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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika memegang peranan yang cukup penting dalam ilmu

pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari matematika.

Matematika membantu ilmu-ilmu lain untuk menganalisis dan mensintesis

berbagai pengamatan yang ada, menemukan hubungan-hubungan yang logis,

menarik kesimpulan atau interpretasi dan akhirnya mengembangkan ilmu

pengetahuan itu sendiri sehingga semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah

Dasar sampai Perguruan Tinggi mempelajari matematika. Matematika merupakan

salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan

penting dalam pendidikan (Sundayana, 2013: 2). Namun sampai saat ini masih

banyak siswa yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit,

tidak menyenangkan dan menjadi momok dalam pembelajaran.

Pada umumnya guru mengajarkan matematika dengan menerangkan

konsep dan operasi matematika, memberi contoh mengerjakan soal, serta meminta

siswa untuk mengerjakan soal yang sejenis dengan soal yang sudah diterangkan

oleh guru (Sundayana, 2013: 23). Model ini menekankan siswa untuk menghafal

konsep dan prosedur matematika untuk menyelesaikan soal. Jika permasalahan

yang diberikan guru berbeda dengan contoh yang telah diberikan maka siswa akan

kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kesulitan siswa dalam mengerjakan soal tersebut dapat menjadi salah satu

petunjuk untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi. Oleh karena itu,

ada kesulitan-kesulitan tersebut perlu diidentifikasi dan dicari faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhi kemudian dicari solusi penyelesaiannya. Dengan

demikian, informasi tentang kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika

tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dan

akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa.

Masalah belajar merupakan salah satu penyebab rendahnya prestasi

bealajar matematika karena belajar merupakan bagian utama dalam pendidikan
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dan pengajaran. Perkembangan belajar siswa tidak selalu berjalan lancer dan

memberikan hasil yang diharapkan. Ada kalanya meraka menghadapi berbagai

kesulitan dalam belajar. Bagi seorang pendidik, membantu mengatasi kesulitan

belajar merupakan suatu tugas yang sulit.

Prosedur pembelajaran matematika lebih menekankan pada pembelajaran

yang cenderung kearah ketercapaian target materi menurut kurikulum atau

menurut buku yang dipakai sebagai buku wajib, bukan pada pemahaman materi

atau konsep yang dipelajari. Siswa cenderung menghafal konsep-konsep

matematika dengan berulang-ulang menyebutkan definisi yang diberikan guru

atau yang ditulis dalam buku tanpa memahami maksud dan isinya, sehingga siswa

sering menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika yang meliputi

kesulitan dalam komunikasi matematis, kesulitan dalam menerapkan konsep, dan

kesulitan dalam menghitung.

Siswa banyak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika.

Kesulitan tersebut terjadi pada materi rumus-rumus peluang. Pengajaran yang

menuntut siswa untuk menghafal, mamahami, dan mangaitkan rumus-rumus yang

saling berhubungan membuat siswa kesulitan. Menyelesaikan soal peluang bukan

pekerjaan yang mudah, karena siswa harus dilatih untuk menyelesaikan secara

sistematis. Dalam menghadapi masalah kesulitan menyelesaikan secara sistematis.

Dalam menghadapi masalah kesulitan menyelesaikan soal peluang, siswa

memerlukan latihan dan bimbingan yang cukup untuk bealajar

mengkombinasikan ketrampilan berhitung dan menggunakan rumus-rumus.

Berdasarkan hasil pengamatan pada pembelajaran matematika di SMK

Farmasi Muhammadiyah 4 Surakarta kelas X pada materi peluang terdapat

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep, dan kurang

teliti dalam menghitung. Sumber kesulitan yang berasal dari siswa tersebut harus

segera mendapatkan penyelesaian dengan cara menganalisis pokok permasalahan

yang menjadi penyebab seorang siswa mengalami kesulitan.

Sumber kesulitan yang berasal dari siswa tersebut hendaknya mendapatkan

penyelesaian, agar proses pembelajaran tercapai dengan baik. Untuk memecahkan

persoalan tersebut maka penulis mencoba untuk menganalisis kesulitan yang
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dilakukan siswa SMK Muhammadiyah 4 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017

dalam materi peluang dengan metode penyelesaian Polya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu

kesulitan belajar apa saja yang dialami siswa kelas X SMK Muhammadiyah 4

Surakarta  dalam menyelesaikan soal matematika materi peluang matematika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah mengidentifikasi kesulitan-

kesulitan siswa kelas X SMK Muhammadiyah 4 Surakarta dalam menyelesaikan

soal peluang matematika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi siswa

Sebagai evaluasi bagi siswa setelah diketahui letak kesulitan siswa dalam

memahami pelajaran matematika dan menyelesaikan soal-soal dengan benar.

2. Bagi guru

Guru mengetahui kesulitan belajar siswa dan dapat member solusi atau jalan

keluar agar meminimalisir kesulitan yang dialami siswa.

3. Bagi Peneliti

Peneliti memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada serta memperoleh

pengalaman yang menjadikan peneliti lebih siap untuk menjadi guru

matematika yang professional.


