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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia.Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa (UU RI No. 20 Tahun 2003).Upaya pemerintah dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa diantaranya yaitu dengan perkembangan kurikulum untuk 

pembelajaran di sekolah, salah satunya adalah pelajaran matematika. 

Matematika adalah pembelajaran yang menyangkut pola dan hubugan, 

analisis dan sintesis, bahasa, seni, dan alat agar dapat memecahkan masalah 

abstrak dan praktis (Runtukahu & Kandou, 2014). Pembelajaran matematika 

bertujuan untuk pemahaman konsep matematika dengan menggunakan penalaran, 

agar dapat menyelesaikan masalah dan mengkomunikasikan ide dengan simbol, 

diagram, tabel, atau media guna memperjelas suatu keadaan atau masalah 

(Wahyuddin, 2016). 

Pelajaran matematika sangat harus diberikan kepada siswa sekolah dasar 

agar siswa mendapatkan bekal kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, 

kreatif, dan kemampuan bekerjasama. Siswa harus mampu mempelajari 

matematika melalui pemahaman, serta aktif dalam membangun pengetahuan yang 

dimiliki sebelumnya (Sumarmo & Hendriana, 2014). 

Model matematika adalah suatu upaya untuk menggambarkan beberapa 

bagian dari dunia nyata ke bentuk matematika (Suriasumantri, 2000). Penggunaan 

model matematika di kehidupan sehari-haridapat dirubah ke bentuk matematika
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 baik berupa variabel, fungsi, konstanta, persamaan dan lain sebagainya. 

Pemodelan matematika dapat menjadi suatu cara untuk memahami konsep 

matematika yang abstrak dari dunia nyata (Ang, 2001). Adanya pemodelan 

matematika siswa dianjurkan untuk merumuskan masalah secaratepat agar 

mendapatkan solusi dengan menggunakan argumen serta memperjelas bahwa 

model matematika dan solusi yang dibuat telah benar (Hartatiana, 2011). 

Soal cerita matematika merupakan salah satu bentuk soal matematika yang 

disajikan dalam bentuk soal cerita berupa gambaran permasalahan sehari-hari 

dalam penyelesaiannya memerlukan nalar tinggi agar dapat mengubah soal 

tersebut  ke bentuk matematika. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika yaitu pemahaman fakta agar dapat 

menentukan yang diketahui dan ditanya, membuat model matematika, 

menyelesaikan model matematika, dan menyimpulkan jawaban soal cerita 

tersebut. 

Menurut Mawaddah & Anisah(2015) terdapat empat aspek keampuan dalam 

memecahkan masalah soal cerita sebagai berikut. (i) Memahami masalah, dalam 

memahami masalah harus dibaca berulang kali  bahkan yang mudah sekalipun dan 

informasi yang telah ditemukan dalam masalah dipelajadi dengan seksama; (ii) 

Membuat kerangka awal pemecahan masalah, dalam membuat kerangka awal 

pemecahan masalah bertujuan untuk mempertimbangkan struktur masalah dan 

pertanyaan yang harus dijawab; (iii) Melaksanakan kerangka awal pemecahan 

masalah, aspek ini mempermudah dalam mencari solusi yang tepat, dan rencana 

yang sudah dibuat dilaksanakan dengan hati-hati sesuai dengan kerangka awal; 
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(iv) Mengecek kembali, dalam proses pengecekan solusi masalah tetap harus 

cocok dengan akar masalah meskipun kelihatan tidak beralasan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Abidin, & Ali, (2015), 

hampir semua siswa melakukan jenis kesalahan yaitu pemahaman, transformasi, 

keterampilan dan ecoding. Akhirnya menyebabkan banyak siswa yang memilih 

operasi yang salah dan gagal dalam menemukan jawabannya. Rendahnya 

kemampuan menulis matematika siswa dikarenakan proses pembelajaran hanya 

dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah. Akibatnya siswa 

mengalami kesulitan dalam mengerjakannya, dikarenakan siswa hanya mendengar 

apa yang di sampaikan oleh guru. Selain itu tidak memiliki keberanian untuk 

bertanya kepada guru.Sehingga pada saat siswa mendapatkan jawabannya masih 

ada kebingungan apakah jawaban yang mereka dapat itu benar atau salah. Hasil 

penelitian berikutnya dilakukan oleh (Farida, 2015), banyaknya kesalahan siswa 

dalam mengubah soal cerita yang diberikan ke dalam bentuk matematika yang 

diminta, serta mengakibatkan siswa tidak bisa menemukan rumus yang akan 

digunakan. Siswa seringkali salah dalam mengartikan soal cerita sehingga siswa 

melakukan kesalahan pada saat melakukan perhitungan. 

Banyak kesalahan yang sering terjadi kepada siswa dalam pemecahan 

masalah matematika.Pemecahan masalah matematika di sekolah biasanya 

diwujudkan melalui soal cerita, biasanya bentuk cerita pendek yang berisikan 

tentang masalah kehidupan sehari-hari atau masalah lainnya. Masalah yang 

diungkapkan dalam cerita tersebut mempengaruhi panjang pendeknya cerita 

tersebut (Sudjana, 2012). Sebelum menyelesaikan soal cerita tersebut, siswa harus 

memahami makna dari soal cerita yang diberikan. Kemudian siswa 
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menyimpulkan obyek-obyek yang harus diselesaikan dan dapat mengubahnya 

dalam bentuk model matematika hingga akhirnya dapat diselesaikan. Kesulitan 

yang banyak dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita adalah kesulitan 

dalam memahami soal tersebut (Hanifah, 2009). Kesulitan yang dialami siswa 

dapat menyebabkan kesalahan dalam menyelesaikan soal yang telah diberikan. 

Kesalahan tersebut merupakan penyimpangan terhadap hal yang benar yang 

bersifat sistematis, konsisten, maupun insidental pada obyek tertentu(Farida, 

2015). Kesalahan sistematis dan konsisten adalah kesalahan dari tingkat 

penguasaan materi yang kurang pada siswa.Sedangkan, kesalahan insedental 

adalah kesalahan dari kurang cermatnya dalam membaca dan memahami maksud 

soal, kurang cermat menghitung atau tergesa-gesa karena waktu yang sedikit. 

Kemampuan matematika sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa, 

karena jika kemampuan matematika siswa baik maka pemahaman siswa akan jauh 

lebih baik dan tahan lama (Ferrini-Mundy, 2001). Kemampaun Matematika sangat 

diperlukan agar siswa dapat membuat model matematika dari soal cerita 

berdasarkan pengetahuan siswa yang dimiliki sebelumnya (Kusmanto & 

Marliyana, 2014), (Ferrini-Mundy, 2001). 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana kemampuan membuat model matematika siswa berkemampuan 

tinggi dalam menyelesaikan masalah soal cerita di kelas VIII? 

2. Bagaimana kemampuan membuat model matematika siswa berkemampuan 

sedang dalam menyelesaikan masalah soal cerita di kelas VIII? 
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3. Bagaimana kemampuan membuat model matematika siswa berkemampuan 

rendah dalam menyelesaikan masalah soal cerita di kelas VIII? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan membuat model 

matematika siswa berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan masalah 

soal cerita di kelas VIII. 

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan membuat model 

matematika siswa berkemampuan sedang dalam menyelesaikan masalah 

soal cerita di kelas VIII. 

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan membuat model 

matematika siswa berkemampuan rendah dalam menyelesaikan masalah 

soal cerita di kelas VIII. 

1.4 Batasan Masalah 

Proses untuk melakukan penelitian mengenai analisis kemampuan siswa 

dalam menentukan model matematika dari soal cerita tidak sedikit, maka harus 

adanya batasan masalah agar masalah tidak meluas. Batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini menggunakan kelas VIII C sebagai kelas yang akan diteliti. 

b. Kemampuan membuat model matematika diukur dari hasil tes soal dan hasil 

wawancara dengan siswa. 

c. Penelitian ini dibatasi dengan menggunakan materi sistem persamaan linear 

dua variabel. 
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d. Model matematika pada penelitian ini menggambarkan beberapa bagian dari

dunia nyata ke bentuk matematika. Contohnya seperti variabel, fungsi,

konstanta, persamaan, dan lain sebagainya.

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan mnfaat bagi pembaca, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi

perkembangan dunia pendidikan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan

siswa dalam membuat model matematika dari soal cerita.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangan kepada

guru dan peneliti lainnya. Guru diharapkan dapat mempertimbangkan terkait

pentingnya proses kemampuan membuat model matematika yang dilakukan

siswa dalam menyelesaikan masalah.


