
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan semua 

pihak dapat memperoleh informasi yang melimpah, cepat dan mudah dari 

berbagai sumber dan tempat didunia. Dengan demikian siswa perlu memiliki 

kemampuan memperoleh, memilih dan mengelola informasi untuk bertahan 

pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. Kemampuan ini 

menuntut adanya sumber daya yang handal dan mampu berkompetensi secara 

global, sehingga membutuhkan ketrampilan tinggi yang meliputi pemikiran 

kritis, sistematis, logis, kreatif dan kemauan bekerja sama yang efektif. Cara 

berpikir seperti ini dapat dikembangkan melalui pendidikan matematika, 

karena matematika memiliki struktur dan keterkaitan yang kuat dan jelas pada 

setiap konsepnya.  

Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan secara sistematis yang 

diarahkan pada suatu tujuan. Pendidikan berlangsung ditiga tempat yaitu 

lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Ketiga lingkungan pendidikan 

tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena saling 

mempengaruhi dan merupakan satu kesatuan. Dengan demikian 

tanggungjawab pendidikan tidak hanya terletak di tangan pemerintah, 

melainkan juga jadi tanggungjawab keluarga dan masyarakat.  

 



 

Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi kehidupan, maka 

pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh 

hasil sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum pendidikan dilaksanakan 

dengan maksud yang positif dan konstruktif. Format dan pelaksanaannya 

diarahkan untuk membimbing dan membina manusia dalam kehidupan yang 

empiris. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bhawa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab.  

Dalam tujuan pendidikan nasional tersebut tersurat adanya usaha 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia seutuhnya 

melalui suatu sistem pendidikan. Usaha-usaha kearah peningkatan kualitas 

pendidikan dapat dilihat dari adanya upaya untuk memperbaharui dan 

mengembangkan kurikulum, meningkatkan mutu profesional tenaga 

pendidikan, penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan seperti 

laboraturium, perpustakaan, dan lain-lain, baik untuk jenjang pendidikan 

dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. 

Pada jenjang pendidikan dasar yang berkenaan dengan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) lebih menekankan pada kemampuan siswa 

untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

 



 

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Penguasaan tersebut akan 

memudahkan siswa mengembangkan berbagai kemampuannya secara 

bertahap seperti berpikir teratur dan kritis. 

Salah satu mata pelajaran di SLTP yang merupakan kelanjutan mata 

pelajaran di SD adalah matematika. Siswa SLTP diperkenalkan tentang bentuk 

aljabar, aritmatika, statistik dan geometri sederhana. Adapun tujuan dari 

pemberian mata pelajaran matematika di SLTP adalah mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dengan bilangan dan simbol-simbol serta 

ketajaman penalaran yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan 

permasalahan baik dalam mata pelajaran matematika maupun dalam 

kehidupan sehari-hari (Kurikulum SLTP, 2004: 29-30). 

Selama ini matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit oleh 

sebagian besar siswa. Anggapan demikian tidak lepas dari persepsi yang 

berkembang dalam masyarakat tentang matematika sebagai pelajaran yang 

sulit. Persepsi negatif itu ikut dibentuk oleh anggapan bahwa matematika 

merupakan ilmu yang kering, abstrak, teoritis, penuh dengan lambang-

lambang dan rumus-rumus yang sulit dan membingungkan, yang muncul atas 

pengalaman kurang menyenangkan ketika belajar matematika disekolah 

(Baiduri, 2005: 45). Meskipun demikian, semua orang harus mempelajarinya 

karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari seperti 

halnya bahasa, membaca dan menulis.  

Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan 

menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui abstraksi, idealisasi, atau 

 



 

generalisasi untuk suatu studi maupun pemecahan masalah. Dalam 

pembelajaran matematika siswa diharapkan mampu menjelaskan setiap 

persoalan dalam matematika dan penyelesaiannya dengan beberapa syarat 

kemampuan yaitu mengerti akan konsep, prinsip sebelumnya, dan sekaligus 

memahami persoalan yang ada. Anehnya dengan laju ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang pesat justru konsep dasarnya tidak dipahami, yang salah 

satunya adalah ada siswa SLTP yang kurang terampil dan kurang menguasai 

operasi hitung serta kemampuan membuat model matematika dalam 

menyelesaikan soal cerita. 

Sebelum mengoperasikan suatu hitungan, siswa harus memahami 

konsep dan prinsip berhitung. Kemampuan operasi hitung meliputi 

penguasaan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembangian. Kemampuan operasi hitung terutama pada bilangan cacah, bulat 

dan pecahan akan memperlancar siswa dalam mempelajari bidang lain yang 

menggunakan matematika sebagai sarana pemecahannya. Untuk itu perlu 

upaya untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung terutama pada bilangan 

bulat, cacah dan pecahan sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat 

pemahaman siswa dalam melakukan perhitungan, karena keberhasilan dalam 

berhitung mendukung keberhasilan dalam menyelesaikan soal cerita.  

Pada dasarnya kesulitan siswa saat menyelesaikan soal bentuk cerita 

terletak pada kesulitan dalam mengubah soal cerita tersebut kedalam model 

matematika. Memecahkan persoalan yang berbentuk cerita (verbal) berarti 

menerapkan pengetehuan yang dimiliki secara teoritis untuk menyelesaikan 

 



 

persoalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan memecahkan dan 

menyelesaikan persoalan bentuk cerita tergantung pada pemahaman verbal, 

yaitu kemampuan memahami, mencerna bahasa yang digunakan dalam soal 

dan mengubah soal cerita tersebut menjadi model matematika yang biasanya 

diwujudkan dalam bentuk persamaan dan pertidaksamaan. Jadi persiapan 

siswa juga harus mencakup penalaran yang baik dan benar. Diharapkan 

dengan penalaran tersebut siswa akan lebih mudah dalam menterjemahkan 

peristiwa konkrit kedalam persamaan abstrak yang menggunakan simbol-

simbol matematika menuju model matematikannya.   

Bertolak dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti keterkaitan 

antara pemahaman operasi hitung dan kemampuan membuat model 

matematika dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, terdapat 

permasalahan-permasalahan yang penulis identifikasikan sebagai berikut: 

1.  Masih rendahnya daya serap siswa pada materi operasi hitung bilangan 

bulat, cacah dan pecahan.  

2. Masih kurangnya kemampuan siswa dalam membuat model matematika  

3. Masih rendahnya kemampun siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

bentuk cerita  

4. Banyak peserta didik yang belum mampu memahami, mencerna bahasa 

matematika dan masih keliru menafsirkan sebuah konsep.  

 



 

5. Masih rendahnya minat siswa khususnya pada pelajaran matematika.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, untuk 

itu perlu pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitin 

ini adalah: 

1. Pemahaman Operasi Hitung 

Operasi hitung pada matematika meliputi operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian (Wono Setyo Budhi, 2004 : 1). 

Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan siswa saat mengerjakan 

operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian terutama 

pada bilangan bulat, cacah dan pecahan. Adapun datanya diperoleh 

dengan menggunakan tes.  

2. Kemampuan Membuat Model Matematika 

Model matematika adalah gambaran ideal dari suatu permasalahan yang 

dinyatakan dalam notasi serta ungkapan matematik (Akhmad Dimyanti, 

1995 : 25). Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan siswa dalam 

mengubah soal cerita kedalam model matematikanya. Adapun datanya 

diperoleh dengan menggunakan tes.  

3. Kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika  

Soal cerita adalah soal jenis tertentu dalam matematika yang disajikan 

dalam bentuk cerita sehari-hari yang memuat variabel atau peubah. Dalam 

hal ini yang diukur adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

 



 

cerita matematika yang dapat diaplikasikan ke berbagai masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun datanya diperoleh dengan 

menggunakan tes.  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1.  Adakah hubungan antara pemahaman operasi hitung dengan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita? 

2. Adakah hubungan antara kemampuan membuat model matematika dengan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita? 

3. Adakah hubungan bersama antara pemahaman operasi hitung dan 

kemampuan membuat model matematika dengan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian membutuhkan fokus suatu masalah yang nantinya 

diharapkan dapat memperoleh jawaban yang lebih terarah dan untuk 

menghindari berbagai penyimpangan dari suatu masalah. Adapun tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

1.  Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara pemahaman operasi 

hitung dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita.  

 



 

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kemampuan 

membuat model matematika dengan kemampuan menyelesaikan soal 

cerita.  

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan bersama antara 

pemahaman operasi hitung dan kemampuan membuat model matematika 

dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Manfaat secara teoritis  

Memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh pemahaman operasi 

hitung dan kemampuan membuat model matematika terhadap kemampuan 

menyelesaikan soal cerita.  

2. Manfaat secara praktis  

a. Bagi siswa  

Dapat digunakan sebagai informasi untuk meningkatrkan pemahaman 

operasi hitung dan kemampuan membuat model matematika sehingga 

dalam menyelesaikan soal cerita tidak mengalami kesulitan.  

b. Bagi guru  

1). Dapat digunakan sebagai informasi atau bahan pertimbangan bagi 

guru dalam rangka mengoptimalkan kemampuan siswa dalam 

belajar matematika.  

 



 

2). Mengungkapkan pemahaman konsep matematika siswa seperti 

pemahaman istilah matematika, prinsip-prinsip, aturan-aturan dan 

kemampuan berhitung.  

c. Bagi peneliti lainnya  

Sebagai bahan acuan bagi para peneliti yang akan mengadakan 

penelitian sejenis.  

d. Bagi peneliti  

Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam 

tahapan proses pembinaan diri sebagai calon pendidik.  

 

G. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab. Adapun sistematika 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, indetifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang tinjuan pustaka, tinjauan teori dan kerangka 

pemikiran.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

 



 

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, 

sampel dan sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

BAB V  PENUTUP  

 

 


