
 
 

 
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran serta aktif dari 

berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, bidang pendidikan harus 

mendapatkan penanganan dan perhatian khusus dari pihak pemerintah, 

keluarga maupun pengelola pendidikan. 

Bidang pendidikan memuat berbagai macam ilmu yang dapat 

meningkatkan kualitas manusia. Dari waktu ke waktu ilmu akan mengalami 

perkembangan. Salah satu ilmu yang begitu cepat mengalami perkembangan 

adalah matematika. Hal itu terbukti dengan makin banyaknya kegiatan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, matematika juga 

memiliki peran untuk menunjang ilmu lain, sehingga dapat dikatakan bahwa 

matematika merupakan ilmu dasar yang diharapkan dapat dipelajari dan 

dikuasai dengan baik oleh siswa sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. 

Bukti pentingnya matematika salah satunya terlihat bahwa pembelajaran 

matematika diajarkan pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Saat ini 

pemerintah telah menetapkan kurikulum 2013 sebagai rancangan 

pembelajaran untuk diterapkan setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Mulai 

dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi 

sebagian telah menerapkan kurukulum 2013  sebagai struktur kurikulum 

sekolahnya. Menurut Supriadi (2014), salah satu ciri kurikulum pendidikan 

matematika yang digunakan saat ini adalah menekankan pada perkembangan 

kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan berpikir 

logis, kritis, dan kreatif serta kemampuan mengkomunikasikan matematika. 

Salah satu ciri kurikulum yang disebutkan adalah pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika salah satunya disajikan 

dalam bentuk soal cerita matematika. Bentuk soal berupa cerita dapat 
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meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahan masalah dan memiliki 

kesulitan tersendiri dalam proses pengerjaannya. Pemecahan masalah 

matematika yang berupa soal cerita dalam kehidupan sehari-hari dapat 

membantu siswa untuk lebih memperdalam pemahaman materi yang 

diajarkan. 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) merupakan salah satu 

materi yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII 

semester 1. Masalah-masalah yang disajikan dalam materi ini terkadang 

berupa soal cerita. Karena itu, tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan 

ketika dihadapkan dengan soal tersebut. Kesulitan tersebut, misalnya siswa 

belum mampu melakukan permisalan, membuat kalimat matematika, 

menentukan strategi yang tepat dalam pengerjaan, dan melakukan prosedur 

matematika yang benar. 

Kesulitan yang terjadi dapat menghasilkan prestasi buruk bagi siswa. 

Hasil penelitian Nicette N. Ganal dan Marissa R. Guiab (2014) menyatakan 

bahwa prestasi yang buruk pada matematika disebabkan oleh masalah dan 

kesulitan yang mencakup masalah pribadi, masalah psikologis, masalah 

instruksional, masalah keluarga, masalah rekan, dan kegiatan kurikuler. 

Semakin banyak masalah yang dialami oleh siswa akan menambah dampak 

buruk bagi prestasinya. 

Penelitian telah dilakukan Yeo Kai Kow Joseph di Singapura yang 

meneliti tentang kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

Menurut Yeo (2009), kesulitan yang dialami oleh siswa ketika menyelesaikan 

soal cerita yakni kesulitan dalam memahami masalah yang diberikan (lack of 

comprehension of the problem posed), membuat kalimat matematika 

(inability to translate the problem into mathematical form), menentukan 

strategi penyelesaian yang tepat (lack of strategy knowledge), dan  melakukan 

prosedur matematik yang benar (innability to use the correct mathematics). 

Tahapan kesulitan inilah yang dijadikan indikator kesulitan siswa dalam 

penelitian ini. 
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Berdasarkan wawancara informal yang dilakukan dengan salah satu guru 

matematika SMP Muhammadiyah 5 Surakarta diperoleh informasi yang tidak 

jauh berbeda dengan penelitian Yeo. Hal itu dikarenakan siswa mengalami 

kesulitan saat harus mempelajari dan menerapkan prosedur penyelesaian soal 

cerita yang memiliki tahapan berkesinambungan. Apabila terjadi kesalahan 

pengerjaan pada tahapan awal, maka tahapan selanjutnya akan berpeluang 

mengalami kesalahan pula. 

Selain itu, bukti siswa terindikasi mengalami kesulitan ketika 

mengerjakan soal cerita pada materi SPLDV dapat kita lihat dari hasil ujian 

nasional tahun 2015 bahwa masih rendahnya daya serap siswa pada hasil 

ujian nasional tersebut. Dari data Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud), daya 

serap kemampuan  menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel secara nasional hanya 57,17 %. Hal ini juga 

tidak jauh berbeda untuk daya serap kemampuan tersebut apabila ditinjau dari 

tingkat provinsi, contohnya pada provinsi Jawa Tengah hanya 47,40 %. 

Apabila dipersempit cakupannya yakni pada SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta memiliki nilai 45,38 %.  Dari data yang disajikan terlihat masih  

rendahnya daya serap siswa pada kemampuan tersebut dan menjadi 

pendorong peneliti untuk melakukan penelitian ditempat tersebut. 

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis berusaha untuk 

mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel. Hal tersebut 

dilakukan untuk melihat kesulitan yang dialami memiliki kesesuaian dengan 

penelitian yang sudah ada atau muncul kesulitan yang baru. Sehingga, 

nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran kedepannya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada empat buah rumusan masalah 

yang akan di kaji dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem 

persamaan linear dua variabel ditinjau dari aspek memahami masalah? 

2. Bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem 

persamaan linear dua variabel ditinjau dari aspek membuat kalimat 

matematika? 

3. Bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem 

persamaan linear dua variabel ditinjau dari aspek menentukan strategi 

penyelesaian? 

4. Bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem 

persamaan linear dua variabel ditinjau dari aspek melakukan prosedur 

matematik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ingin dikaji, maka tujuan dari penulisan 

makalah ini : 

1. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

sistem persamaan linier dua variabel ditinjau dari aspek memahami 

masalah. 

2. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

sistem persamaan linier dua variabel ditinjau dari aspek membuat 

kalimat matematika. 

3. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

sistem persamaan linier dua variabel ditinjau dari aspek menentukan 

strategi penyelesaian. 

4. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

sistem persamaan linier dua variabel ditinjau dari aspek melakukan 

prosedur matematik. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam meningkatkan hasil belajar dan mengatasi kesulitan 

belajar siswa. 

Secara khusus, penelitian ini memberikan dorongan kepada siswa 

untuk lebih memahami materi sistem persamaan linier dua variabel. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru, dapat meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam 

pembelajaran matematika terutama pada pokok bahasan persamaan 

linier dua variabel. 

b. Bagi siswa, dapat mengetahui kemampuan dalam bidang 

matematika. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 


