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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan erat kaitannya dengan kemajuan suatu bangsa. Mutu 

pendidikan yang bagus akan menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional, 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 keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, seta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.  

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah matematika. Matematika diajarkan 

dari sekolah jenjang rendah hingga jenjang perguruan tinggi. Pendidikan 

matematika di sekolah bertujuan agar siswa memiliki alasan yang baik 

terutama ketika menyelesaikan masalah dalam mata pelajaran matematika. 

Menurut Rizki (2017) salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah 

adalah melatih pola pokir dan penalaran dalam menarik  kesimpulan, 

mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah, dan 

mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan ide melalui lisan, tulisan, gambar, grafik, peta, dan 

diagram. 

 Kondisi di lapangan belum menunjukkan tercapainya tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

Ujian Nasional (UN) salah satunya di SMPN 2 Mojolaban terutama pada 

mata pelajaran matematika dapat dikatakan rendah. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

perolehan rata-rata Ujian Nasional dua tahun terakhir, pada tahun 2016 rata-

rata UN di SMP tersebut adalah 52,47 sedangkan pada tahun 2017 
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mengalami penurunan menjadi 51,28. Rendahnya hasil Ujian Nasional ini 

perlu dievaluasi penyebabnya untuk dapat diperbaiki pada UN selanjutnya. 

Salah satu penyebab yang perlu dievaluasi adalah kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. 

Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada pembelajaran 

Matematika dapat dilihat dari langkah-langkah penyelesaian soal. Langkah-

langkah menyelesaikan masalah matematika menurut Polya (1957) yaitu 

memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, dan 

melihat kembali hasil yang diperoleh. Menurut Peraturan Menteri (Permen) 

Nomor 24 tahun 2016 kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bentuk dan operasi aljabar masuk pada salah satu 

kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik tingkat Sekolah 

Menengah Pertama.  

Materi aljabar menjadi salah satu dasar untuk mempelajari materi-

materi yang lain. Siswa dituntut untuk benar-benar paham pada materi aljabar 

agar mudah memahami materi-materi berikutnya. Kenyataannya siswa masih 

banyak menemui kesulitan dalam memecahkan masalah aljabar. Menurut 

Drijvers (2016) kesulitan yang muncul dalam pembelajaran aljabar dapat 

digunakan untuk menganalisis konseptual siswa dalam memahami aljabar. 

Menurut Roebyanto dan Harmini ( 2017 : 28 ) kesulitan yang dialami siswa 

dalam memecahkan masalah diantaranya adalah ketidakmampuan dalam 

membaca masalah, kurangnya pemahaman terhadap masalah, kesalahan 

dalam menginterpretasikan kondisi dalam masalah, ketidaktepatan strategi 

yang digunakan, ketidakmampuan menerjemahkan masalah dalam bentuk 

matematika, kesalahan memformulasikan dari bentuk matematika, kesalahan 

menginterpretasikan konsep, kesalahan perhitungan dan ketidak sempurnaan 

tentang pengetahuan matematika. 

Untuk mengetahui kemampuan penyelesaian masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal aljabar, guru dapat memberikan tes pada siswa. Jenis tes 

yang dapat digunakan salah satunya adalah soal cerita. Menurut Mahmudah 

(2015:169) keterampilan menyelesaikan soal cerita merupakan kegiatan yang 
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dilakukan dengan tujuan menyelesaikan soal-soal matematika yang 

menggambarkan peristiwa, pengalaman, atau permasalahan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan permasalahan aljabar yang 

banyak ditemui pada kehidupan sehari-hari. Penilaian pada jawaban soal 

cerita tidak hanya pada jawaban akhir tetapi dinilai pada setiap langkah 

panyelesaian.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Puji Astuti selaku guru bidang 

studi matematika kelas VII di SMP Negeri 2 Mojolaban, siswa masih banyak 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah pada soal cerita. Siswa 

kurang memahami maksud soal dan terkesan buru-buru dalam membaca soal. 

Hal ini berdampak pada jawaban siswa yang tidak sesuai dengan apa yang 

ditanyakan. Langkah pengerjaan siswa langsung pada inti jawaban dan tidak 

sistematis. Siswa tidak menuliskan kesimpulan pada jawaban akhir. Tidak 

semua siswa memahami maksud dari soal yang diberikan. 

Kemampuan memecahkan masalah siswa yang satu dengan yang lain 

dalam menyelesaikan soal matematika berbeda-beda. Menurut Irawan, 

Suharta dan Suparta (2016), perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

setiap orang berbeda-beda dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

pengetahuan awal, apresiasi matematika dan kecerdasan logis.  

Kecerdasan logis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaan- 

perbedaan antara laki-laki dengan perempuan atau biasa disebut dengan 

perbedaan gender. Menurut Aisyah (2013: 206), gender adalah perbedaan 

fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai 

hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat 

dengan proses yang panjang, dapat berubah dari waktu kewaktu, tempat ke 

tempat, sesuai perkembangan zaman. Kemampuan berpikir matematika 

seseorang dapat dipengaruhi oleh gender (Santrock 2007:99). Menurut 

Nurhayati (2011:194) kemampuan matematika dan visual-spatial pada remaja 

laki-laki akan seimbang dengan kemampuan lisan yang lebih baik dari pada 

remaja perempuan. Remaja laki-laki dinilai lebih kritis dan berpikir rasional 

dalam menyelesaikan masalah matematika yang bersifat abstrak. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian 

mengenai analisis kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita aljabar berdasarkan langkah Polya ditinjau dari 

perbedaan gender di SMP Negeri 2 Mojolaban. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah-malah dalam 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa dalam memahami 

soal cerita aljabar ditinjau dari perbedaan gender? 

2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa dalam membuat 

perencanaan penyelesaian soal cerita aljabar ditinjau dari perbedaan 

gender? 

3. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa dalam melakukan 

penyelesaian soal cerita aljabar ditinjau dari perbedaan gender? 

4. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa dalam melihat 

kembali hasil penyelesaian soal cerita aljabar ditinjau dari perbedaan 

gender? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

memahami soal cerita aljabar ditinjau dari perbedaan gender. 

2. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam membuat 

perencanaan penyelesaian soal cerita aljabar ditinjau dari perbedaan 

gender. 

3. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

melakukan penyelesaian soal cerita aljabar ditinjau dari perbedaan 

gender. 
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4. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam melihat 

kembali hasil penyelesaian soal cerita aljabar ditinjau dari perbedaan 

gender. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan mengenai analisis kemampuan pemecahan masalah siswa 

dalam menyelesaikan soal operasi aljabar berdasarkan langkah Polya 

ditinjau dari perbedaan gender. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk sejumlah 

pihak diantaranya : 

a. Peneliti 

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita aljabar. 

b. Siswa 

Penelitian ini akan bermanfaat untuk siswa dalam memahami 

kemampuannya dalam memecahkan masalah  pada soal cerita 

aljabar. 

c. Guru 

Manfaat yang diperoleh guru dari penelitian ini adalah guru dapat 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita aljabar.  

d. Sekolah 

Manfaat yang dapat diperoleh sekolah dari penelitian ini adalah 

meningkatkan kualitas sekolah seiring dengan meningkatnya 

kualitas pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. 

e. Pembaca 

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat dan 

menjadi perbandingan untuk penelitian berikutnya. 


