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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah-sekolah di Indonesia sampai dewasa ini pada umumnya memang 

belum berhasil mambantu secara optimal dalam upaya perkembangan siswa atau 

peserta didik secara individual. Sistem klasikal yang memperlakukan siswa 

sebagai kelompok masih banyak menandai kegiatan belajar-mengajar di sekolah-

sekolah. Secara esensial, sebenarnya guru mengajar adalah menyediakan kondisi 

yang kondusif agar masing-masing individu peserta didik itu dapat belajar secara 

optimal, walaupun wujudnya dating da nada secara berkelompok.  

Seperti pernah dikemukakan oleh Bloom bahwa penekanan haruslah 

diletakkan pada pengertian mutu pengajaran dalam arti apa yang memberi 

pengaruh kepada siswa atau peserta didik secara individual dan bukan secara 

berkelompok. Kalau demikian didalam kegiatan belajar mengajar, setiap individu 

siswa memerlukan perlakuan yang berbeda, sehingga strategi dan usaha 

pelaksanaannya pun akan berbeda-beda dan bervariasi. Sehubungan dengan 

permsalahan itu semua, memang sangat perlu diketahui adanya karakteristik 

siswa. Hal ini dimaksudkan minimal dapat mendekati pemecahan dalam 

memperhatikan dan mengembangkan individu-individu siswa. 

Perkembangan dunia pendidikan matematika sekarang ini tidak terlepas 

dari hubungan matematika sebagai ilmu atau psikologi pendidikan. Matematika 

sebagai ilmu yang sesungguhnya yang memiliki interpretasi yang beragam. Oleh 

karena itu matematika yang diajarkan sekolah juga merupakan bagian 

matematika, maka sebagai karakteristik dan interpretasi matematika dari berbagai 

sudut pandang juga memainkan peranan dalam pembelajaran matematika di 

sekolah. Memahami  karakter matematika, guru diharapkan dapat mengambil 

sikap yang tepat dalam pembelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika merupakan bagian dari proses pendidikan di 

sekolah, dan memiliki peranan penting untuk mengembangkan keterampilan 

berfikir serta membentuk sikap peserta didik. Sebagai upaya membekali peserta 
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didik agar mampu berfikir logis, kritis, dan kreatif, serta memiliki sikap objektif 

dan terbuka dalam menyelesaikan permasalahan khususnya dalam memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan matematika, kegiatan matematika dapat 

memberikan sumbangan penting dalam mengembangkan kemampuan berfikir. 

Untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Selain itu dimaksudkan pula untuk 

mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan 

masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, 

tabel, diagram, dan media lain. 

Menurut Mahmudi (2012) pembelajaran matematika di sekolah tidak 

hanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan matematika yang bersifat 

material, yaitu membekali siswa agar menguasai sekaligus menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Tapi pembelajaran matematika juga untuk mencapai tujuan 

matematika yang bersifat formal, yaitu untuk membentuk kepribadian dan nalar 

siswa.  

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 18 Malang kelas VIII, dari 4 

kelas hanya 25% nilai ulangan harian pada materi lingkaran yang telah memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal. Berbeda dengan nilai ulangan harian pada materi 

garis singgu lingkaran, siswa mendapat nilai lebih tinggi dibanding dengan nilai 

ulangan pada materi lingkaran. siswa cenderung sulit memecahkan masalah dalam 

kasus yang disajikan pada materi lingkaran. Sehingga materi hubungan sudut 

pusat dan sudut keliling lingkaran menjadi pokok dalam penelitian ini. 

Pada bahasan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran terdiri 

dari beberapa sub pokok bahasan antara lain adalah hubungan sudut pusat dan 

sudut keliling jika menghadap busur yang sama dan sudut-sudut keliling yang 

menghadap diameter dan busur yang sama. Dari sekian pokok bahasan terseut, 

hanya sebagian yang sudah diambil sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan oleh 

guru. Pembelajaran matematika poko bahasan hubungan sudut pusat dan sudut 

keliling lingkaran banyak berhubungan delam kehidupan sehari-hari. Oleh karena 

itu guru dituntut membuat evaluasi yang baik, yakni model yang mengukur 

kemampuan siswa dalam menyelesaiakan masalah secara sistematis. Guru 

cenderung memberikan soal tes yang belum tentu bisa mengevaluasi kemampuan 
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siswa dalam memahami masalah, perencanaan suatu strategi, dan pelaksanaan 

strategi itu sendiri. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran 

matematika, masalah yang terjadi pada siswa saat menyelesaiakan soal 

matematika adalah kurang mampu mengaitkan konsep-konsep matematika antara 

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

siswa siswa saat menyelesaiakan soal matematika berbentuk cerita yang diberikan 

oleh guru. Ketika siswa diberikan soal-soal latihan, mereka tidak tahu apa yang 

harus dilakukan. Hal ini dikarenakan siswa tidak memahami soal yang 

ditanyakan. Selain itu kebanyakan siswa kurang sistematis dan kurang 

memperhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Mereka hanya mementingkan 

hasil akhir jawaban, sehingga banyak langkah-langkah yang tidak ditempuh, 

padahal itu merupakan langkah yang menentukan hasil akhir jawaban. 

Menurut Usodo (2012) dalam mengajarkan bagaimana memecahkan 

masalah matematika, beberapa guru atau pendidik matematika mempunyai cara 

yang berbeda-beda. Diantaranya adalah dengan selalu memberikan contoh-contoh 

bagaimana memecahkan suatu masalah matematika, tanpa memberikan 

kesempatan banyak pada siswa untuk berusaha menemukan sendiri 

penyelesaiannya. Dengan cara guru mengajar seperti itu, siswa tidak banyak 

mempunyai inisiatif atau gagasan yang digunakan dalam memecahkan masalah. 

Dampak dari kondisi tersebut adalah siswa seringkali mengalami kesulitan dalam 

memecahkan masalah, misalnya siswa tidak tahu apa yang harus diperbuat bila 

diberikan permasalahan oleh guru, meskipun sebenarnya telah dimilikinya bekal 

yang cukup untuk memecahkan masalah tersebut.  

Selain itu, dalam menyampaikan materi pelajaran guru kurang 

memperhatikan karakteristik siswa serta ciri-ciri kepribadian siswa tidak dijadikan 

pijakan dalam pembelajaran, siswa akan mengalamai kesulitan memahami materi 

pelajaran, mereka merasa bosan, bahkan timbul kebencian terhadap materi 

pelajaran yang diajarkan oleh guru. Kondisi demikian sebagai penyebab 

rendahnya kualitas dan kuantitas proses serta hasil belajar yang telah 

diprogramkan.  
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Upaya apa pun yang dipilih dan dilakukan oleh guru dan perancang 

pembelajaran jika tidak bertumpu pada karakteristik perseorangan siswa sebagai 

subyek belajar, maka pembelajaran yang dikembangkannya tidak akan ada 

maknanya bagi siswa. Sehingga sebelum memulai suatu proses pembelajaran, 

perlu mengetahui karakteristik dari siswa. Karakteristik siswa yang perlu 

diketahui yaitu sejauh mana siswa mampu menguasai materi pembelajaran 

matematika yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti 

“Karakteristik Siswa dalam memecahkan masalah matematika di SMP Negeri 18 

Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdsarkan latar belakang darai masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : Bagaimana karakteristik siswa ditinjau dari 

kemampuan siswa memecahkan masalah matematika pada siswa kelas VIII-C, 

SMP Negeri 18 Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Mendeskripsikan karakteristik siswa 

ditinjau dari kemampuan siswa memecahkan masalah matematika pada siswa 

kelas VIII-C, SMP Negeri 18 Malang? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap beragai pihak. 

1. Bagi siswa  

Langkah-langkah pemecahan masalah diharapkan dapat membantu cara 

belajar siswa pada pelajaran matematika 

2. Bagi guru mata pelajaran 
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Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guru 

dalam mengajarkan siswa untuk menyelesaikan masalah sebagai alternatif 

dalam proses pemecahan masalah matematika. 

3. Bagi sekolah,  

Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan untuk memilih langkah-

langkah pemecahan masalah sebagai salah satu teknik pembelajaran. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan ruang lingkup peneliti dalam melakukan 

penelitian untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan. 

Adapuan yang dipilah dalam penelitian ini yaitu 

1. Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu menhitung sudut keliling dan 

sudut pusat pada lingkaran 

2. Karakteristik siswa ditinjau dari kemampuan memecahkan masalah 

matematika yang dilakukan pada siswa kelas VIII-C SMP Negeri 18 Malang  

1.6 Definisi Operasional 

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini perlu diberi penegasan. Hal 

ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya salah interpretasi. Beberapa 

hal yang dimaksud antara lain: 

1. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada 

pada siswa sabagai hasil pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga 

menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya 

2. Mengenai karakteristik siswa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara 

lain, karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal 

siswa atau prerequisite skills, seperti misalnya kemampuan intelektual, 

kemampuan berfikir, mengucapkan hal-hal yang berkaitan aspek psikomorik, 

aspek kognitif, dan aspek afektif dan lain-lain. 

3. Masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab atau direspon. Namun 

tidak setiap pertanyaan otomatis merupakan suatu masalah. Suatu pertanyaan 

disebut masalah tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki penjawab. 

Dapat terjadi bahwa bagi seseorang, pertanyaan itu dapat dijawab dengan 
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menggunakan prosedur rutin tetapi bagi orang lain untuk menjawab 

pertanyaan tersebut memerlukan pengorganisasian pengetahuan yang telah 

dimiliki secara tidak rutin. Jadi suatu pertanyaan dapat menjadi masalah bagi 

seseorang tetapi bisa hanya menjadi pertanyaan biasa bagi orang lain. 

4. Pemecahan masalah adalah proses menerapakan pengetahuan yang telah 

diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Dengan 

mengikuti langkah Polya, petunjuk untuk menyelesaikan masalah adalah 

pemahaman terhadap masalah, perencanaan penyelesaian masalah, 

melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah, dan melihat kembali 

penyelesaian. 


