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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Bagi bangsa 

Indonesia Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting. Pendidikan 

sebagai salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bertanah air. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia 

nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) 

pasal 1 ayat (1) menyebutkan 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. 

Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah selalu berusaha untuk 

memunculkan inovasi baru dibidang pendidikan guna meningkatkan 

Pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah 

yang membimbing, mengarahkan, membantu dan mengawasi 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundan-undangan 

yang berlaku. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : a) 

Pendidikan agama; b) pendidikan kewarganegaraan; c) bahasa; d) 

matematika; e) ilmu pengetahuan alam; f) ilmu pengetahuan sosial; g) seni 

dan budaya; h) pendidikan jasmani dan olahraga; i) ketrampilan/kejuruan; 

dan j) muatan lokal. (UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1) 

Sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, 

matematika merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan yang cukup 

besar bagi siswa. Hampir seluruh disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari 

siswa disekolah membutuhan matematika. Kemajuan teknologi yang dicapai 

manusia saat ini banyak ditunjang oleh matematika. Sehingga seorang 
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matematikawan bernama Carl Friedrich Gauss menyatakan bahwa 

Mathematics is The Queen of Science. 

Matematika merupakan pelajaran yang terstruktur, terorganisir, dan 

berjenjang. Artinya antara materi yang satu dengan materi yang lainnya 

saling berkaitan. Dalam pembelajaran matematika, pemecahan masalah 

merupakan hal yang sangat penting, bahkan sebagai jantungnya matematika. 

Pemecahan masalah matematika dapat membuat matematika tidak kehilangan 

maknanya karena suatu konsep atau prinsip akan bermakna kalau dapat 

diaplikasikan dalam pemecahan masalah. Sutama (2015: 56) menyatakan 

bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan yang abstrak dan dikembangkan 

dari umum ke khusus dengan kebenaran suatu konsep dan kebenaran 

sebelumnya saling berkaitan. 

Pemecahan masalah dalam matematika di sekolah biasanya diwujudkan 

melalui soal cerita. Dalam penyelesaian soal cerita terlebih dahulu siswa 

harus dapat memahami isi soal cerita tersebut, setelah itu menarik kesimpulan 

obyek-obyek yang harus diselesaikan dan memisalkannya dengan simbol-

simbol matematika, sampai pada tahap akhir yaitu penyelesaian. Sayangnya, 

tidak sedikit siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

cerita. Kesalahan-kesalahan dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

yaitu kesalahan memahami soal, kesalahan melakukan komputasi, dan 

kesalahan menginterpretasikan jawaban model matematika (Rahardjo dan 

Astuti, 2011:14). 

Salah satu strategi untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yaitu bisa dengan 

menerapkan strategi pemecahan masalah yang disusun oleh Polya. Menurut 

Polya, sebagaimana dikutip oleh Widyastuti (2015: 184) menyataan bahwa 

terdapat empat langkah yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, 

yaitu understanding the problem, devising a plan, carrying out the plan, dan 

looking back. Pada langkah understanding the problem atau memahami 

masalah, siswa harus dapat memahami masalah yang ada dengan cara 

menetukan dan mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada 
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masalah. Pada langkah devising a plan atau menyusun rencana penyelesaian, 

siswa harus dapat menyusun rencana penyelesaian dari masalah yang ada 

berdasarkan apa yang telah diketahui dan ditanyakan pada masalah sesuai 

dengan langkah pertama. Pada langkah carrying out the plan atau 

menyelesaikan masalah sesuai perencanaan, siswa harus dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pada 

langkah kedua. Pada langkah looking back atau memeriksa kembali hasil 

yang telah diperoleh, siswa harus dapat memeriksa kembali hasil yang telah 

diperolehnya, apakah jawabannya sudah benar dan sesuai dengan apa yang 

ditanyakan pada masalah atau belum. 

Peneliti memilih fokus pada tipe gaya kognitif Field Dependent-Field 

Independent. Alasan dari pengambilan gaya kognitif Field Dependent-Field 

Independent yang nantinya menggunakan instrumen test GEFT (Group 

Embedded Figure Test) adalah karena objek penelitian adalah siswa SMP 

yang rentan usianya lebih dari 10 tahun. Perbedaan mendasar dari kedua gaya 

kognitif tersebut yaitu dalam  hal bagaimana melihat suatu permasalahan. 

Berdasarkan beberapa penelitian di bidang psikologi, ditemukan bahwa 

individu dengan gaya kognitif Field Independent cenderung lebih analitis 

dalam melihat suatu masalah dibandingkan individu dengan gaya kognitif  

Field Dependent. (Andreas : 2013) Karakteristik dasar dari kedua gaya 

kognitif tersebut sangat cocok untuk diterapkan dalam penelitian yang 

melibatkan proses berpikir dalam pemecahan masalah matematika. Selain itu, 

karakteristik kedua gaya kognitif tersebut sesuai dengan kondisi banyak siswa 

yang ditemui penulis di lapangan sehingga hal ini yang menjadi alasan bagi 

penulis untuk memilih gaya kognitif Field Independent-Field Dependent 

untuk menjadi fokus penelitian. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru 

matematika yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, bahwa 

materi yang di anggap sulit oleh siswa kelas VII adalah soal dari materi 

Aljabar dengan bentuk cerita. Padahal, materi Aljabar adala materi yang erat 
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kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Baik dalam kehidupan 

perekonomian, maupun kehidupan bermasyarakat secara umum.  

Dari permasalahan di atas penulis mencoba menganalisis bentuk-bentuk 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta dalam menyelesaikan soal Aljabar bentuk cerita. Adapun tahap-

tahap analisis kesalahan yang dapat dilakukan pada soal bentuk cerita yaitu 

dengan berdasarkan Teori Polya dan ditinjau dari gaya kognitif. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui kesalahan yang terjadi pada siswa serta faktor 

penyebab terjadinya kesalahan sehingga dapat ditentukan solusinya 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, peneliti merumuskan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana kesalahan yang dilakukan siswa tipe Field Dependent dalam 

mengerjakan soal-soal  Aljabar bentuk cerita berdasarkan Teori Polya 

pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 

2018/2019? 

2. Bagaimana kesalahan yang dilakukan siswa tipe Field Independent 

dalam mengerjakan soal-soal  Aljabar bentuk cerita berdasarkan Teori 

Polya pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 

2018/2019? 

3. Apa saja faktor penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan soal-soal  

Aljabar bentuk cerita berdasarkan Teori Polya ditinjau dari gaya kognitif 

pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 

2018/2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a. Menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa tipe Field Dependent 

dalam mengerjakan soal-soal  Aljabar bentuk cerita berdasarkan Teori 
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Polya pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 

2018/2019 

b. Menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa tipe Field Independent 

dalam mengerjakan soal-soal  Aljabar bentuk cerita berdasarkan Teori 

Polya pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 

2018/2019 

c. Menganalisis faktor penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal-soal  Aljabar bentuk cerita berdasarkan Teori Polya 

ditinjau dari gaya kognitif pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta Tahun 2018/2019 

  

D. Manfaat Penelitian 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan dan wawasan kepada pendidik, calon pendidik dan pembaca 

mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal Aljabar bentuk cerita 

berdasarkan Teori Polya ditinjau dari Gaya Kognitif. Selain itu hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pijakan untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya.  

Manfaat khusus dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru 

yang bermanfaat dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan 

matematika. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini : 

a. Bagi siswa penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk membantu siswa 

mengetahui kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal-soal 

Sistem pendidik, calon pendidik dan pembaca bentuk cerita.  Sehingga, 

siswa dapat mengurangi kesalahan dan agar lebih berhati-hati dan teliti 

dalam mengerjakan. 

b. Bagi guru penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengoptimalkam pembelajaran sehingga dapat mengurangi 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pendidik, calon 

pendidik dan pembaca bentuk  cerita. 
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Bagi sekolah penelitian ini dapat  digunakan sebagai pandangan dalam 

peningkatan kualitas guru dan mutu pembelajaran. 

 


