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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara sebagaimana tercantum dalam UU No. 

20 Tahun 2003. Salah satu ilmu yang mendukung dalam memajukan pendidikan 

suatu Negara adalah Matematika.  

Menurut Delyanti (2014) matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah. Tujuan dari pembelajaran matematika di Indonesia tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau MTs terpapar dalam Permendiknas 

Nomor 22 tahun 2006, agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:  

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengapikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menaafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram atau media lain  

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

Mengacu tujuan pembelajaran matematika bahwa peserta didik dituntut 

memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. Kesulitan kemampuan bahasa, kemampuan 

memahami, membuat strategi dan membuat logaritma menjadi salah satu faktor 
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adanya penelitian ini dilksanakan. Kemampuan literasi matematika pada siswa belum 

dilatih secara maksimal (Mudzakkir, 2006: 4 dalam Delyanti, 2014). Masalah 

tersebut dianggap sangat wajar karena Indonesia belum memiliki soal-soal untuk 

mengukur kemampuan literasi matematika siswa. Menurut Husna (2014) dalam 

Delyanti (2014) terdapat beberapa sumber kendala yang dihadapi guru dalam 

penilaian literasi matematika siswa, yaitu: 

1. Kurangnya pengetahuan guru dalam kompetensi literasi matematika 

2. Belum tersedianya format penilaian literasi matematika  

3. Tidak ratanya persebaran tentang kompetisi tentang literasi matematika 

disuatu daerah. 

Kualitas pembelajaran matematik di Indonesia masih rendah dari yang 

diharapkan. Hasil penelitian Programmae for internatonal Student Assesment 

(PISA) 2003 dan 2006 dari Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) mengungkap bahwa pemahaman konsep yang masih 

sangat lemah siswa lebih berkeupaya dalam menyelesaikan masalah fakta dan 

prosedur (Muklis dkk, 2000, 2004, 2008 dalam Dasa Ismaimuza, 2013, 63 (2): 33 

– 37).  

Rendahnya hasil belajar matematik jelas bahwa terdapat adanya sesuatu 

yang salah dan belum optimal dalam belajar matematik disekolah. Menurut hasil 

kajian dari Sullivan (1992), IMSTEP-JICA (1999), Sutiarso (2000) Armanto 

Dahlan (2004) dalam Dasa Ismaimuza (2013) pembelajaran matematik disekolah 

cenderung pasif, mengutamakan latihan dan menaistik dan berpusat pada guru 

sehingga siswa dikatakan kurang aktif dalam pembelajaran matematika. 

Menurut OECD 2009; OECD 2010; Stecey, 2011, dalam Rohmah Johar, 

2012 terdapat dua penilian utama berkala yang menilai kemampuan matematika 

dan sains siswa, yaitu TIMSS (trend in International Mathematics and Science 

Study) dan PISA (Programme International  Student Asssesment). TIMSS 

dilaksanakan secara regular dalam 4 tahun sekali sejak taun 1994/1995 untuk 

siswa kelas 4 SD dan 8 SMP dalam  matematika dan sains. Sedangkan PISA 

adalah litererasi menekankan pada keterampilan dan kompetensi siswa yang 

diperoleh dari sekolah digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai 
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situasi. Sejak tahun 2003, posisi siswa Indonesia berada pada ranking 5–10 dari 

bawah. Sasaran PISA diharapkan ranking siswa Indonesia menjadi lebih baik. 

Menurut Wijaya, (2012) (dalam Kamaliyah dkk, 2013), Indonesia 

menempati ranking 39 dari 41 negara dalam bidang matematika pada PISA 2000. 

Pada PISA 2003 Indonesia menempati ranking 38 dari 40 negara. Sedangkan 

PISA 2006 menduduki ranking 50 dari 57 negara. PISA 2009 nilai siswa 

Indonesia turun dengan menduduki ranking 61 dari 65 negara, tetapi pada PISA 

2012 Indonesia menduduki peringkat 64 dari 65 negara yang berpartisipasi 

(OECD, 2013 dalam Kamaliyah dkk, 2013). 

Faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu belajar yaitu menyelesaikan 

persoalan dalam matematika terutama pada materi Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel (SPLDV) khususnya kemampuan menterjemahkan soal yang 

menyangkut dalam kehidupan sehari-hari  ke kalimat matematika atau model 

matematika. Karakteristik individu yang berbeda-beda menyebabkan perbedaan 

tingkahlaku belajar pada siswa (Fadli Hi. Idris, dkk, 2015). 

Fakih (2013: 8) memaparkan bahwa gender merupakan sifat yang ada serta 

melekat pada perempuan dan laki-laki. Kemampuan matematissi ditinjau dari 

perbedaan gender dalam penelitian tidak sepenuhnya mutlak. Pada beberapa 

penelitian menyatakan bahwa perbedaan gender dipengaruhi oleh beberapa hal. 

Gokhan Aksu, dkk (2017) menyatakan bahwa jenis kelamin tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap literasi matematika, yang berpengaruh 

adalah jumlah siswa dan kualitas guru di sekolah.  

Mee and Yean (2015) bahwa mathematics efficacy, dan kecemasan 

matematika secara signifikan sangat berpengaruh terhadap hasil prestasi 

matematika, namun jenis kelamin tidak mempengaruhi prestasi siswa dalam 

mengerjakan soal berdasarkan PISA 

Menurut Ibu Ema Mahardhikawati, S.Pd. selaku guru matematika SMP 

Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasura bahwa kemampuan 

aljabar siswa perempuan dan laki-laki tergolong rendah dan berdampak pada 

pemahaman materi SPLDV sehingga siswa kesulitan dalam menterjemahkan soal 
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ke dalam kalimat matematika serta dalam memanipulasi matematika terhadap 

soal SPLDV yang diberikan oleh guru.  

Sesuai dengan informasi fakta  yang ada berhubungan dengan materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel, peneliti merasa tertatik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Matematisasi Siswa Berdasarkan 

PISA Pada Mataeri Sistem Persamaan Linier Dua Variabel ditinjau dari 

perbedaan gender”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

1. Bagaimana tingkat kemampuan matematisasi siswa bedasarkan PISA pada 

materi SPLDV di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus, 

Kartasura. 

2. Bagaimana tingkat kemampuan matematisasi siswa berdasarkan PISA pada 

materi SPLDV ditinjau dari perbedaan gender di SMP Muhammadiyah Al-

Kautsar Program Khusus, Kartasura. 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mendeskripsikan tingkat kemampuan matematisasi siswa bedasarkan PISA 

pada materi SPLDV di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus, 

Kartasura. 

2. Mendeskripsikan tingkat kemampuan matematisasi siswa berdasarkan PISA 

pada materi SPLDV ditinjau dari perbedaan gender di SMP Muhammadiyah 

Al-Kautsar Program Khusus, Kartasura. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk subjek, dapat dijadikan sumber pengetahuan soal matematika 

berdasarkan PISA pada materi SPLDV. 

2. Manfaat untuk Pendidik, dapat dijadikan bahan pertimbangan proses 

pembelajaran pada materi SPLDV. 

3. Manfaat untuk memperkaya ilmu matematika, dapat dijadikan sebagai 

literature tentang penyelesaian soal matematika berdasarkan PISA pada 

materi SPLD dalam penelitian selanjutnya. 

 

 

 


