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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan masyarakat saat ini masih terjadi perdebatan tentang 

pendidikan yang diterapkan di Indonesia karena  mangacu pada kurikulum 

2013. Pada kurikulum 2013 siswa berperan penuh dalam kegiatan 

pembelajaran, sementara guru hanya sebagai fasilitator. Disini guru berperan 

lebih pasif dari sebelumnya, karena sudah menjadi tugas siswa untuk menjadi 

aktif dan sekreatif mungkin. Hal ini akan membawa dampak yang positif bagi 

kehidupan siswa yang akan sangat bermanfat ketika menjalani kehidupan di 

masyarakat. 

Kehidupan masyarakat di masa mendatang menuntut agar manusia 

menjadi kompeten. Hal ini dikarenakan semakin banyak tantangan yang lebih 

berat yang harus dihadapain oleh semua lapisan masyarakat dalam dunia 

pendidikan yang suatu saat akan terjadi seleksi alam. Dimana manusia yang 

berkompeten akan bertahan dan manusia yang tidak kompeten akan tersingkir 

oleh ketatnya persaingan pendidikan. 

Beberapa kompetensi atau kemampuan yang harus dipelajari dan dikuasai 

para siswa selama proses pembelajaran matematika di kelas adalah: 

1. Berpikir dan bernalar secara matematis (mathematical thinking and 

reasoning). 

2. Berargumentasi secara matematis (mathematical argumentation). 
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3. Berkomunikasi secara matematis (mathematical communication). 

4. Pemodelan (modelling). 

5. Penyusunan dan pemecahan masalah (problem posing and solving) 

6. Representasi (representation). 

7. Simbol (symbols). 

8. Alat dan teknologi (tools and technology). 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kenyataan yang ada sekarang nilai 

matematika pada ujian nasional sekolah dasar masih tergolong rendah. Hal itu 

dapat dilihat dari nilai  rata-rata UASBN siswa tahun 2013/2014 di SD Negeri 

Pajang 3 No.206 Surakarta yaitu matematika dengan rata-rata 6,75, bahasa 

indonesia 8,43, dan IPA 7,32. 

Nilai matematika yang masih rendah tersebut dapat ditingkatkan dengan 

cara penanaman konsep yang benar sejak awal. Hal ini dapat dilakukan 

dengan melakukan bimbingan atau treatment tentang pelurusan konsep yang 

sudah diterima sebelumnya. Pelaksanaan bimbingan bisa dilakukan dengan 

pemberian soal-soal yang menjadi masalah pada pelajaran matematika 

tersebut. 

Namun sebelum mengerjakan soal, lebih dahulu diberikan cara untuk 

mengerjakan soal tersebut. Sebagai seorang guru harus selalu menanamkan 

bahwa setiap mengerjakan soal siswa harus membaca dengan teliti soal 

tersebut. Supaya dapat memahami langkah apa yang harus diambil dalam 

menyelesaikan soal. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Slameto yang 
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menyatakan bahwa “Hampir sebagian besar kegiatan belajar adalah 

membaca” (Slameto,  2003: 85). 

Sehinggga dapat disimpulkan bahwa siswa yang bisa membaca jauh lebih 

baik daripada siswa yang tidak bisa membaca. Siswa yang tidak bisa 

membaca cenderung mengalami kesulitan dalam memahami setiap soal yang 

ada. Sehingga tidak jarang anak yang tidak bisa membaca menjadi malas 

untuk mengerjakan soal yang menyebabkan nilai pelajaran menjadi kurang. 

Dalam menghadapi soal cerita matematika, seringkali peserta didik 

kurang memiliki motivasi belajar dan sikap positif terhadap pelajaran, 

sehingga kurang dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal.  Dengan 

demikian kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

selain dipengaruhi oleh kemampuannya dalam membaca disisi lain 

dipengaruhi dengan lebih khususnya yaitu motivasi siswa dalam memecahkan 

soal cerita matematika juga tidak bisa diabaikan. 

Motivasi berasal dari kata motif, namun motif dan motivasi sering 

diartikan berbeda. Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu sendiri adalah 

keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar dengan 

menciptakan serangkaian usaha tertentu yang menjamin kelangsungan dan 

memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat 

tercapai. 

Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

belajar. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih semangat 
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dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghadapi setiap masalah. 

Semakin tinggi motivasi yang dimiliki siswa akan mendorong siswa siswa 

belajar lebih giat lagi dan frekuensi belajarnya menjadi semakin meningkat. 

Motivasi belajar tiap-tiap siswa tidak sama. Hal itu dipengaruhi oleh 

faktor cita-cita atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi 

lingkungan sekolah, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan upaya guru dalam 

membelajarkan siswa. Demikian juga halnya dengan motivasi belajar siswa 

terhadap memecahkan soal cerita matematika, ada siswa yang motivasinya 

tinggi dan ada juga yang rendah. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi 

aktivitas dan hasil belajarnya dalam mata pelajaran matematika. 

Maka dari itu sebagai seorang guru, harus menerapkan kiat-kiat yang 

dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa dan dapat memacu motivasi 

dari peserta didik. Karena sejatinya pertumbuhan psikologis anak banyak 

terbentuk di lingkungan sekolah dan pada kemampuan membaca kondisi 

psikologis sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah proses belajar. 

Dalam pemecahan soal cerita matematika pun kondisi psikologis anak sangat 

menentukan karena matematika memerlukan ketelitian, kesabaran,ketepatan 

dan kecepatan. Jadi, disinilah peran guru sangat dinantikan, dimana guru 

harus bisa melatih ketelitian, kesabaran, ketepatan dan kecepatan dalam 

hubungannya dengan pemecahan soal cerita matematika. 

Syaiful Bahri Djamarah (2002:24) menyatakan bahwa: 

“Prestasi merupakan kecakapan atau hasil kongkrit yang dapat dicapai 
pada saat atau periode tertentu. Belajar yang efektif dapat membantu 
siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan 
tujuan instruksional yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan prestasi 
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belajar yang baik perlu diperhatikan kondisi internal dan eksternal. 
Kondisi internal dalah kondisi atau situasi yang ada dalam diri siswa, 
yaitu ada dorongan  dan minat. Kondisi eksternal adalah kondisi yang 
ada di luar diri pribadi manusia, misalnya ruang belajar yang bersih, 
sarana dan prasaran belajar yang memadai”. 
 
Prestasi yang dimiliki seorang siswa dipengaruhi oleh motivasi yang ada 

di dalam diri siswa tersebut. Motivasi belajar tiap-tiap siswa tidak sama. Hal 

itu dipengaruhi oleh faktor cita-cita atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi 

siswa, kondisi lingkungan sekolah, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan 

upaya guru dalam membelajarkan siswa. Demikian juga halnya dengan 

motivasi belajar siswa terhadap memecahkan soal cerita Matematika, ada 

siswa yang motivasinya tinggi dan ada juga yang rendah. Hal tersebut akan 

sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya dalam mata pelajaran 

Matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian 

apakah ada pengaruh kemampuan membaca dan motivasi belajar siswa pada 

pelajaran matematika secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap 

kemampuan pemecahan soal cerita matematika. Mengingat keterbatasan yang 

ada, penelitian ini dibatasi dengan judul “Pengaruh kemampuan membaca 

dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan pemecahan soal cerita 

matematika kelas V SD N Pajang 3 Tahun Ajaran 2014/2015” 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun masalah-masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar 

belakang masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika lebih  rendah daripada 
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mata pelajaran yang lainnya yang digunakan untuk UN yaitu IPA dan 

bahasa indonesia 

2. Kemampuan siswa dalam pemecahan masalah yang merupakan fokus 

dalam pembelajaran matematika khususnya pemecahan soal bentuk soal 

cerita masih rendah. 

3. Motivasi belajar siswa dalam pemecahan masalah yang merupakan fokus 

dalam pembelajaran matematika khususnya pemecahan soal bentuk soal 

cerita masih kurang.  

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya keterbatasan peneliti, maka penelitian ini dibatasi 

hanya dalam masalah tentang: kemampuan membaca, motivasi siswa pada 

pelajaran matematika dan kemampuan pemecahan soal matematika bentuk 

soal cerita siswa kelas V SDN Pajang 3  

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  pembatasan  masalah  di  atas,  dapat  dirumuskan  masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah ada Pengaruh kemampuan membaca terhadap kemampuan 

pemecahan soal cerita matematika kelas V SD N Pajang 3 Tahun Ajaran 

2014/2015? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar pada pelajaran matematika terhadap  

kemampuan pemecahan soal cerita matematika kelas V SD N Pajang 3 

Tahun Ajaran 2014/2015?  
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3. Apakah ada pengaruh kemampuan membaca dan motivasi belajar terhadap 

kemampuan pemecahan soal cerita matematika kelas V SD N Pajang 3 

Tahun Ajaran 2014/2015? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kemampuan  membaca 

terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika kelas V SD N 

Pajang 3 Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui apakah ada Pengaruh kemampuan membaca dan 

motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan soal cerita 

matematika kelas V SD N Pajang 3 Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pengaruh kemampuan 

membaca dan motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan soal 

cerita matematika kelas V SD N Pajang 3 Tahun Ajaran 2014/2015 

F. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

maupun dapat memberikan masukan dan wawasan bagi peneliti 

berikutnya serta pada lembaga-lembaga pendidikan dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem belajar mengajar di 

sekolah. 
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b. Sebagai informasi bagi para pengajar bahwa kemampuan membaca 

dan motivasi siswa  perlu  mendapat perhatian khusus dalam 

hubungannya dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi tenaga pengajar, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan motivasi untuk mengembangkan kualitas SDM calon 

pendidik dan meningkatkan kompetensi pendidik mengenai pengaruh 

kemampuan membaca dan motivasi pada pelajaran matematika 

terhadap kemampuan pemecahan soal matematika bentuk soal cerita 

di kelas V Sekolah Dasar. 

b. Bagi pendidik/calon pendidik, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sarana bimbingan dan pemberian layanan pendidikan yang 

kaitannya dengan pengaruh kemampuan membaca dan motivasi  siswa 

pada pelajaran matematika terhadap kemampuan pemecahan soal 

matematika bentuk soal cerita di kelas V Sekolah Dasar. 


