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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga 

mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. (Notoatmodjo, 

2003: 16). Pendidikan melibatkan perbuatan berdasarkan pengalaman untuk 

memperoleh pengetahuan, kecakapan serta keterampilan agar mendapatkan 

fungsi dalam proses pembelajaran (Faturrahman, 2012: 15). Salah satu fungsi 

pada proses pembelajaran memiliki fungsi korektif, yang berdampak pada 

kegiatan dalam proses pembelajaran (Abdullah, 2017: 167). Salah satu kegiatan 

pembelajaran yang memerlukan fungsi korektif adalah matematika. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di Sekolah. 

Mata pelajaran Matematika diberikan kepada seluruh peserta didik, dari sekolah 

dasar sampai ke jenjang berikutnya untuk membekali siswa dengan kemampuan 

berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja 

sama (Bernard, 2015). Matematika merupakan induk dari ilmu pengetahuan 

maka matematika berperan penting baik sebagai alat bantu, ilmu, pembimbing 

pola pikir maupun pembentuk sikap, oleh sebab itu proses pembelajaran 

matematika harus dapat dilakukan dengan baik (Handoko, 2013:189). Menurut 

Hidayat & Sariningsih (2018) mengatakan bahwa dalam pembelajaran 

matematika pemecahan masalah merupakan inti pembelajaran yang merupakan 

kemampuan dasar dalam proses pembelajaran. Sedangkan Menurut Aripin 

(Alifah & Aripin, 2018) menerangkan bahwa berpikir merupakan sebuah 

tindakan yang tidak gegabah dalam menyelesaikan suatu masalah serta 

menggunakan akal rasional dalam menentukan keputusan.  

Kompetensi berpikir kreatif bagi siswa merupakan hal yang sangat penting 

dalam era persaingan global sebab tingkat kompleksitas permasalahan dalam 

segala aspek kehidupan modern semakin tinggi. Berfikir kreatif tergolong 

kompetensi tingkat tinggi (high order competencies) dan dapat dipandang 
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sebagai kelanjutan dari kompetensi dasar (biasa disebut dengan basic skills 

dalam pembelajaran matematika). Ervync (1991) menyatakan bahwa kreatifitas 

memainkan peran yang penting dalam siklus berfikir matematis tingkat lanjut. 

Menurut Career Center Maine Departmen of Labor USA, kemampuan berfikir 

kreatif memang penting karena kemampuan ini merupakan salah satu 

kemampuan yang dikehendaki dunia kerja (Mahmudi, 2010). Bernard, Nurmala, 

Mariam, & Rustyani (2018) menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan 

strategi pembelajaran yang melibatkan siswa aktif secara optimal yang 

memungkinkan siswa untuk meningkatkan kemampuan berfikir kreatif. 

Menurut Sundayana (2016:78-79) pemecahan masalah merupakan kegiatan 

manusia yang memadukan beberapa konsep serta aturan yang pernah diperoleh 

sebelumnya, dan tidak sebagai suatu keterampilan dasar, Pemecahan masalah 

merupakan hal yang penting untuk belajar matematika, dengan terbiasanya 

siswa dihadapkan dengan masalah yang dihadapi pada saat belajar matematika, 

maka siswa tersebut akan terbiasa menggunakan pola pikirnya sehingga dapat 

membantu keberhasilan orang tersebut untuk memecahkan permasalahan yang 

berkaitan dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hidayat & 

Sariningsih (2018) mengatakan bahwa dalam pembelajaran matematika, 

pemecahan masalah merupakan inti pembelajaran yang merupakan kemampuan 

dasar dalam proses pembelajaran. Salah satu langkah pemecahan masalah yaitu 

langkah polya. 

Salah satu manfaat pemecahan masalah Polya adalah menjadikan siswa 

berhati-hati dalam mengenali tahap-tahap yang sesuai dengan proses pemecahan 

masalah. Adapun penjabaran dari keempat langkah-langkah Polya yang 

digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah adalah sebagai 

berikut: 1) Pemahaman Masalah, siswa harus dapat memahami kondisi soal atau 

masalah yang ada pada soal tersebut; 2) Perencanaan penyelesaian, siswa harus 

dapat memikirkan langkah-langkah apa saja yang penting dan saling menunjang 

untuk dapat smemecahkan masalah yang dihadapinya; 3) Pelaksanaan rencana, 

siswa harus dapat membentuk sistematika soal yang lebih baku, dalam arti 

rumus-rumus yang akan digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan pada soal, 
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kemudian siswa mulai memasukkan data hingga menjurus ke rencana 

pemecahan, dan melaksanakan langkah-langkah rencana sehingga diharapkan 

soal dapat dibuktikan atau diselesaikan; 4) Peninjauan kembali, siswa harus 

meninjau atau memeriksa kembali langkah pemecahan masalah yang digunakan. 

Langkah pemecahan masalah Polya menjadi alternatif yang cocok digunakan 

siswa sebagai strategi dalam menyelesaikan soal cerita pada materi lingkaran. 

Sebagian besar siswa masih mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal-

soal cerita pada materi lingkaran, kondisi ini juga dialami oleh siswa SMP 

Negeri 04 Banjarnegara. Hal tersebut dibuktikan dengan rata - rata nilai 

penilaian akhir semester (PAS) siswa kelas VIII B pada mata pelajaran 

matematika masih dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM yang 

ditetapkan untuk mata pelajaran Matematika dalam PAS adalah 71, sedangkan 

rata – rata nilai PAS siswa kelas VIII B SMP Negeri 04 Banjarnegara hanya 65. 

Dari 36 siswa kelas VIII B, hanya 6 siswa yang memperoleh nilai PAS diatas 

KKM. Data ini peneliti dapatkan dari Supriyanto salah satu guru matematika 

kelas VIII di SMPN 04 Banjarnegara. Rendahnya nilai PAS siswa kelas VIII B 

SMP Negeri 04 Banjarnegara tidak lepas dari banyaknya kesalahan - kesalahan 

yang dilakukan ketika mengerjakan tes, salah satunya pada mata pelajaran 

matematika yang didalamnya terdapat materi lingkaran. Kesalahan diartikan 

sebagai hasil dari pembelajaran yang tidak lengkap oleh siswa yang tidak bisa 

dikoreksi oleh dirinya sendiri (Kazemian, 2015: 53). Salah satu cara untuk 

mengurangi kesalahan siswa dalam mengerjakan soal adalah dengan mengetahui 

kesalahan - kesalahan yang dilakukan oleh siswa melalui langkah polya.  

Berdasarkan kondisi dan situasi yang ada, peneliti menganggap permasalahan 

yang ada perlu ditindak lanjuti dan diperhatikan lebih mendalam lagi. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan 

Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Konten Lingkaran ditinjau dari 

Langkah Pemecahan Masalah Polya pada siswa kelas VIII SMP Negeri 04 

Banjarnegara Tahun Ajaran 2020/2021”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian ini berfokus 

pada: 

1. Bagaimana kemampuan memahami masalah siswa kelas VIII SMP 

Negeri 04 Banjarnegara dalam menyelesaikan soal matematika konten 

lingkaran? 

2. Bagaimana kemampuan menyusun rencana penyelesaian masalah siswa 

kelas VIII SMP Negeri 04 Banjarnegara dalam menyelesaikan soal 

matematika konten lingkaran? 

3. Bagaimana kemampuan melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

siswa kelas VIII SMP Negeri 04 Banjarnegara dalam menyelesaikan soal 

matematika konten lingkaran? 

4. Bagaimana kemampuan mengevaluasi hasil dan penyelesaian masalah 

siswa kelas VIII SMP Negeri 04 Banjarnegara dalam menyelesaikan soal 

matematika konten lingkaran? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

siswa kelas VIII SMP Negeri 04 Banjarnegara dalam menyelesaikan soal cerita 

pada materi lingkaran. Secara lebih rinci penelitian ini ditujukan untuk: 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan memahami masalah 

siswa kelas VIII Negeri 04 Banjarnegara dalam menyelesaikan soal 

matematika konten lingkaran. 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII Negeri 

04 Banjarnegara dalam menyusun rencana penyelesaian masalah soal 

matematika konten lingkaran. 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII SMP 

Negeri 04 Banjarnegara dalam melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah  soal matematika konten lingkaran. 
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4. Menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan mengevaluasi hasil dan 

penyelesaian masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 04 Banjarnegara 

dalam menyelesaikan soal matematika konten lingkaran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 

04 Banjarnegara dalam menyelesaikan soal matematika khususnya pada 

konten lingkaran. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a) Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan tentang kesalahan siswa kelas VIII dalam 

menyelesaikan soal matematika konten lingkaran. 

b) Bagi Guru 

Dapat menambah pengetahuan tentang cara meminimalisir kesalahan 

siswa kelas VIII khususnya dalam menyelesaikan soal  matematika 

konten lingkaran. 

c) Bagi Peserta Didik 

Anak didik sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat terbiasa 

menggunakan langkah polya dalam menyelesaikan soal cerita sehingga 

memperoleh hasil belajar yang diharapkan khususnya dalam matematika. 

d) Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun lembar kerja peserta didik 

dalam program pembelajaran. 

  


