulitan untuk memahami materi 

yang diajarkan. Selain itu soal-soal latihan maupun ulangan harian kebanyakan 

diberikan dalam bentuk kalimat matematika.  Hal ini menyebabkan siswa hanya 

berfokus untuk menghafal rumus. 

Ali Fathona (2014) menyatakan bahwa siswa cenderung mahir dalam 

menyelesaikan soal yang berkisar pada keterampilan menghitung saja, jarang 

sekali siswa mahir dalam menyelesaikan soal yang berorientasi pada pemecahan 

masalah dalam kehidupan nyata. Siswa terbiasa belajar dari jawaban-jawaban 

pada contoh soal yang diberikan lalu menghafalnya tanpa memahami konsep 

secara utuh. Hal ini bertentangan dengan yang dituliskan (Satmoko, 2007) bahwa 

mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang menekankan pada 

pemahaman konsep, penalaran matematis dan pemecahan masalah komunikasi 

matematis. Siswa yang seharusnya belajar tentang konsep justru berfokus pada 

menghafal rumus, siswa yang seharusnya dilatih kemampuan bernalarnya justru 

hanya belajar tentang keterampilan menghitung saja. 
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Penyelesaian soal cerita matematika tidak hanya memperhatikan jawaban 

akhir perhitungan, tetapi proses penyelesaiaanya juga harus dipehatikan, terutama 

memerikasa kembali jawaban yang telah dituliskan. Siswa sering lalai dalam 

memeriksa kembali jawaban, bagi siswa yang berkategori pintar kebanyakan hal 

ini dikarenakan mereka sudah yakin dengan jawaban yang dituliskan, namun bagi 

siswa yang berkategori sedang maupun kurang pintar memeriksa kembali jawaban 

hampir tidak pernah dilakukan, karena bagi mereka sudah mengerjakan soal itu 

sudah lebih dari cukup. Siswa diharapkan menyelesaikan soal cerita melalui suatu 

proses tahap demi tahap sehingga terlihat alur berfikirnya. (Nafi'an, 2011). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa terjadi masalah 

terhadap nilai mata pelajaran matematika siswa, terutama dalam menyelesaikan 

soal matematika. Siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Hal 

tersebut tentunya menjadi masalah dalam proses pembelajaran matematika. 

Padahal dapat kita ketahui bahwa menyelesaikan soal cerita dapat membantu 

siswa dalam memecahkan permasalahan dikehidupan sehari-hari dan melatih 

siswa untuk berfikir analitis dengan menggunakan materi pembelajaran yang 

diperolehnya. Dari beberapa hasil penelitian kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita cukup tinggi (Febrianawati, 2011). Dengan adanya 

fakta ini, analisis siswa dalam menyelesaikan soal cerita menjadi sangat penting. 

Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi letak kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita agar dapat dilakukan perbaikan sehingga siswa 

memiliki ketrampilan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga kesalahan-

kesalahan yang serupa dapat diminimalisir dan prestasi belajar siswa dalam 

matematika khususnya dalam soal cerita dapat ditingkatkan. Adapun kesulitan 

siswa yang dianalisis dikategorikan berdasarkan langkah-langkah dalam 

menyelesaikan soal cerita.  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “ Analisis Siswa dalam 

Mengerjakan Soal Cerita Materi Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu 

Variabel di Kelas VII MTs.NU Sunan Giri Talang Prigen“ 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran matematika tidak dapat 

dipungkiri siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami atau 

menyelesaikan soal cerita matematika. Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita dapat terjadi pada tiap tahapan. Tugas guru dalam proses pembelajaran 

salah satunya adalah membantu siswa dalam mencari solusi dari masalah belajar 

mereka. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dihadapi oleh 

penulis adalah :  

1. Bagaimana langkah siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika ditinjau 

dari tahapan polya? 

2. Apa saja bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika ditinjau dari tahapan polya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Analisis siswa dalam menyelesaikan soal cerita menjadi sangat penting. Hal 

ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru matematika untuk perbaikan 

pembelajaran matematika khususnya dalam penyelesaian soal cerita. Oleh karena 

itu berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui langkah-langkah siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika ditinjau dari tahapan polya 

2. Untuk mengetahui bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika ditinjau dari tahapan polya 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar masalah dalam penelitian 

menjadi jelas dan terarah. Ruang lingkup masalah dibatasi sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada materi Persamaan dan Pertidaksamaan 

Linear Satu Variabel untuk tingkat SMP Kelas VII 
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2. Analisis pemecahan masalah soal cerita dalam penelitian ini dibatasi pada 

tahapan Polya, yaitu: a) memahami masalah; b) menyusun rencana; c) 

melaksanakan rencana; serta d) memeriksa kembali. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, maka perlu diberikan 

penegasan istilah sesuai dengan variabel penelitian yaitu: 

1. Analisis adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan 

secara sistematis letak kesalahan siswa pada penyelesaian operasi hitung soal 

cerita matematika ke dalam kalimat matematika (Kurniasih, 2009). 

2. Soal Cerita matematika adalah soal matematika yang diungkapkan atau 

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

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari (Setyo Endang, 2011). 

3. Model Polya adalah suatu model yang dijadikan dasar dalam pemecahan 

masalah soal cerita yaitu empat tahap yang diusulkan oleh George Polya 

(Aisyah, 2008), yaitu pertama memahami masalah, kedua membuat rencana 

untuk menyelesaikan masalah, ketiga mencoba atau menjalankan rencana 

dalam menyelesaikan masalah, keempat melihat kembali hasil yang telah 

diperoleh secara keseluruhan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai suatu karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai metode analisis 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita metode polya. Hasil penelitian ini juga 

dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang 

sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1. Dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang soal cerita 

matematika 

2. Dapat dijadikan pengalaman yang sangat berguna serta dapat 

memperluas wawasan sebagai bekal memasuki dunia keguruan. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran 

matematika agar lebih baik dan berkualitas. 

 


