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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bagi perkembangan bangsa pendidikan merupakan aspek yang sangat 

penting. Pendidikan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia, karena 

pendidikan merupakan suatu proses yang mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi. Pendidikan menjadi salah satu komponen yang penting dalam 

pembentukan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam 

menghadapi perubahan kemajuan zaman. Untuk membentuk sumber daya 

manusia yang berkualitas diperlukan perbaikan dalam bidang pendidikan. 

Dengan memperbaiki bidang pendidikan akan mengejar ketertinggalan dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Matematika merupakan salah satu bagian yang penting dalam bidang 

ilmu pengetahuan. Pentingnya matematika dapat dilihat dengan diberikannya 

pelajaran matematika pada semua jenjang pendidikan. Matematika merupakan 

dasar dari segala bidang ilmu pengetahuan yang memerlukan lebih banyak 

pemahaman daripada hafalan. Untuk memahami suatu pokok bahasan dalam 

matematika, siswa harus mampu menguasai konsep-konsep matematika, serta 

mampu menerapkan konsep-konsep tersebut untuk memecahkan suatu 

permasalahn dalam matematika. 

Meskipun matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

penting, namun dimata siswa matematika merupakan sesuatu yang dianggap 
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sulit dan memerlukan pemikiran yang lebih mendalam. Prestasi belajar 

matematika siswa saat ini sangat rendah. Keberhasilan seorang siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran matematika dapat 

dilihat dari pemahaman, penguasaan materi, dan prestasi siswa itu sendiri. 

Rendahnya penguasaan siswa dalam matematika merupakan salah satu 

faktor timbulnya kesulitan dalam memahami dan mempelajari pelajaran 

matematika. Penguasaan siswa terhadap matematika dapat dilihat dari 

penguasaan siswa terhadap materi, salah satunya dengan memberikan tes 

ataupun soal kepada siswa. Kesulitan siswa dalam mengerjakan soal menjadi 

salah satu tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut menguasai 

materi. 

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa tersebut perlu diidentifikasi apa 

saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Dengan 

mengidentifikasi faktor-faktor tersebut akan menjadi acuan para pengajar untuk 

mengambil langkah pembelajaran yang dapat  membantu kesulitan belajar siswa 

dan pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Kesulitan 

belajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan 

dengan perkembangan (mencakup gangguan motorik, kesulitan komunikasi, dan 

kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial), dan kesulitan belajar akademik 

(mencakup penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis, dan pemahaman 

matematika)  (Abdurrahman,2010:11). 
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Pada umumnya siswa menghadapi banyak permasalahan dalam berbagai 

bentuk soal matematika. Tak terkecuali bentuk soal cerita, karena soal cerita 

memerlukan pemahaman yang lebih dibandingan soal yang lain. Pada soal cerita 

tidak hanya bergantung pada jawaban terakhir, tetapi bagaimana cara siswa 

untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimana mereka memahami apa yang 

diketahui dan apa yang ditanya dalam soal, dan bagaimana seorang siswa dapat 

mengubah soal kedalam model matematika sehingga siswa dapat menemukan 

cara untuk memecahkan masalah. 

Keterampilan siswa dalam memecahkan masalah diperlukan siswa untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam matematika. Turmudi (dalam 

Husna,dkk: 2013) mengatakan pemecahan masalah adalah proses melibatkan 

suatu tugas yang metode pemecahanya belum diketahui lebih dahulu, untuk 

mengetahui penyelesaianya siswa hendaknya memetakan pengetahuan mereka, 

dan melalui proses ini mereka sering mengembangkan pengetahuan baru tentang 

matematika, sehingga pemecahan masalah merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari matematika, dan juga tidak harus diajarkan secara terisolasi dari 

pembelajaran matematika.  

Dapat dikatakan kemampuan pemecahan masalah tersebut sebagai suatu 

keterampilan siswa agar mampu menggunakan pengetahuan dan kegiatan 

matematis untuk memecahkan masalah matematika, baik dalam ilmu lain 

ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan matematis yang sudah dimiliki siswa untuk pemecahan masalah 

dimungkinkan siswa memperoleh pengalaman yang baru. 
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Seorang siswa dianggap mampu memecahkan suatu masalah jika telah 

melalui beberapa tahab. Menurut Nurdalilah,dkk (2013) mengatakan bahwa 

siswa dikatakan telah mampu memecahkan suatu masalah jika siswa telah 

mampu memahami soal, mampu merencanakan pemecahan masalah, dan 

mampu melakukan perhitungan serta memeriksa kembali hasil perhitungan yang 

telah dilakukan. Tahap-tahap tersebut harus dimiliki seorang siswa untuk dapat 

memecahkan masalah. 

Dalam persoalan matematika khususnya ketika siswa dihadapkan dengan 

soal bangun ruang pokok bahasan prisma dan limas, siswa masih menghadapi 

kesulitan dalam menyelesaikannya. Dalam materi ini biasanya soal telah terdiri 

dari apa yang diketahui dan siswa tinggal mengerjakanya, siswa hanya tinggal 

menghafalkan rumus untuk mengerjakan apa yang diketahui pada soal. Namun 

ketika soal diubah dalam bentuk soal cerita, siswa tidak hanya menghafal rumus, 

disini siswa dituntut untuk memahami soal cerita terlebih dahulu, siswa harus 

mencari sendiri apa saja yang diketahui dalam soal.  

Selain itu, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar 

yang diraih siswa pada mata pelajaran matematika kelas VIII MTs Negeri 

Surakarta 2. Dari interview kepada guru matematika kelas VIII yang mengajar di 

MTs Negeri Surakarta 2 ini, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya siswa 

dalam maemahami materi dasar matematika sudah banyak mengalami kesulitan 

apalagi ketika siswa harus menyelesaikan soal yang berbentuk soal cerita, siswa 

mengalami kesulitan terlihat ketika proses belajar mengajar dan hasil belajar 

siswa mereka yang kebanyakan tidak tuntas dengan KKM 70. Dari interview 
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kepada beberapa siswa yang memiliki nilai matematika rendah, mereka 

mengatakan bahwa matematika memang merupakan salah satu mata pelajaran 

yang sulit dipelajari. Data hasil belajar siswa pada pelajaran matematika tahun 

ini diperoleh hasil yang tidak menggembirakan, hanya sekitar 40% siswa yang 

nilainya telah mencapai KKM, mereka memperoleh nilai rata-rata 64. Hal ini 

mengindikasikan bahwa siswa kelas VIII MTs Negeri Surakarta 2 mengalami 

kesulitan dalam belajar matematika. 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan mengkaji tentang 

analisis kesulitan siswa MTs Negeri Surakarta 2 dalam menyelesaikan soal 

cerita pokok bahasan prisma dan limas. Selain itu penelitian ini juga mengkaji 

apakah keterampilan pemecahan masalah menjadi salah satu acuan siswa dapat 

menyelesaikan soal cerita prisma dan limas. Dengan begitu guru akan lebih 

bervariasi dalam menyampaikan setiap ilmu yang diajarkan. Diharapkan guru 

dapat membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa ketika 

menyelesaikan soal matematika pada tahap-tahap tertentu.  

Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian yaitu menganalisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika materi bangun ruang pokok bahasan  prisma dan limas. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menyususn 

fokus permasalahan “Kesulitan apa saja yang dialami siswa dan Faktor-faktor 

apa saja yang mengakibatkan siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita 

pokok bahasan prisma dan limas? “ 
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C. Tujuan Penelitian 

Pada setiap penelitian terdapat tujuan yang diharapkan oleh peneliti. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendiskripsikan kesulitan siswa dan 

faktor-faktor kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita bangun ruang 

pokok bahasan prisma dan limas. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap peneliti pasti memiliki tujuan tertentu dalam melakukan kegiatan 

penelitian, sehingga kegiatan yang sedang diteliti tersebut dapat bermanfaat baik 

bagi peneliti maupun bagi pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diberikan 

pada penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia, terutama bagi 

masyarakat yang sangat memperhatikan pendidikan bahwa setiap siswa 

memiliki keterampilan pemecahan masalah tersendiri dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan matematika. 

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar mengembangkan 

keterampilan pemecahan masalah siswa untuk menghadapi kesulitan 

dalam menyelesaikan soal, khususnya dalam menyelesaikan soal cerita. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat membantu siswa mengatasi kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi dalam menyelesaikan soal cerita. 
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b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi guru yang bersangkutan dalam perbaikan proses 

pembelajaran berikutnya berdasarkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

oleh siswa. 

c. Bagi sekolah 

Diiharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah 

untuk meningkatkan kualitas pembinaan untuk meningkatkan 

profesionalisme guru. 

E. Daftar Istilah 

1. Kesulitan belajar adalah suatu proses dimana siswa belum mampu dalam 

memahami dan menggunakan konsep, menghitung dan menyelesaikan 

hitungan matematis. Dalam penelitian ini, kesulitan yang dialami siswa 

adalah menyelesaikan soal cerita ditinjau dari kemampuan pemecahan 

masalah. 

2. Faktor-faktor kesulitan siwa merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan 

siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal, khususnya pada materi 

bangun ruang pokok bahasan prisma dan limas. 

3. Soal cerita pokok bahasan prisma dan limas adalah soal yang termasuk 

dalam materi bangun ruang, dengan sub pokok bahasan prisma dan limas 

yang dibuat dalam bentuk soal cerita. 

4. Keterampilan pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan ide-ide dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika 

secara kreatif. 


