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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Pendidikan 

dilakukan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan yang baru dan lebih luas 

agar seseorang tersebut dapat menghadapi tantangan global mendatang. Menurut 

UU nomer 20 tahun 2003, 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, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Pendidikan merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus oleh orang 

dewasa kepada anak didik untuk mencapai tujuan yang di inginkan (Darmadi 

2009: 1). 

Pada kajian literature lain dikatakan fungsi pendidikan, sebagai berikut: (1) 

transmisi (pemindahan) kebudayaan; (2) memilih dan mengajarkan peranan 

sosial; (3) menjamin integrasi sosial; (4) sekolah mengajarkan corak 

kepribadian, dan yang terakhir adalah (5) sekolah menjadi sumber inovasi sosial. 

Pendidikan memiliki peran yang penting bagi kehidupan setiap manusia untuk 

memperoleh pengetahuan guna mencapai tujuan. Adanya pendidikan dapat 

membantu individu untuk berpikir secara kritis dan logis. Seperti halnya di dunia 

pendidikan, matematika sangat berperan penting dalam hal berpikir kritis dan 

logis (Neolaka 2017: 18). 

Anisa (2014: 8) menyatakan bahwa matematika adalah salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan disekolah, matematika sudah menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari ilmu pengetahuan lainnya. Pendidikan matematika 

sangatlah berguna bagi anak-anak dan orang dewasa, karena pendidikan 

matematika adalah ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam bidang 

kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran matematika siswa diharapkan dapat 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis dan sistematis dalam 

memecahkan permasalahan. Pendidikan matematika merupakan bagian yang 
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sangat penting dalam pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena 

matematika merupakan salah satu komponen yang penting dalam rangka 

peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah melalui 

kementrian pendidikan nasional menetapkan matematika sebagai salah satu mata 

pelajaran yang wajib di jenjang pendidikan. 

Untuk dapat memahami suatu pokok materi dalam mata pelajaran 

matematika, siswa diharapkan mampu memiliki kemampuan matematis guna 

menghadapi tantangan global mendatang. Kemampuan tersebut diantaranya 

adalah kemampuan dalam pemecahan masalah. Seperti yang tercantum dalam 

standar isi Kurikulum 2006 bahwa pendekatan pemecahan masalah merupakan 

fokus dalam pembelajaran matematika yang mencakup masalah tertutup dengan 

solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan 

berbagai cara penyelesaian (Depdiknas, 2006).  

Kemampuan pemecahan masalah siswa SMK di Indonesia masih tergolong 

rendah. Hal ini ditandai dengan hasil survey Programme for International 

Students Assesment (PISA). Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah 

satu tolok ukur pencapaian kompetensi dalam kajian PISA. Hasil survey PISA 

untuk kemampuan matematika dari setiap tahunnya, Indonesia selalu mendapat 

skor di bawah rata-rata internasional dan peringkat bawah. Hasil studi PISA 

2012, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara peserta dengan skor 

rata-rata 375, sedangkan skor rata-rata internasional 494. Hasil studi PISA 2015, 

Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 70 negara peserta dengan skor rata-rata 

386 sedangkan skor rata-rata internasional 490 (OECD, 2016).  

SPLDV adalah sistem kesatuan dari dua variabel yang sejenis dan yang akan 

dipelajari adalah suku, koefisien, konstanta, variabel, metode eliminasi, metode 

substitusi, metode campuran, serta menyelesaikan soal cerita yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, menyelesaikan soal yang 

berbentuk narasi atau soal cerita lebih sulit karena harus memahami, 

menafsirkan, menghitung, dan menyimpulkan. Menurut hasil observasi di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo, siswa dalam menyelesaikan soal dibebaskan oleh 

guru untuk mencari jawaban melalui media handphone yaitu internet, sehingga 
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beberapa siswa tidak memahami maksud dari jawaban yang mereka tulis 

dilembar jawab, karena siswa hanya menyalin jawaban yang ada di internet. 

Siswa juga kurang memperhatikan langkah-langkah penyelesaian masalah dan 

kurang terampil dalam menghitung. Oleh karena itu, berdampak pada nilai akhir 

siswa yang kurang memuaskan dalam menyelesaikan soal matematika. 

Suraji, dkk (2018: 15) menyatakan bahwa kesalahan pemahaman konsep 

matematika yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal disebabkan karena 

siswa menganggap soal sulit dan siswa kurang antusias untuk memahami soal 

lebih dalam, sebagian kecil siswa masih bingung dalam menyelesaikan soal 

tersebut. Sedangkan pada kemampuan pemecahan masalah matematis, siswa 

cenderung melakukan kesalahan dalam perhitungan, sehingga penyelesaian 

menjadi tidak tepat disebabkan siswa masih kurang teliti dalam melakukan 

perhitungan. Kemampuan pemecahan masalah sangat terkait dengan 

kemampuan siswa dalam membaca dan memahami bahasa soal cerita, 

menyajikan dalam model matematika, merencanakan perhitungan dari model 

matematika, serta menyelesaikan perhitungan dari soal-soal yang tidak rutin. 

Pencapaian kemampuan pemecahan matematika memerlukan komunikasi 

matematika yang baik, dengan adanya interaksi yang seimbang antara siswa 

dengan siswa, atau pun siswa dengan guru (Anisa, 2014).  

Fitria, dkk (2018: 57) menyimpulkan bahwa siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah memiliki kendala dalam memahami 

permasalahan yaitu siswa belum mampu menginterpretasikan masalah yang 

diberikan oleh guru. Siswa langsung menuliskan jawaban tanpa 

menginterpretasikan soal, kebanyakan siswa tidak menuliskan poin-poin penting 

untuk menyelesaikan masalah yang diberikan seperti apa yang diketahui, apa 

yang ditanya kemudian baru dapat diselesaikan, memeriksa kembali proses dan 

jawaban. Untuk itu seorang pendidik perlu memberikan banyak stimulus berupa 

soal-soal yang memuat kemampuan pemecahan masalah matematika, agar siswa 

dapat terbiasa dengan soal-soal yang dianggap sulit. 

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa dapat ditelusuri sehingga dapat 

dilakukan tindakan pencegahan ataupun penanggulangan pada pembelajaran. 
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Namun apabila kesalahan-kesalahan yang muncul tidak segera mendapat 

perhatian dan tindak lanjut, akan berdampak buruk bagi siswa. Mengingat dalam 

pembelajaran matematika, materi yang telah diberikan akan saling terkait dan 

saling berkesinambungan dengan materi berikutnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian yaitu “Bagaimana kemampuan pemecahan 

masalah dalam menyelesaikan soal matematika berdasarkan Teori Polya materi 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo”  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan 

pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal matematika berdasarkan Teori 

Polya materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian lain 

dan tambahan pengetahuan secara teoritis bagi guru, calon guru serta 

pembaca lainnya bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaiakan soal 

matematika secara tepat dan efisien sangat penting bagi siswa agar 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik pada mata pelajaran 

matematika. 

b. Secara khusus penelitian ini dapat memberikan pengaruh terhadap 

strategi pemecahan masalah yang akan diberikan pendidik kepada siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika materi system persamaan linear 

dua variabel siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo  
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2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis pada penilitian ini yaitu untuk siswa, guru 

matematika, pihak sekolah dan peneliti. 

a. Untuk siswa, dapat membantu siswa mengurangi kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika materi sistem persamaan linear dua 

variabel dan dapat menyelesaikan soal matematika dengan tepat. 

b. Untuk guru matematika, dapat mengetahui tingkat kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal dan dapat dijadikan sebagai tambahan 

pengetahuan dalam membimbing siswa agar menyelesaikan soal 

matematika materi sistem persamaan linear dua variabel dengan 

menggunakan Teori Polya. 

c. Untuk pihak sekolah, dapat digunakan sebagai referensi untuk 

membekali guru matematika dalam kegiatan belajar mengajar kepada 

siswa, sesuai dengan tingkat presentase hasil belajar siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika materi sistem persamaan linear dua 

variabel.  

d. Untuk peneliti, dapat dijadikan sebagai referensi penelitian dan dapat 

digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. 


