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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut peningkatan 

mutu pendidikan, agar dapat memberikan kemudahan bagi anak didik dalam 

mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi. Mutu pendidikan memiliki dampak 

terhadap perbaikan kehidupan siswa yang akan datang. Oleh karena itu perlu 

diselenggarakan kegiatan pengembangan model pembelajaran dengan 

perencanaan yang mantap.  

Matematika di sekolah diajarkan di pendidikan tingkat dasar, tingkat 

menengah maupun perguruan tinggi. Metematika di sekolah tersebut terdiri atas 

bagian-bagian matematika yang dipilih guna membentuk pribadi siswa dan 

menumbuhkan kemampuan-kemampuan, serta berpadu pada perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Jadi tegasnya penguasaan matematika sangat penting 

dalam mempercepat kemajuan ilmu dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sekarang ini tidak lepas dari peranan matematika. Oleh karena itu 

dalam perkembangan kehidupan modern ini, matematika dijadikan salah satu 

bidang studi yang menduduki peranan yang sangat penting, maka siswa dalam 

mempelajari bidang studi matematika haruslah mendapat perhatian dari kalangan 

pemerintah terutama guru matematika itu sendiri. 
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Banyak orang yang mengatakan bahwa pelajaran matematika adalah 

pelajaran yang paling sulit. Ini dibuktikan dengan hasil ulangan atau tes selalu 

rendah. Mungkin kesemuanya ini disebabkan oleh materi pelajaran matematika 

yang memang benar-benar sulit, pola pengajaran yang tidak benar / menarik 

perhatian siswa, guru kurang menguasai materi pelajaran ataukah siswa sendiri 

yang tidak siap dalam menerima materi pelajaran matematika. 

Kaitannya dengan pembelajaran, sering terdengar bahwa kesalahan 

pembelajaran ada yang ditimpakan pada kurikulum, tetapi kebanyakan 

ditimpakan kepada pengajar atau guru. Menyalahkan satu atau beberapa pihak 

saja, tanpa ikut berusaha mengatasi kesulitan yang ada tidaklah ada manfaatnya. 

Untuk itu yang terpenting adalah mengetahui penyebab kesalahan secara rinci, 

kemudian mencari jalan keluar sehingga kesulitan-kesulitan tentang pelajaran 

matematika dapat kita selesaikan yang akhirnya hasil pembelajarannya juga 

dapat meningkat. 

Secara umum kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai 

dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, 

sehingga memerlukan usaha yang lebih keras lagi untuk mengatasinya. ( Suhita, 

1991 : 24 ). 

Dalam mendidik peserta didik agar tujuan pengajaran tercapai, guru harus 

memperdayakan diri sendiri khususnya di bidang mengajar matematika, guru 

harus memperbaiki cara-cara / pola mengajar sehingga dapat meminimalkan 

kesulitan belajar siswa khususnya matematika. Dalam proses belajar yang 
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harmonis maka suasana kegiatan belajar mengajar akan hidup, penuh gairah dan 

ada interaksi antara guru dan siswa. Pembelajaran yang harmonis akan 

memungkinkan terjadinya komunikasi 2 arah, dimana siswa dan guru sama-sama 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Berhubungan dengan masalah tersebut, pendidikan matematika harus 

ditingkatkan, karena dalam kehidupan sehari-hari pun banyak kita jumpai tentang 

ilmu hitung. Sekolah Dasar merupakan pendidikan formal / langkah awal yang 

mengajarkan konsep-konsep dasar dan ketrampilan dalam berhitung.  

Berdasarkan uraian di atas untuk meminimalkan kesulitan belajar siswa, 

salah satu strategi untuk  pemecahan masalah kesulitan belajar yaitu dengan 

memberikan teknik-teknik pemecahan soal, untuk itu peneliti bermaksud untuk 

mengadakan penelitian mengenai “Study Komparasi Hasil Belajar Siswa Dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita Antara Yang Menggunakan Teori Polya Dengan Yang 

Menggunakan Cara Konvensional Pada Siswa Kelas II SLTP Islam Bakti I 

Surakarta”. Yang nantinya peneliti harapkan dapat dijadikan sebagai langkah 

awal dalam meningkatkan prestasi belajar anak dalam bidang matematika. 

 

  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, timbul masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

 Dalam menyelesaikan soal cerita pada matematika kemungkinan siswa 

banyak mengalami kesalahan.  
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Perbedaan hasil belajar matematika pada siswa kelas II SLTP Islam Bakti I 

Surakarta dapat dimungkinkan karena terdapat perbedaan penggunaan metode 

pembelajaran. 

 

 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam hal ini bertujuan agar penelitian yang akan 

peneliti lakukan dapat tercapai sasaran dan tujuannya dengan baik. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada siswa kelas II SLTP Islam Bakti I Surakarta. 

2. Dalam penelitian ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode 

yang beracuan pada teori Polya (kelas eksperimen) dan cara konvensional 

(kelas kontrol). 

3. Pokok bahasan yang diambil dalam penelitian ini adalah pokok bahasan yang 

terdapat dalam pelajaran matematika yaitu pokok bahasan Lingkaran.  

 

 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan 

hasil belajar siswa dalam menyelesaiakn soal cerita antara yang menggunakan 

teori Polya dengan yang menggunakan cara konvensional pada siswa kelas II 

SLTP Islam Bakti I Surakarta. 
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 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi fokus di dalam penelitian ini, 

maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah ingin mengetahui 

perbedaan hasil belajar siswa dalam menyelesaiakn soal cerita antara yang 

menggunakan teori Polya dengan yang menggunakan cara konvensional pada 

siswa kelas II SLTP Islam Bakti I Surakarta. 

 

 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Sebagai informasi bagi guru matematika dalam mengatasi kesalahan siswa 

dalam mengerjakan soal matematika bentuk cerita.  

2. Untuk dijadikan input bagi guru pengajar / pengelola SLTP dalam 

peningkatan kualitas pengajaran. 

3. Sebagai pengalaman yang harus penulis miliki sebagai calon guru matematika 

yang profesional. 

 

 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, 

bagian utama dan bagian akhir skripsi. 

 Bagian Awal 



 

 

6

 

Bagian ini meliputi : Halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar lampiran dan abstraksi.  

 Bagian Utama 

Bagian ini terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang memuat hasil penelitian yang 

relevan, tinjauan teori yang memuat tentang asas belajar, soal cerita, kesulitan 

belajar, kesulitan belajar matematika, teori Polya, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji persyaratan 

analisis, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Pada bagian ini melaporkan deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, 

analisis data dan pengujian hipotesis,  serta pembahasan hasil penelitian data. 

BAB V KESIMPULAN , IMPLIKASI DAN SARAN  
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 Bagian Akhir 

Memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




