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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan suatu aspek yang paling penting dalam 

kehidupan. Pendidikan mempengaruhi pola pikir manusia dalam 

melakukan setiap kegiatan. Pendidikan dapat diperoleh dari orang lain 

ataupun dari pengalaman kehidupan pribadi seseorang, dan pendidikan 

sangat membantu dalam menghadapi tantangan global mendatang. 

Menurut UU no 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.  

Kemampuan pemecahan masalah siswa SMA di Indonesia masih 

tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini 

diketahui dari hasil survey Progamme for International Student Assesment 

(PISA) tahun 2018. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah 

satu tolak ukur pencapaian kompetensi dalam kajian PISA. Dari hasil 

survey PISA kemampuan matematika siswa Indonesia selalu mendapat 

skor dibawah rata-rata dan menduduki peringkat bawah. Hasil studi PISA 

untuk tahun 2018, sekitar 28% siswa yang mencapai level 2 atau lebih 

tinggi dalam matematika (rata-rata OECD : 76%), dan sekitar 1% siswa 

yang mencapai level 5 atau lebih tinggi dalam matematika (rata-rata 

OECD : 11%) (OECD, 2019). Sehingga, kemampuan pemecahan masalah 

matematika peserta didik perlu mendapatkan perhatian yang lebih untuk 

dikembangkan (Akbar et al,  2018 : 145). Dari hasil tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia masih kurang 

dan perlu ditingkatkan lagi.  

Carl Friedrich Gauss mengatakan bahwa matematika itu sebagai 

ratunya ilmu pengetahuan (Slamet, 2017: 34). Matematika saat ini 

merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia dan menjadi prioritas 
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yang tinggi untuk mengikuti persyaratan  di setiap bidang (Altintas, 2018 : 

250).  Pendidikan matematika sangatlah berguna bagi setiap manusia 

karena pendidikan matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan 

dalam berbagai bidang ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari.  

Melalui pembelajaran matematika siswa diharapkan dapat mempunyai 

kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam memecahkan setiap 

permasalahan yang dijumpai dalam kehidupan. Pendidikan matematika 

menjadi bagian yang penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan 

matematika merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam 

rangka peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah 

melalui kementrian pendidikan menetapkan matematika sebagai salah satu 

mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan di Indonesia. 

Untuk dapat memahami suatu pokok materi pelajaran matematika, 

siswa diharapkan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang sesuai 

dengan empat langkah Polya (1945) yaitu memahami permasalahan, 

membuat rencana untuk menyelesaikan permasalahan, melaksanakan 

rencana yang telah tersusun, dan meninjau kembali hasil pekerjaan 

tersebut (Gopinath et al, 2017 : 50). 

Pada materi SPLTV terdapat soal cerita yang sebagian besar siswa 

mengalami kesulitan untuk memecahkan masalah, kurang memperhatikan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan soal, dan tidak sedikit pula yang 

kurang terampil dalam menghitung. Dan SPLTV merupakan salah satu 

mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh siswa di MA Abadiyah 

Gabus Pati.  Berdasarkan penelitian  Marlina (2013 : 43-44), salah satu 

kesulitan yang banyak dialami siswa dalam pembelajaran matematika 

yaitu ketika menyelesaikan soal cerita (Wahyuni, 2011). Kesulitannya 

dalam masalah kebahasaan yang menyangkut interpretasi suatu kalimat 

dan membuat model matematika yang memiliki makna terkait dengan 

suatu permasalahan. Saat ini masih banyak pembelajaran matematika yang 

cenderung berorientasi pada buku teks, masih sering dijumpai guru 

matematika ketika dalam mengajar menggunakan strategi : menyajikan 
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materi pembelajaran, memberikan contoh soal, meminta siswa 

mengerjakan soal latihan yang telah tersedia dalam buku teks, dan 

membahasnya bersama siswa. Pembelajaran seperti kurang optimal untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Karena siswa hanya dapat mengerjakan soal-soal matematika yang telah 

dicontohkan oleh pendidik, sehingga jika siswa diberikan soal yang 

berbeda akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya (Akbar et al,  

2018 : 145). Peneliti menggunakan langkah Polya dalam menyelesaikan 

soal cerita disebabkan langkah Polya merupakan langkah pemecahan 

masalah yang sederhana, hal ini disebabkan fase-fase dalam proses 

pemecahan masalah yang dikemukakan Polya cukup sederhana dan 

aktivitas-aktivitas pada setiap fase yang dikemukakan Polya cukup jelas 

(Rudtin, 2013). 

Cara untuk mengatasi kesulitan setiap siswa berbeda-beda, dan 

tingkat kecerdasan seseorang itu berbeda (Hidayat et al, 2018:112). 

Sebagian siswa langsung menuliskan jawaban tanpa menginterpretasikan 

soal dan tidak menuliskan poin-poin penting untuk menyelesaikan 

permasalahan yang telah diberikan. Seharusnya menulis seperti apa yang 

diketahui, apa yang ditanyakan, mengerjakan soal, dan langkah terakhir 

memeriksa kembali lalu memberikan kesimpulan dari permasalahan yang 

diberikan. Langkah tersebut merupakan langkah penting yang seharusnya 

tidak dilewatkan oleh siswa, agar siswa dapat  terbiasa untuk 

menyelesaikan soal cerita yang berbentuk pemecahan masalah dan tidak 

berganggapan bahwa soal cerita itu sulit. Dan langkah-langkah Polya 

dapat mengatasi masalah siswa dalam belajar matematika dan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita 

(Rudtin, 2013) 

Kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dapat ditelusuri 

sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan ataupun penanggulangan 

pada pembelajaran. Namun apabila kesalahan tersebut tidak mendapatkan 

perhatian dan tindak lanjut maka akan berdampak buruk untuk prestasi dan 
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kemampuan belajar siswa. Mengingat dalam pembelajaran matematika 

bahwa materi yang telah diberikan akan saling terkait dan 

berkesinambungan dengan materi selanjutnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian yaitu “Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita berdasarkan Teori Polya materi Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel pada siswa kelas X MA Abadiyah Gabus 

Pati?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mendiskripsikan dan menganalisis kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan Teori Polya 

materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel pada siswa kelas X MA 

Abadiyah Gabus Pati. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian lain dan tambahan pengetahuan secara teoritis bagi guru, 

calon guru serta pembaca lain bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita secara tepat dan 

efisien sangat penting bagi siswa agar memperoleh hasil belajar 

yang optimal dan pengalaman belajar yang lebih baik pada mata 

pelajaran matematika. 

b. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengaruh terhadap strategi dalam menyelesaikan soal cerita yang 

akan diberikan pendidik kepada siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel pada 

siswa kelas X MA Abadiyah Gabus Pati. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu untuk siswa, guru 

matematika, pihak sekolah dan peneliti. 

a. Untuk siswa, dapat membantu meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi 

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel dengan langkah-langkah 

yang tepat dan efisien. 

b. Untuk guru matematika, dapat mengetahui tingkat kemampuan 

pemecahan masalah siswa menyelesaikan soal cerita dan dapat 

dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam membimbing 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi Sistem Persamaan 

Linear Tiga Variabel dengan menggunakan Teori Polya. 

c. Untuk pihak sekolah, dapat digunakan sebagai referensi untuk 

membekali guru matematika ketika proses pembelajaran pada 

materi soal cerita Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. 

d. Untuk peneliti, dapat dijadikan sebagai referensi penelitian dan 

digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

  


