
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan. Pernyataan tersebut sudah ada dalam Undang-Undang RI 

nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37, menjelaskan bahwa matematika 

merupakan salah satu pelajaran wajib bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah. Bahkan kenyataannya matematika sudah diperkenalkan sejak dari 

TK dan masih dipelajari sampai keperguruan tinggi.  

Kewajiban bagi siswa dalam mempelajari matematika mempunyai alasan 

bahwa sering digunakannya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hampir 

sering kita menemui segala sesuatu yang berhubungan dengan matematika. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Abidin, Mulyati, & Yunansah (2017) bahwa matematika 

berasal dari kehidupan sehari-hari dan nantinya juga akan digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

Kenyataannya siswa menganggap matematika menjadi pelajaran yang 

sulit, bahkan digolongka pelajaran yang menakutka. Padahal pada dasarnya 

matematika yang diajarkan disekolah saling berkaitan dan berhubungan yang 

membuat matematika mudah dipelajari. Kebanyakan siswa mulai menyerah 

apabila dihadapkan pada materi matematika yang sedikit rumit dan banyak 

perhitungan, dan saat diberikan soal cerita yang perlu pemahaman. 

Tujuan matematika diajarkan kepada siswa di sekolah menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomer 22 Tahun 2006 (M. Masykuri Ag & A. H. 

Fathani, 2007:52) sebagi berikut: (a) memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. (b) menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. (c) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 
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solusi yang diperoleh. (d) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. (e) memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari  matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Senada dengan De Lange (2004:12) dalam bukunya Shadiq (2014:8), 

menjelaskan bahwa kemampuan yang harus dipelajari dan dikuasai siswa selama 

proses pembelajaraan matematika dikelas adalah: (a) berfikir dan bernalar secara 

matematis, (b) beragumentasi secaraa matematis, (c) berkomunikasi secara 

matematis, (d) pemodelan, (e) penyusunan dan pemecahan masalah, (f) 

representasi, (g) simbol, (h) alat dan teknologi.  

Tujuan pembelajaran matematika diatas sejalan dengan gagasan tentang 

literasi matematika. Literasi matematika adalah kemampuan siswa untuk 

merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. 

Kemampuan ini meliputi bernalar secara matematis dan menggunakan konsep-

konsep matematika, prosedur, fakta dan alat untuk mendeskripsikan, menjelaskan 

serta memprediksi suatu fenomena. Hal ini membantu seseorang dalam mengenal 

peran matematika dalam kehidupan serta dan membuat penilaian yang baik dan 

pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh penduduk yang konstruktif, dan 

reflektif (OECD, 2013). 

Senada dengan  Kusumah dalam bukunya Abidin, Mulyati, & Yunansah 

(2017:103), literasi matematis adalah kemampuan menyusun serangkaian 

pertanyaan (problem posing), merumuskan, memecahkan, dan menafsirkan 

permasalahan yang didasarkaan pada konteks yang ada.  

Menurut Abidin, Mulyati, & Yunansah (2017:108) kemampuan dasar 

matematika yang menjadi pokok dalam proses literasi matematika meliputi (1) 

komunikasi, (2) mematematisasi, (3) representasi, (4) penalaran dan pemberian 

alasan, (5) strategi untuk memecahkan masalah, (6) penggunaan operasi dan 

simbol, bahasa formal, dan bahasa teknis, (7) penggunaan alat matematika. 

Komponen proses sendiri menggambarkan situasi permasalahaan yang ada 

didalam kehidupan sehari-hari.  
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Kemampuan literasi matematika perlu dimiliki pada zaman modern seperti 

ini untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dikehidupan sehari-hari. 

Pentingnya literasi matematika, ternyata belum sejalan dengan prestasi siswa 

Indonesia di mata Internasional. Pencapaian literasi matematika Indonesia masih 

tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan hasil Programme for International 

Students Assessment (PISA) dibidang matematika pada tahun 2003, siswa 

Indonesia menempati peringkat ke-39 dari 40 negara yang menjadi sampel, tahun 

2006 hasil PISA Indonesia peringkat ke-38 dari 41 negara, tahun 2009 Indonesia 

menempati peringkat ke 61 dari 65 negara, dan untuk tahun 2015 hasil PISA 

Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara peserta dengan skor 403 dari 

rata-rata skor OECD 493. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Persamaan 

Diferensial Dua Variabel atau sering disingkat dengan SPLDV. SPLDV 

merupakan salah satu materi pelajaran matematika yang dipelajari dikelas VIII 

SMP semester ganjil. Pelajaran SPLDV berisikan aplikasi-aplikasi yang ada 

didalam permasalahn kehidupan sehari-hari. Masalah tersebut biasanya berupa 

soal cerita yang berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Menurut 

Mulyati (2017) soal yang paling sulit diselesaikan oleh kebanyakan siswa adalah 

soal cerita atau soal dengan kata-kata. Kata-kata yang terdapat dalam soal harus 

diterjemahkan terlebih dahulu kedalam kalimat matematika. Hal tersebut lah yang 

menjadikan soal cerita sulit untuk diselesaikan oleh kebanyakan siswa.  

Banyak faktor yang mempengaruhi siswa dalam pembelajaran matematika 

antara lain kemampuan, kecerdasan, pengalaman, dan kesiapan dari siswa. Faktor 

yang tidak kalah mempengaruhi yaitu faktor perbedaan jenis kelamin siswa 

(gender). Siswa perempuan siswa laki-laki dan perempuan mempunyai banya 

perbedaaan dalam pembelajaran. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh 

Amir (2013) yang menyimpulkan bahwa siswa laki-laki dan perempuan 

mempunyai perbedaan yang terletak dari bagaimana cara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan dalam menyelesaikan soal matematika. Hal tersebut menyebabkan 

hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan berdeda. Hasil penelitian 

Yalailati Kusnia (2017) menyimpulkan bahwa jika dilihat dari prestasi belajar 
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matematika siswa laki-laki lebih rendah dari pada hasil prestasi belajar 

matematika. Penelitian tentang gender juga dilakukan oleh Rio dan Strasser (2013) 

bahwa psikologisosial dan teori motivasi mensugesti bahwa gender secara 

signifikan dapat mempengaruhi perilaku pendidikan siswa perempuan. Hal ini 

tentunya membawa dampak bahwa prestasi belajar matematika siswa perempuan 

menjadi lebig tinggi dari siswa laki-laki. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas penulis mengadakan 

penelitian tentang bagaimana kemampuan literasi matematika siswa kelas VIII 

dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan 

perbedaan gender.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana kemampuan literasi matematika siswa kelas VIII 

dalam menyelesaikan soal sistem persamaan dua variabel berdasarkan perbedaan 

gender di SMP Negeri 3 Kartasura?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah 

mendiskripsikan kemampuan literasi matematika siswa kelas VIII dalam 

menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan perbedaan 

gender di SMP Negeri 3 Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Digunakan sebagai bahan atau pustaka dalam penelitian yang membahas 

mengenai kemampuan literasi  

b. Dijadikan sebagai acuan mengenai perbedaan kemampuan literasi siswa 

SMP berdasarkan gender 
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c. Menambah referensi dalam meningkatkat kemampuan literasi matematika 

siswa.   

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dirasakan beberapa pihak, antara lain siswa,  maupun 

sekoalah 

a. Bagi guru 

1) Membantu guru mendapat informasi mengenai kemampuan literasi 

matematika siswa. 

2) Membantu guru untuk mengetahui perbedaan kemampuan siswa 

berdasarkan perbedaan gender 

b. Bagi siswa 

1) Memberikan informasi kepada siswa untuk mengetahui mengenai 

kemampuan literasi matematika yang dimiliki. 

2) Memacu untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. 

c. Bagi peneliti  

Peneliti mendapatkan pengetahuan baru mengenai kemampuan literasi 

matematika siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua 

variabel berdasarkan perbedaan gender. 


