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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah ilmu berhitung. Kemampuan berhitung dengan 

bilangan-bilangan memang tidak dapat dihindari ketika belajar matematika. 

Namun, berhitung hanya sebagian kecil dari keseluruhan isi matematika. Selain 

mengerjakan perhitungan-perhitungan, orang juga berusaha memahami mengapa 

perhitungan itu dikerjakan dengan suatu cara atau langkah tertentu. Kemudian 

siswa akan mengerjakannya dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah 

yang sistematis sehingga diperolehnya jawaban yang benar. 

Menyelesaikan masalah matematika merupakan kemampuan untuk 

menggunakan angka dengan baik dan penalaran dengan benar. Siswa dengan 

kecerdasan matematik tinggi cenderung menyenangi kegiatan menganalisis dan 

mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu. Siswa senang berpikir secara 

konseptual, yaitu misalnya menyusun hipotesis, mengadakan kategorisasi dan 

klasifikasi terhadap apa yang dihadapinya. Siswa yang semacam ini memiliki 

kemampuan dalam menyelesaikan problem atau masalah matematika. 

Permasalahan-permasalahan itu tentu saja tidak semuanya merupakan 

permasalahan matematis, namun matematika memiliki peranan yang sangat 

sentral dalam menjawab permasalahan keseharian itu (Suherman, 2003). Ini 

berarti bahwa matematika sangat diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan 

sehari-hari untuk membantu memecahkan permasalahan. Oleh karena itu, tidak 

salah jika pada bangku sekolah, matematika menjadi salah satu mata pelajaran 

pokok yang diajarkan dari bangku taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. 

Namun, pada kenyataannya masih ada sebagian siswa yang merasa kesulitan 

dalam menyelesaikan matematika. Akibatnya, kemampuan siswa dalam 

pemecahan masalah matematika masih rendah. 
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Menurut Romberg (dalam Murni, 2003), kemampuan matematika siswa 

yang harus dimiliki siswa adalah (1) dapat menghargai matematika, (2) percaya 

diri mengenai kemampuan matematikanya sendiri, (3) menjadi pemecah masalah 

yang baik, (4) dapat berkomunikasi secara matematik, (5) dapat bernalar secara 

matematik. 

Secara umum, tujuan diberikannya matematika disekolah adalah untuk 

mempersiapkan peserta didik agar bisa menghadapi perubahan kehidupan dan 

dunia yang selalu berkembang dan sarat perubahan, melalui latihan bertindak atas 

dasar pemikiran logis, rasional, dan kritis. Juga untuk mempersiapkan siswa agar 

dapat bermatematika dalam kehidupan sehari-hari.  Adapun tujuan pendidikan 

pada hakikatnya adalah suatu proses terus-menerus untuk menanggulangi 

masalah-masalah yang dihadapi sepanjang hayat. Karena itu siswa harus benar-

benar dilatih dan dibiasakan berpikir secara mandiri (Hudojo, 2005). 

Sesuai dengan perkembangan cara berpikir manusia, maka dalam 

menghadapi masalah  mereka memberikan reaksi yang berbeda-beda dan 

bertujuan untuk memecahkannya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana 

pemecahan masalah itu diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar 

matematika. Keterampilan tersebut akan dimiliki siswa bila guru mengajarkan 

bagaimana memecahkan masalah yang efektif kepada siswa-siswanya (Hudojo, 

2005). Terdapat banyak cara dan sumber mendapatkan pengetahuan sebagai 

jawaban terhadap masalah yang dihadapi.  

Suatu masalah bagi siswa belum tentu menjadi masalah bagi siswa yang 

lain. Misalnya diberikan soal “berapa banyak segmen garis paling banyak yang 

dapat ditarik untuk menghubungkan titik yang terletak di sebuah lingkaran?”. Soal 

tersebut akan merupakan masalah bagi seorang siswa, bila siswa itu belum pernah 

menyelesaikan soal semacam itu. Masalah semacam itu memerlukan 

penganalisaan dan setelah pola dapat diketahui dapatlah diketemukan formulanya. 

Selanjutnya formula ini perlu dibuktikan. Tetapi soal semacam itu akan menjadi 

bukan masalah lagi bagi seorang siswa yang sudah pernah menyelesaikan masalah 

matematika tersebut (Hudojo, 2005).  
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Masalah matematika berbeda dengan soal matematika. Suatu soal 

matematika belum tentu merupakan masalah. Suatu soal matematika dapat 

dikatakan masalah jika soal itu tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan 

rumus-rumus atau prosedur-prosedur biasa yang telah tersedia (Hudojo, 2005). 

Jadi untuk mengerjakan suatu masalah matematika diperlukan beberapa tahap 

yang melibatkan rumus-rumus tertentu untuk mencari penyelesaiannya. Dalam 

matematika dianjurkan agar soal-soal yang diberikan kepada siswa berbentuk 

suatu masalah, bukan soal-soal rutin/biasa yang langsung dapat dicari 

selesaiannya dengan rumus atau algoritma yang ada. Dengan demikian siswa 

dapat terbiasa dalam memecahkan masalah. 

Pemecahan masalah menurut Gagne (dalam Murni, 2003) adalah tingkat 

belajar yang tertinggi. Abidin (dalam Murni, 2003) juga menyatakan bahwa 

pemecahan masalah dapat membentuk sikap yang positif pada diri siswa untuk 

mengambil keputusan yang tepat dalam situasi tertentu. Hudojo (2005) juga 

menambahkan bahwa memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktifitas dasar 

bagi manusia. Kenyataan menunjukkan, sebagian besar kehidupan kita adalah 

berhadapan dengan masalah-masalah. Kita perlu mencari penyelesaiannya. Bila 

kita gagal dengan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus 

mencoba menyelesaikannya dengan cara lain. Kita harus berani menghadapi 

masalah untuk menyelesaikannya. 

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajar matematika, 

salah satunya adalah kesulitan dalam matematika. Kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dalam matematika antara lain kesulitan dalam pemahaman konsep, 

pemecahan masalah, penalaran matematika, penerjemahan soal cerita, komunikasi 

matematika, dan lain-lain. 

Jelaslah bahwa pemecahan masalah mempunyai fungsi yang penting di 

dalam kegiatan belajar mengajar matematika. Guru menyajikan masalah-masalah, 

sebab melalui penyelesaian masalah siswa-siswa dapat berlatih dan 

mengintegrasikan konsep-konsep, teorema-teorema dan keterampilan yang telah 
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dipelajari. Hal ini penting bagi para siswa untuk berlatih memproses data atau 

informasi. 

Dengan demikian, tidak berlebihan kiranya apabila langkah-langkah 

pemecahan masalah seyogyanya dikembangkan dalam kegiatan pemecahan 

masalah matematika di sekolah-sekolah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika. Ketrampilan 

memecahkan masalah harus dimiliki oleh siswa agar menstimulus kemampuan 

siswa untuk dapat menyelesaikan masalah dalam matematika.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian dengan judul ”Analisis Kemampuan Siswa dalam Pemecahan 

Masalah Matematika pada Siswa Kelas IX Mts Ma’arif Sunan Giri Talang 

Kec.Prigen”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah matematika pada siswa kelas IX MTs Ma’arif Sunan 

Giri Talang Kec.Prigen? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan peneliti dan supaya 

pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah 

penelitian ini dengan batasan sebagai berikut. 

1) Subjek penelitian ini adalah 6 siswa kelas IX MTs Ma’arif  Sunan Giri Talang 

Kec.Prigen, dengan dengan tiga kategori siswa yaitu siswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

2) Materi pokok difokuskan pada pokok bahasan Kesebangunan yaitu memahami 

kesebangunan penggunaannya dalam pemecahan masalah. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka  tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah matematika kelas IX MTs Ma’arif Sunan Giri 

Talang Kec.Prigen. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagi siswa, langkah-langkah pemecahan masalah diharapkan dapat membantu 

cara belajar siswa pada pelajaran matematika 

2) Bagi guru khususnya guru matematika, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan guru dalam mengajarkan siswa untuk 

menyelesaikan masalah sebagai salah satu alternatif dalam proses pemecahan 

masalah matematika. 

3) Bagi sekolah, sebagai bahan masukan/informasi dan bahan pertimbangan 

untuk memilih langkah-langkah pemecahan masalah  sebagai salah satu teknik 

pembelajaran. 

4) Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat guna menempuh jenjang pendidikan 

sarjana strata satu di Jurusan Pendidikan Matematika dan Komputasi 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi  perbedaan penafsiran, maka dalam penelitian ini perlu 

adanya definisi operasional yaitu: 

1. Kemampuan siswa merupakan kemampuan yang ditunjang dari 

perkembangan kematangan siswa dan kemampuannya dalam menggunakan 

penalaran. Kemudian kemampuan itu akan muncul dengan terlatihnya siswa 

dalam memecahkan masalah. 
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2. Masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab atau direspon. Namun, 

sebagian ahli pendidikan matematika juga menyatakan bahwa tidak semua 

pertanyaan otomatis akan menjadi masalah. 

3. Pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah 

diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Dengan 

mengikuti langkah Polya, petunjuk untuk menyelesaikan masalah adalah: 1) 

pemahaman terhadap masalah, 2) perencanaan penyelesaian masalah, 3) 

melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah, 4) melihat kembali 

penyelesaian. 

 


