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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perubahan dalam kehidupan sehari – hari akan selalu dilakukan 

oleh setiap manusia di dunia ini. Kalau kita amati dengan cermat dalam 

kesahariannya perubahan – perubahan itu selalu ada, perubahan inilah yang 

membutuhkan suatu ilmu pengetahuan. Perlu kita sadari pula bahwa 

perubahan tersebut membutuhkan suatu ilmu pengetahuan. Berbicara masalah 

ilmu pengetahuan tidak akan lepas dari apa yang namanya pendidikan, 

dimana kita tahu  bahwa pendidikan selalu dibutuhkan oleh manusia. Hal ini 

dikarenakan pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia . 

Sehingga menjadikan pendidikan suatu  masalah yang penting bagi kehidupan 

manusia. Apalagi jika di lihat dari kedudukannya sebagai mahkluk sosial 

yang akan selalu bersosialisasi dimasyarakat baik itu dalam pemecahan suatu 

masalah ataupun yang lainnya.  

Perubahan  inilah yang selalu ada dan harus dilakukan, semua ini 

bertujuan tak lain adalah untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita 

lihat dinegara kita, perkembangan itu jelas terlihat dengan adanya perubahan 

ditatanan masyarakat ataupun perkembangan IPTEK yang selalu menuntut 

kita untuk selalu mengikuti.  Untuk mengikuti perkembangan tersebut maka 

diperlukannya suatu pendidikan bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri 

pemerintah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan hal ini dilakukan 

agar masyarakat Indonesia mampu bersaing di era globalisasi . Kalau kita 

amati dan cermati, Indonesia masih menghadapi masalah tentang pendidikan 

berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna meningkatkan mutu 

pendidikan. Dengan meningkatkan mutu pendidikan akan berdampak pada 

kemampuan bersaing negara Indonesia dengan negara maju lainnya.  

 Fakta yang ada dimasyarakat menunjukkan bahwa  daya saing 

masyarakat dalam meningkatkan  mutu pendidikan masih kurang. Hal ini 

perlu kita carikan solusi dan jalan keluarnya, karena jika daya saing 
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pendidikan masih kurang maka untuk bersaing di era globalisasi ini akan 

semakain berat.  

Terkait dengan kondisi diatas, guru memiliki peranan yang sangat 

penting guna mendukung peningkatan mutu pendidikan. Peranan dan 

kepiawaian guru sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. Keberhasilan peserta didik salah satunya  dapat dilihat dari 

hasil belajar yang telah dicapai, karena hasil belajar digunakan untuk 

menentukan taraf keberhasilan suatu proses belajar mengajar. 

 Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri 2 Gatak, dengan 

mewawancarai guru mata pelajaran matematika dan pengamatan pada siswa, 

diperoleh informasi bahwa masih banyak siswa yang mengeluh dalam 

pembelajaran matematika hal ini dikarenakan siswa masih sering mengalami 

kesulitan dalam memahami materi dan mengerjakan soal-soal matematika, 

sehingga siswa seringkali melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

yang diberikan. Faktor yang lain adalah masih adanya anggapan bahwa 

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dipahami. Sehingga 

mengakibatkan keinginan untuk lebih bias dalam pelajaran matematika 

berkurang. Padahal kita tahu bahwa matematika merupakan salah satu ilmu 

yang memiliki fungsi yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

matematika melatih diri kita untuk bisa lebih terampil dan logic dalam 

menangani suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

 Selain pada faktor siswa, faktor gurupun sangatlah berpengaruh 

pada keberhasilan siswa. Ketidaksesuaian strategi pembelajaran, model dan 

alat  dalam proses pembelajaran yang berlangsung menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan siswa sulit dalam memahami matematika dan 

meningkatkan prestasi belajarnya. Menurut Lemer dikutip oleh Abdurrahman 

(2012 : 213) kesalahan umum yang dilakukan siswa adalah kurang 

pemahaman tentang symbol, nilai tempat, perhitungan, penggunaan proses 

yang keliru dan tulisan yang tidak terbaca. Sedangkan menurut Joyce Bruce 

(2009 : 7) cara penerapan suatu pembelajaran akan berpengaruh besar 

terhadap kemampuan siswa dalam mendidik mereka sendiri.  
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Dari pendapat diatas siswa akan tertarik mempelajari matematika 

jika proses pembelajarannya berpihak pada kreativitas siswa, sehingga perlu 

model pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan materi. Penerapan 

model pembelajaran yang dimaksudkan agar guru mampu mengatasi 

kesulitan dalam melaksanakan tugas mengajarnya dan juga kesulitan belajar 

bagi siswa. 

 Upaya diatas dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Salah satu upaya 

untuk guru adalah membiasakan siswa untuk  berfikir menemukan beberapa 

solusi dari suatu permasalahan. Didalam pembelajaran matematika upaya 

menggunakan beberapa solusi dalam pemecahan suatu masalah matematika  

adalah dengan  penggunaan soal-soal open-ended. Soal – soal open-ended 

disajikan untuk mencari cara dan solusi yang benar. Dengan kata lain, soal 

open-ended dapat berupa sebuah soal dikerjakan dengan satu cara untuk 

menemukan banyak jawaban yang benar, atau dapat juga sebuah soal 

dikerjakan dengan banyak cara untuk menemukan satu jawaban yang benar, 

atau bisa juga sebuah  soal dengan banyak cara untuk menemukan banyak 

jawaban yang benar.  

 Pembelajaran matematika dengan mengggunakan soal  open-ended 

dapat menampung berbagai macam gaya belajar siswa. Kegiatan belajar dan 

kreativitas siswa dalam memecahkan masalah dapat membantu siswa dalam 

memahami, mengembangkan dan mendemonstrasikan pemahaman terhadap 

pelajaran matematika. Hal ini berarti soal open-ended dapat dipecahkan 

melalui ketepatan representasi dan eksekusi. Artinya, siswa yang mengalami 

kesulitan dalam merepresentasikan masalah matematika akan mengalami 

kesulitan dalam memecahkan masalah.  

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penggunaan soal open-

ended di SMP Negeri 2 Gatak masih kurang sehingga peneliti tertarik untuk 

mengetahui kesulitan guru matematik dalam menggunakan soal Open-Ended 

sebagai alat bantu pembelajaran di SMP Negeri 2 Gatak. Harapan peneliti 

melalui penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi diri guru dalam 
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pembelajaran, yang akhirnya soal open-ended dapat digunakan sebagai alat 

bantu pembelajaran matematika, dengan demikian siswa akan lebih tertarik 

untuk mempelajari matematika sehingga akan meningkatkan prestasi siswa. 

 Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan tersebut perlu 

adanya solusi yang tepat. Sebelum memberikan suatu solusi sebaiknya 

dilakukan suatu analisis terlebih dahulu tentang kesulitan - kesulitan yang 

dialami siswa yang menjadi suatu penyebabnya. Sehingga pada penelitian ini, 

peneliti akan berfokus untuk menganalisis jenis - jenis kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa. Subjek yang akan digunakan adalah siswa SMP Negeri 2 

Gatak kelas VIII.  

 Dari latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas skripsi ini 

peneliti beri judul “Analisis Kesulitan dalam Menyelesaikan Soal Open-

Ended pada Materi Relasi dan Fungsi Kelas VIII Semester Galsal SMP 

Negeri 2 Gatak Tahun Ajaran 2019/2020”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi perluasan masalah, maka 

untuk menghindari hal tersebut peneliti membatasi permasalahan yang akan 

di teliti pada penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagi berikut:  

1. Apa penyebab siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

Open ended di SMP Negeri 2 Gatak dalam materi Relasi dan Fungsi? 

2. Bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaiakn soal Open ended? 

3. Apa penyebab siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

matematika materi Relasi dan Fungsi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan penyebab kesulitan dalam menyelesaikan soal 

Open ended dalam materi Relasi dan Fungsi.. 
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2. Untuk mendiskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal open 

ended. 

3. Untuk menganalisis penyebab kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 

Matematika materi Relasi dan Fungsi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Dengan penilitian pendekatan pembelajaran open-ended, dapat 

meningkatkan kemampuan kreatifitas berfikir siswa  dan meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa pada mata pelajaran matematika.Sehingga 

manfaat bagi siswa adalah dapat meningkatkan kreatifitas berfikir dan 

penalaran dalam menjawab suatu permasalahan pada mata pelajaran 

matematika materi Relasi dan Fungsi. 

2. Bagi Guru 

Sedangkan manfaat penelitian bagi guru adalah bisa dijadikan  

sebagai acuan atau pilihan dalam memilih metode pembelajaran 

pengganti metode konvensional. Dengan kata lain penelitian ini dapat 

menjadi wawasan baru bagi guru dalam penerapan model pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian dan pelaporan tentang penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi sekolah untuk menyampaikan laporan ke guru 

sehingga dapat diajadikan sebagai sarana pembinaan guru matematika 

pada khususnya dan semua guu SMP Negeri 2 Gatak . Sehingga dapat 

menjadi motifasi bagi semua guru untuk dapat mengembangkan metode 

pembelajarannya. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti lebih memahami tentang pentingnya membiasakan 

siswa dalam berlatih menyelesiakan soal yang bersifat terbuka, sehingga 

dapat mengemas pembelajaran matematika lebih menarik hingga tujuan 
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pembelajaran tercapai. Selain itu dengan penelitian ini akan menjadikan 

syarat wisuda peneliti menjadi terpenuhi.  


