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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah ruh dari kehidupan. Karenanya setiap bangsa rela menggelontorkan 

uang dengan jumlah besar untuk mendorong pendidikan agar dapat memberikan hasil 

dengan kualitas manusia yang baik. Sebab itulah pendidikan harus terus mengalami 

perkembangan seiring kemajuan teknologi yang kian ganas dan masif. Terutama dalam 

masyarakat Indonesia yang disebut-sebut telah tertinggal dari bangsa lainnya, karena 

pendidikan yang dibangun belum dapat menghasilkan sumber daya yang berdaya saing 

secara kualitas dengan Negara-negara maju lainnya. Problem serius ini harus segera 

diselesaikan oleh bangsa Indonesia. Meskipun di tengah kurang efisien dan efektifnya 

birokrasi yang mengawal system pendidikan kita, begitupula dengan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang masih lemah dilihat dari Indikator rata-rata lama pendidikan setiap 

anak di Indonesia. (Ahmad Baedowi, 2012, p. 13). 

Sebagai sebuah media dalam mengubah sikap dan tata laku seseorang, juga sebagai 

sebuah usaha pendewasaan manusia, pendidikan pun menjadi sesuatu yang sangat urgen. 

Pendidik dan peserta didik juga merupakan salah satu komponen pendidikan yang memiliki 

keterhubungan yang erat satu sama lain. Maka, jika dalam dunia pendidikan banyak dari 

peserta didik yang kurang mencintai mata pelajarannya, hal itu perlu dievaluasi lebih lanjut. 

Sebab hal itu terjadi diberbagai sekolah, seperti mata pelajaran matematika. Banyak peserta 

didik yang merasa matematika adalah pelajaran yang amat sulit dan menjemukan. Padahal 

pendidikan matematika adalah subyek yang paling penting dalam pendidikan seluruh 

dunia. (Moh Masykur dan Abdul Halim Fatani, 2009, p. 41). Dengan demikian seandainya 

kita tanyakan kepada para siswa, apa pelajaran yang paling sulit bagi mereka, umumnya 

mereka akan menjawab matematika. Sudah lama sekali matematika menjadi hantu 
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menakutkan di dalam ruang-ruang kelas. Istilah matematika berasal dari kata Yunani 

“mathein” atau “manthenein” yang artinya mempelajari (Moh Masykur dan Abdul Halim 

Fatani, 2009, p. 42). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), matematika 

di definisikan dengan ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur yang 

digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan (Hasan Alwi, dkk, 2002, p. 723) 

Pada realitas kehidupan sosial, seharusnya matematika dapat memberikan kemampuan 

berpikir yang sistematis dan kritis dan menyelesaikan berbagai problem kehidupan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soedjaji, bahwa “pendidikan matematika memiliki 

dua tujuan besar yaitu (1) tujuan yang bersifat formal, yang memberi tekanan pada 

penataan nalar anak serta pembentukan karakter anak, (2) Selanjutnya yaitu tujuan yang 

bersifat material, dengan maksud memberi tekanan pada penerapan matematika serta 

kemampuan memecahkan masalah matematika (Ervina Eka Subekti, 2011, p. 2) 

 Keterangan ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam 

kurikulum (2013), yaitu tujuan pembelajaran matematika dimaksudkan agar peserta didik 

dapat: 

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

menggunakan konsep atau al-goritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

pemecahan masalah. (2) Menggunakan pola sebagai dugaandalam penyelesaian 

masalah serta untuk membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang 

ada, serta melakukan penalaran berdasarkan sifat matematika, menganalisis 

komponen dan melakukan manipulasi matematika dalam penyederhanaan masalah. 

(3) Mengomunikasikan gagasan dan penalaran matematikaserta mampu menyusun 

bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, symbol, table, diagram 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. (4) memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, membangun model 
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matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh termasuk 

dalam rangka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (dunia nyata). (5) 

Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. (6) Memiliki sikap dan 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan pembelajarannya, 

seperti taat azas, konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, menghargai 

pendapat orang lain, santun, demokrasi, ulet, tangguh kreatif, menghargai 

kesemestaan, kerjasama, adil, jujur, teliti, cermat dan sebagainya. (Dikutip dari 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2014 tentang Tujuan Pembelajaran Matematika). 

Kemampuan dalam pemecahan masalah adalah life skill yang harus dimiliki oleh 

setiap orang. Karena itu mengimplementasikan kemampuan dalam pemecahan masalah 

harus menjadi tujuan pendidikan, sedang salah satu tujuan mata pelajaran matematika 

adalah kemampuan memecahkan masalah Rifda (Khairunnisa’ dan Nining Setyaningsih, 

2017, p. 465). Demikian pengajaran matematika salah satu tujuannya adalah, agar di masa 

mendatang anak-anak didik dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Di dalam dunia 

pendidikan, biasanya masalah merupakan pertanyaan atau soal matematika yang harus 

direspon dan dijawab. Berdasarkan hal ini, Newell & Simon mengungkapkan bahwa 

masalah sebagai suatu pertanyaan di mana seseorang ingin pertanyaan tersebut dapat 

dipecahkan tetapi dia tidak mengetahui secara serta merta bagaimana cara untuk 

menyelesaikannya (Nuralam, 2009, p. 142-154). Namun demikian kemampuan peserta 

didik dalam penalaran dan pemecahan masalah masih rendah (Rizza Yustiningsih dkk, 

2017, p. 259). Hal ini bisa juga dilihat dari kelas kelas VII di SMP Islam Cibuluh yang 
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masih lemah dalam penalaran, serta kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah 

dari soal-soal yang diberikan oleh guru.  

Ketika memecahkan masalah, siswa melakukan proses berpikir sehingga siswa dapat 

menemukan jawabannya. Dalam pikiran seseorang terdapat struktur pengetahuan awal 

(skema) yang berperan sebagai filter dan fasilitator bagi ide-ide baru. Dengan 

menggunakan skema tersebut seseorang mengadaptasi dan mengkoordinasi lingkungannya 

sehingga terbentuk skema yang baru yaitu melalui proses asimilasi dan akomodasi. Steiner 

& Cohors-Fresenberg dalam Muhammad Rizal (2011) menyatakan bahwa, tugas pokok 

pendidikan matematika adalah menjelaskan proses berpikir siswa dalam mempelajari 

matematika dan bagaimana pengetahuan matematika itu diinterpretasi dalam pikiran 

(Muhammad Rizal, 2011, p. 19-28) 

Salah satu bagian dari matematika adalah aljabar. Bagian ini sangat banyak 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk aljabar juga merupakan salah satu 

materi di Sekolah Menengah Pertama yang menekankan pemecahan masalah. Pokok 

bahasan aljabar merupakan pokok bahasan yang sangat penting dan menjadi dasar bagi 

pokok bahasan selanjutnya misal pada bahasan pertidaksamaan linear satu variabel. Pokok 

bahasan aljabar juga akan digunakan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu saat siswa kelas 

VIII. Namun, sebagian siswa kelas VIII pun belum bisa memahami atau mengerjakan soal-

soal yang berhubungan dengan materi aljabar, ketika membicarakan materi aljabar dan 

diberi beberapa persoalan tentang materi aljabar banyak siswa yang mengeluh sulit. 

Padahal aljabar merupakan cabang penting dari matematika meskipun sering dianggap 

sebagai pelajaran yang rumit, sulit dan abstrak bagi siswa. Karena untuk berpikir aljabar, 

seseorang harus mampu memahami pola, dan menggunakan model matematika untuk 

mewakili dan memahami hubungan kuantitatif (Nadya Puspitasari dan Nining 

Setyaningsih, 2016, p. 2). 
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Berdasarkan penjelasan di atas, materi bentuk aljabar sangat menarik untuk dijadikan 

objek penelitian. Demikian eratnya hubungan aljabar dengan penalaran menjadikan 

pembelajaran aljabar menjadi sesuatu yang demikian penting. Sehingga Herutomo 

mengungkapkan bahwa ada beberapa kesalahan siswa dalam memahami aljabar, 

diantaranya ialah: miskanselasi, konjoining operasi penjumlahan dan perkalian, kurang 

memahami sifat distributive dan kurang memahami operasi pecahan (Sakti Aditya, dkk, 

2018, p. 305). Kesulitan ini menunjukkan perlunya perhatian yang serius terhadap siswa 

agar dapat memahami matematika dengan baik dan benar. Maka proses pembelajaran 

aljabar menjadi penting untuk diefektifkan agar dapat dipahami oleh siswa, dengan 

demikian guru haruslah mengetahui problem-problem yang menghambat proses 

pemahaman tersebut, baik dari problem ekstern (metode dan bahan ajar), serta problem 

intern (yaitu siswa itu sendiri). 

Dengan mengetahui proses berpikir siswa, guru dapat mengetahui letak dan jenis 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kesalahan tersebut dapat dijadikan sumber informasi 

belajar dan pemahaman bagi siswa itu sendiri. Kesalahan yang dilakukan siswa sangat 

beragam, oleh karena itu proses berpikirnya pun tidaklah sama. Menurut Dewiyanti (2012), 

“every personality types had different thinking process profil in problem solving was also 

different between male and female”. Proses berpikir antara siswa laki-laki dan perempuan 

akan berbeda, begitupun dengan tipe kepribadian yang berbeda maka akan berbeda pula 

proses berpikirnya. Sesuai dengan pendapat Siskawati (2013) bahwa adanya perbedaan 

dalam memecahkan masalah matematika disebabkan oleh kepribadian yang berbeda.  

Seorang ahli yaitu Carl G. Jung menggolongkan tipe kepribadian dalam dua kelompok 

besar yaitu, tipe kepribadian extrovert dan tipe kepribadian introvert (Yustius Semiun, 

2013, p. 99). Tipe introvert lebih banyak melakukan dialog dalam diri jika dibandingkan 

dengan tipe yang sebaliknya, yaitu extrovert. Orang introvert lebih menyukai memikirkan 

gagasan yang tersimpan dalam memori dan dalam benak mereka sendiri. Secara umum tipe 

extrovert memiliki pikiran, perasaan, dan tindakan yang ditentukan oleh lingkungannya, 
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baik lingkungan social maupun lingkungan non social, dengan kata lain pikirannya tertuju 

keluar, berbeda dengan tipe introvert. 

Berdasarkan pada konsep di atas, maka siswa yang introvert lebih mungkin diberikan 

pengajaran dengan bentuk yang berbeda seperti tatap muka langsung dengan guru 

dibandingkan belajar di kelas. Sebab siswa dengan kepribadian ini akan lebih mungkin 

untuk bersikap pasif di kelas daripada aktif. Sedang siswa yang berkepribadian extrovert 

akan lebih mendominasi di kelas dan lebih mungkin dapat paham dan mengerti lebih cepat 

dari siswa introvert. Hal ini yang harus diantisipasi dalam pembelajaran matematika pada 

materi aljabar yang menjadi perhatian peneliti, bahwa guru harus dapat mengamati secara 

serius kecenderungan keperibadian siswa didiknya sehingga tidak terjadi alienasi terhadap 

salah satu siswa di dalam ruangan kelas. Sebab hal itu akan memberikan dampak buruk 

bagi prestasi belajarnya. 

Berdasarkan uraian tersebut serta untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses berpikir 

siswa ditinjau dari tipe kepribadian, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis 

Proses Berpikir Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Pokok Bahasan 

Aljabar Berdasarkan Teori Polya Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Extrovert-

Introvert” pada siswa kelas VII di SMP Islam Cibuluh. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses 

Berpikir Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Pokok Bahasan Aljabar 

Berdasarkan Teori Polya Ditinjau Dari Tipe kepribadian Extrovert-Introvert?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika pokok bahasan 

aljabar berdasarkan teori polya ditinjau dari tipe kerpibadian extrovert-introvert di SMP 

Islam Cibuluh. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat terhadap dunia 

pendidikan matematika. Berikut manfaat yang diharapkan antara lain: 
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1. Sebagai referensi untuk mengetahui proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah 

matematika berdasarkan teori Polya, serta guru dapat lebih jauh mengenal tentang 

kaitan antara tipe kepribadian terhadap proses berpikir siswa. 

2. Sebagai referensi bagi guru matematika dalam memilih metode pembelajaran yang 

sesuai dengan proses berpikir sisw 


