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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk menumbuhkembangkan 

potensi sumberdaya manusia dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan 

belajar mereka. Perkembangan dalam dunia pendidikan banyak memberikan fakta 

yang sangat bernilai dalam kehidupan manusia sehingga mampu menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi (Syahrudin,2014). Dalam 

Undang-Undang RI Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 

1 pasal 1 (1) Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Syah, 2007). Oleh karena itu 

saat ini pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk memperbaiki sumber 

daya manusia bangsa ini. Untuk membangun bangsa yang baik diperlukan 

pendidikan yang baik dan berkualitas serta guru yang professional. Dengan 

demikian dapat membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peranan yang penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi dipengaruhi dan dilandasi oleh perkembangan Matematika. 

Matematika merupakan pelajaran yang berkaitan langsung dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, baik materi maupun kegunaannya. Matematika 

diajarkan untuk memenuhi kebutuhan industri,  ilmu pengetahuan,dan hampir 

kebutuhan sehari-hari (Runtukahu & Selpius,2014). Matematika juga memiliki 

peran yang sangat penting dalam membangun kemampuan berpikir dan berlogika 

siswa. Disamping itu matematika merupakan alat bantu dan pelayan ilmu, tidak 

hanya untuk matematika itu sendiri tetapi juga untuk ilmu-ilmu yang lain, baik 

untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis dalam pemecahan sehari-



2 
 

hari sebagai aplikasi dari matematika (Eganita,2012). Oleh karena itu Matematika 

perlu dikembangkan dan ditingkatkan meliputi materi, proses belajar mengajar, 

lingkungan serta fasilitas sekolah, sebagaimana tujuan khusus pengajaran. 

Matematika di sekolah dasar harus mengajarkan pembelajaran yang 

menumbuhkembangkan keterampilan berhitung dan keterampilan memecahkan 

masalah yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Matematika selain dipahami 

secara konsep oleh siswa, siswa juga harus bisa  menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan matematika. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi (SI) Mata Pelajaran, salah satu tujuan Mata Pelajaran 

Matematika adalah agar siswa mampu memecahkan masalah matematika yang 

meliputi, kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh (Depdiknas: 2006). 

(Mustamin, 2011) mengemukakan Berbagai perbaikan dalam pendidikan 

matematika semakin menegaskan pentingnya keterampilan memecahkan masalah 

dan kesesuaiannya dengan situasi dalam kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah yaitu memahami konsep matematika, menggunakan 

penalaran yang dimiliki, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan, 

serta menciptakan sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan 

(Fimatesa,2014). Dengan demikian, pemecahan masalah memiliki peran yang 

sangat penting dan inti dalam pembelajaran matematika. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan umum pembelajaran 

matematika (Triyanto, dkk.,2014). Pandangan pemecahan masalah sebagai proses 

inti dan utama dalam pembelajaran matematika berarti bahwa pembelajaran 

pemecahan masalah mengutamakan proses dan strategi yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adanya suatu masalah pada umumnya 

dapat mendorong siswa untuk dapat memecahkan masalah dengan segera namun 

tidak tahu secara langsung bagaimana menyelesaikannya. Pemecahan masalah 

memang sangat penting dan membutuhkan tingkat berpikir yang tinggi, namun 

sebenarnya dapat dipelajari. 
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Pentingnya kemampuan pemecahan masalah oleh siswa dalam matematika 

menurut (Sumardyono, 2010) adalah sebagai berikut: 1) Kemampuan 

menyelesaikan masalah merupakan tujuan umum pengajaran matematika. 2) 

Penyelegsaian masalah yang meliputi metode, prosedur dan strategi merupakan 

proses inti dan utama dalam kurikulum matematika. 3) Penyelesaian masalah 

merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan bagian dari pembelajaran 

matematika yang sangat penting, karena dalam proses pembelajaran maupun 

penyelesaian, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan 

pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada 

pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Pemecahan masalah matematika 

adalah proses yang menggunakan kekuatan dan manfaat matematika dalam 

menyelesaikan masalah yang juga merupakan metode penemuan solusi melalui 

tahap-tahap pemecahan masalah (Eganita,2012). Untuk meningkatan kemampuan 

memecahan masalah matematika, perlu dikembangkan keterampilan memahami 

masalah, membuat model matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan 

solusinya (Hanifa,2011).  

Pemecahan masalah matematika dalam sekolah  biasanya diwujudkan 

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

dapat memahami isi soal cerita tersebut, setelah itu menarik kesimpulan obyek- 

obyek yang harus diselesaikan dan memisalkannya dengan simbol-simbol 

matematika, sampai pada tahap akhir yaitu penyelesaian (Rindyana,2012).. Untuk 

menyelesaikan soal cerita siswa harus memahami soal cerita dengan mengetahui 

apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, bagaimana cara mengolah apa yang 

diketahui sehingga dapat menjawab apa yang ditanyakan dan mendapatkan 

jawaban yang tepat. Kemudian menyimpulkan hasil dari jawaban yang diperoleh 

dan menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, jawaban serta 

menyimpulkannya dengan kalimat matematika yang benar. 

 Dalam pemecahan masalah, metode yang dilakukan masing-masing siswa 

berbeda dalam memecahkan masalah, walaupun masalah yang dihadapi sama, 

tergantung kepada individu masing-masing. Sejalan dengan hal ini, hendak dikaji 
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salah satu metode pemecahan masalah yang dilakukan oleh Newman. Metode 

analisis Newman diperkenalkan oleh Anne Newman pada tahun 1977. Dalam 

metode ini, Newman menyarankan lima kegiatan yang dapat membantu 

menganalisis memecahkan masalah dalam menyelesaikan soal cerita. Newman 

mengemukakan bahwa setiap siswa yang ingin menyelesaikan masalah 

matematika soal cerita, mereka harus bekerja melalui lima tahapan berikut, yaitu 

membaca (reading), memahami (comprehension), transformasi (transformation), 

keterampilan proses (processskill), dan penulisan (encoding) (White,2005). 

 Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Visitasari dan Siswono 

(2013) dengan judul Kemampuan Siswa Memecahakan Masalah Berbentuk soal 

cerita Aljabar Menggunakan Tahapan Analisis Newman yang dilakukan di kelas 

VIII-4 SMPN 1 sidoarjo Tahun ajaran 2012/2013 .Data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ratarata kemampuan pemecahan masalah berbentuk soal 

cerita aljabar oleh SMPN 1 Sidoarjo, yaitu (1) kemampuan membaca masalah 

terkategori baiksebesar 81,88%; (2) kemampuan memahami masalah terkategori 

baik sebesar 90,58%; (3) kemampuan mentransformasikan masalah terkategori 

cukup sebesar 65,22%; (4)kemampuan keterampilan proses terkategori cukup 

sebesar 64,49%; dan (5) kemampuan penulisan jawaban terkategori cukup sebesar 

63,77%. Selanjutnya, diketahui banyaknya siswa pada kemampuan tinggi adalah 

sebanyak 5 siswa (21,74%), pada kemampuan sedang adalah sebanyak 15 siswa 

(65,22%) dan pada kemampuan rendah adalah sebanyak 3 siswa (13,04%). 

Berdasarkan uraian di atas judul dari penelitian ini adalah ”Analisis 

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Menggunakan Tahapan  Newman”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas maka permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana  Langkah-langkah dan Hasil Pemecahan 

Masalah Siswa  Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Menggunakan Tahapan  

Newman ?  

 



5 
 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus , dan 

tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Masalah akan dibatasi pada : 

a. Penelitian akan dilakukan di kelas VIII-6 SMP Muhammadiyah 8 Batu. 

b. Penelitian ini hanya akan membahas materi yang berkaitan dengan materi 

prisma dan limas. 

c. Penelitian ini akan terfokus untuk mengumpulkan data-data berkaitan 

dengan  pemecahan masalah pada tahapan membaca (reading), memahami 

(comprehension), transformasi (transformation),  keterampilan proses 

(process skill), penulisan jawaban (encoding) dengan cara menganalisis 

setiap langkah pada setiap tahapan dengan cara menganalisis setiap 

tahapan dan mendeskripsikannya.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mengetahui Langkah-langkah dan Hasil Pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita menggunakan Tahapan Newman di kelas VIII-6 SMP 

Muhammadiyah 8 Batu? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan 

pengetahuan tingkat teoritis kepada pembaca tentang pemecahan masalah 

menyelesaikan soal cerita menggunakan tahapan Newman 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi siswa 

Langkah-langkah pemecahan masalah Newman diharapkan dapat 

diterapkan siswa dalam menyelesaikan pemecahan masalah soal cerita 

matematika. 

2. Bagi guru  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

guru dalam mengajarkan siswa menyelesaikan pemecahan masalah soal 
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cerita matematika dengan menggunakan tahapan Newman sebagai 

prosedur penyelesaiannya. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti khususnya tentang  analisis 

Newman dalam menyelesaikan pemecahan maslah soal cerita. 


