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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang telah berkembang 

sangat pesat, baik materi maupun kegunaannya.Dengan demikian setiap upaya 

pengajaran matematika sekolah haruslah selalu mempertimbangkan perkembangan 

matematika, penerapan dan penggunaan matematika untuk menyelesaikan 

permasahan sehari-hari. 

Rendahnya pemahaman siswa dalam matematika mengakibatkan timbulnya 

kesulitan untuk memahami dan mempelajari pelajaran matematika. Pemahaman 

siswa terhadap matematika dapat dilihat dari rendahnya prestasi belajar matematika 

ditunjukkan antara lain dengan rendahnya nilai ulangan harian, ulangan semester, 

maupun ujian akhir nasional matematika. Bahkan menurut data dari survei tiga 

tahunan Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2012, 

peringkat Indonesia untuk matematika hanya menduduki 63 dari 64 negara  peserta 

pada rata-rata skor 375, padahal rata-rata skor internasional adalah 494. Rata-rata 

skor 375 menunjukkan bahwa kemampuan matematis siswa Indonesia terletak pada 

level terbawah (OECD, 2014: 5).Hasil yang hampir sama juga terlihat dari 

kajianTrends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 

2011,menyatakan bahwa prestasi matematika siswa Indonesia berada pada urutan 

ke-38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 386 (Mullis, 2012: 42).  

Banyak faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar 

dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan 

dengan perkembangan (mencangkup gangguan motorik, kesulitan komunikasi, dan 

kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial), dan kesulitan belajar akademik 

(mencangkup penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis, dan pemahaman 
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matematika) (Abdurrahman, 2010:11). Kesulitan belajar akademik menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan pada pemecahan masalah matematika.  

Adanya kesulitan belajar siswa dalam memecahkan masalah matematika 

perlu mendapat perhatian. Kesulitan yang dilakukan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika perlu diidentifikasi apa saja yang mempengaruhinya kemudian 

dicari solusi penyelesaiannya. Informasi tentang kesulitan dalam memecahkan 

masalah matematika dapat digunakan untuk meningkatkan mutu kegiatan belajar 

mengajar matematika dan akhirnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika. Pentingnya mengetahui kesulitan yang dilakukan siswa diantaranya 

dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah yang menyebabkannya mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran, dengan mengetahui kesulitan dalam pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan pendidik dapat lebih mudah mengatur 

ruangan kelas yang disesuauikan dengan kondisi siswa yang mengalami kesulitan 

belajar. 

Banyak upaya yang sudah dilakukan untuk menanggulangi dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika mulai dari penataran dan 

kualifikasi pendidikan bagi guru sampai implementasi metode pembelajaran baru 

yang diterapkan pemerintah.Namun upaya tersebut belum bisa mencapai hasil yang 

optimal dikarenakan adanya kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Hal tersebut 

terlihat dalam proses pembelajaran matematika di sekolah yaitu siswa tidak mampu 

menguasai materi yang diberikan oleh guru yang mengakibatkan siswa tidak 

mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan soal yang berbentuk cerita pada 

pelajaran matematika. 

Salah satu bagian penting dari kemampuan matematika adalah memecahkan 

masalah matematika. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran dan penyelesaikan 

soal, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan 

serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah 

sehingga siswa akan lebih analitik dalam pengambilan keputusan. 
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Yadi Jayadipura (2014) menyatakan bahwa mengukur kemampuan berpikir 

kritis dapat melalui soal pemecahan masalah yang terbuka (open ended problem 

solving), yaitu soal yang dapat menggali kemampuan siswa dalam menemukan kata 

kunci permasalahan, menyikapi masalah, sudut pandang, informasi, konsep, asumsi, 

alternatif pemecahan masalah, interprestasi, dan implikasi beragam solusi dan 

strategi penyelesaian. 

Seorang siswa dianggap mampu memecahkan masalah jika telah melalui 

beberapa tahap. Menurut Nurdalilah, dkk (2013) menyatakan bahwa siswa 

dikatakan telah mampu memecahkan suatu masalah jika siswa telah mampu 

memahami soal, mampu merencanakan pemecahan masalah tersebut, dan mampu 

melakukan perhitungan serta memeriksa kembali hasil perhitungan yang telah 

dilakukan. Tahap-tahap tersebut yang harus dimiliki siswa untuk dapat memecahkan 

masalah matematika. 

Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) merupakan salah 

satu bagian penting dari matematika yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) kelas VIII semester 1.Karena, materi SPLDV di SMP ini dapat dikatakan 

sebagai materi penghantar untuk mempelajari materi Sistem Persamaan Linier 

(SPL) lebih lanjut di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).Selain itu, materi yang 

berkaitan dengan SPL ini banyak konteksnya dalam kejadian sehari-hari yang 

mungkin sekali juga dialami oleh siswa sendiri.Namun demikian, berdasarkan 

pengalaman penulis pada saat melaksanakan PPL di SMP kebanyakan dari mereka 

masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika yang berkaitan 

dengan penerapan sistem persamaan linier dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar 

yang diraih siswa pada mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Muhammadiyah 

4 Sambi. Dari interview kepada guru matematika kelas VIII yang mengajar di SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi ini, ia mengatakan bahwa masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Siswa  mengalami 

kesulitan terlihat ketika proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa mereka yang 
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kebanyakan tidak tuntas dengan KKM 75. Dan dari interview  kepada beberapa 

siswa yang memiliki nilai matematika rendah, mereka mengatakan bahwa 

matematika memang merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit dipelajari. Dari 

data hasil belajar siswa pada pelajaran matematika tahun ini diperoleh hasil yang 

tidak menggembirakan, hanya sekitar 42% siswa yang nilainya sudah mencapai 

KKM.Hal ini mengindikasikan bahwa siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 

Sambi mengalami kesulitan dalam belajar matematika. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk 

menganalisis kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika materi  

sistem persamaan linier dua variabel pada siswa kelas VIII semester ganjil SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apa saja kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika pada siswa 

kelas VIII semester ganjil SMP Muhammadiyah 4 Sambi materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel dilihat dari aspek memahami masalah? 

2. Apa saja kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika pada siswa 

kelas VIII semester ganjil SMP Muhammadiyah 4 Sambi materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel dilihat dari aspek merencanakan pemecahan? 

3. Apa saja kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika pada siswa 

kelas VIII semester ganjil SMP Muhammadiyah 4 Sambi materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel dilihat dari aspek melaksanakan rencana? 

4.  Apa saja kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika pada siswa 

kelas VIII semester ganjil SMP Muhammadiyah 4 Sambi materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel dilihat dari aspek mengecek kembali? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesulitan siswa 

kelas VIII semester ganjil SMP Muhammadiyah 4 Sambi dalam memecahkan 

masalah matematika materi sistem persamaan linier dua variabel. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap peneliti dalam melakukan penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu, 

sehingga kegiatan 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 yang memperhatikan 

dunia pendidikan bahwa setiap siswa mempunyai cara ketrampilan 

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 matematika. 

c. Membantu usaha penyempurnaan sistem pendidikan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan matematika. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan siswa untuk lebih termotivasi 

dalam belajar matematika. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan guru untuk menambah wawasan 

khususnya tentang kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika. 
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c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sekolah dalam memperbaiki 

kualitas layanan pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh 

adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar tersebut. Jadi 

kesulitan belajar matematika adalah suatu kondisi dalam pembelajaran yang 

ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil 

belajar matematika. 

2. Sistem persamaan dua variabel merupakan materi yang terdapat pada kelas VIII 

Semester ganjil dan sesuai dengan Standar Kompetensi Mata pelajaran 

Matematika untuk MTs/SMP. 

3. Pemecahan masalah adalah usaha mencari solusi penyelesaian dari suatu situasi 

yang dihadapi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan 


