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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu dasar yang berperan penting dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam perkembangan IPTEK. Pada beberapa 

jenjang pendidikan di Indonesia, matematika merupakan mata pelajaran yang 

wajib dipelajari khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006, tujuan pembelajaran 

matematika yaitu: (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. (2) Menggunakan penalaran pada pola dan 

sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.  

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. (4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

(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. 

Berdasarkan tujuan di atas, tampak bahwa kemampuan pemecahan 

masalah dan menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan merupakan 

kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran 

matematika. Dalam pembelajaran di sekolah, kegunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari biasanya disajikan dalam soal yang berbentuk soal 

cerita namun tidak semua soal cerita merupakan soal pemecahan masalah, hal 

ini tertulis dalam National Council of Teacher of Mathematics (NCTM, 2010: 

1), “some story problems are not problematic enough for students and hence 

should only be considered as exercise for students to perform”.  

Soal berbentuk cerita dalam matematika memberikan gambaran yang 

nyata mengenai permasalahan kehidupan yang sebenarnya. Pemberian soal 
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cerita dimaksudkan untuk mengenalkan kepada siswa tentang manfaat 

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan untuk melatih kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-

hari. Selain itu, dengan soal cerita ini diharapkan dapat menimbulkan rasa 

senang untuk belajar matematika karena para siswa menyadari pentingnya 

matematika dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam Krismanto (2009: 29), Butler dan Wren menyatakan bahwa 

siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah berbentuk 

soal cerita. Kesulitan-kesulitan tersebut diantaranya: (1) komputasi, (2) 

kurangnya kemampuan penalaran, (3) kurangnya kemampuan pengelolaan 

prosedur secara sistematis, (4) kesulitan dalam memilih proses yang akan 

digunakan, (5) kesalahan dalam memahami maksud dari yang 

dipermasalahkan, (6) kurangnya kebiasaan (habit) membaca, (7) kurangnya 

penguasaan kosakata, (8) perhatian terhadap sesuatu masalah yang hanya 

sepintas, (9) kurangnya kemampuan memilih yang esensial dari masalahnya,  

(10) kekurangmampuan menerjemahkan ungkapan, (11) kekurangcermatan 

membaca, mungkin juga karena memang ada kekurangan kemampuan 

inderanya, (12) kurangnya perhatian/ketertarikan, dan (13) kebiasaan senang 

menebak untuk memperoleh jawaban secara tepat. 

Berdasarkan hasil Programme for International Student Assesment 

(PISA) dari tahun 2003 sampai tahun 2015 juga, siswa Indonesia selalu 

menempati posisi bawah dalam literasi matematis. Dalam kemampuan literasi 

matematis siswa merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika 

dalam berbagai konteks kehidupan serta didalamnya mencakup 5 kemampuan 

matematis yang salah satunya merupakan kemampuan pemecahan masalah. 

Berikut disajikan peringkat siswa Indonesia dalam PISA dari tahun 2003 

sampai tahun 2015 yang diambil dari Laporan PISA (OECD). 
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Tabel 1.1 

Peringkat Literasi Matematis Siswa Indonesia Dalam PISA 

No Tahun 
Rata-Rata Skor 

Indonesia 

Rata-Rata Skor 

Tertinggi 
Rangking 

1. 2003 361 550 38 dari 40 

2. 2006 391 549 50 dari 57 

3. 2009 371 600 61 dari 65 

4. 2012 375 613 64 dari 65 

5. 2015 386 564 69 dari 76 

 

Selain itu, dalam pemaparan hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2016 

pada pelajaran matematika, terjadi penurunan rerata nilai 6,04 poin. Pada 

tahun 2015 rerata nilai adalah 56,28, sementara pada tahun 2016 menjadi 

50,24. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada konferensi pers 

hasil UN SMP yang dilaksanakan di  Gedung A Kemendikbud, pada hari 

Jumat tanggal 10 Juni 2016, penurunan ini terjadi karena desain ujian 

nasional matematika pada tahun 2016 dimodifikasi menjadi soal dengan 

kemampuan matematis high order of thinking dimana salah satunya siswa 

didorong untuk mencari dan mengeksplorasi informasi sendiri untuk mencari 

struktur serta hubungan yang mendasarinya, menggunakan fakta-fakta yang 

tersedia secara efektif dan tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu, 

komposisi soal cerita menjadi lebih banyak dari soal UN tahun sebelumnya 

(BSNP, 2016). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di salah satu 

SMP Negeri di Lembang, ternyata masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang berbentuk soal 

cerita. Menurut salah satu guru matematika kelas VIII, soal cerita merupakan 

soal yang cukup sulit bagi sebagian besar siswa baik kelas tujuh, delapan 

maupun kelas sembilan. Kendala yang sering dihadapi siswa dalam 

pemecahan masalah berbentuk soal cerita tidak hanya dalam segi bahasa yang 

menyangkut tafsiran suatu kalimat tetapi juga kesulitan dalam membuat 
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model matematika dari permasalahan tersebut. Selain itu, tidak semua siswa 

dapat memilih strategi penyelesaian yang sesuai untuk memecahkan masalah. 

Salah satu kemungkinan penyebab hal ini adalah siswa terbiasa 

mengerjakan soal-soal rutin berbentuk hitungan saja. Sehingga ketika 

dihadapkan dengan soal-soal tidak rutin seperti soal berbentuk cerita siswa 

sering mengalami kesulitan baik dalam hal memahami soalnya, maupun 

dalam penyelesaiannya.  

Dalam mengerjakan soal, kesalahan yang dilakukan siswa bisa menjadi 

petunjuk sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari. Dari 

kesalahan yang dilakukan siswa tersebut pula dapat diteliti dan dikaji lebih 

lanjut mengenai sumber kesalahan siswa. Hal ini dilakukan dengan cara 

menganalisis akar permasalahan yang menjadi penyebab kesalahan yang 

dilakukan siswa. Selanjutnya diupayakan alternatif solusinya, sehingga 

kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi di kemudian hari. 

Untuk membantu menemukan di mana kesalahan yang terjadi pada 

pekerjaan peserta didik ketika menyelesaikan suatu soal cerita, peneliti 

menggunakan analisis Newman yang terdiri dari: (1) tahapan membaca 

(reading), (2) tahapan memahami (comprehension) makna suatu 

permasalahan, (3) tahapan transformasi (transformation), (4) tahapan 

keterampilan proses (process skill), dan (5) tahapan penulisan jawaban 

(encoding).  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, 

penulis terdorong untuk melakukan sebuah kajian untuk menganalisis lebih 

lanjut mengenai Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Berbentuk 

Soal Cerita Matematika pada Siswa SMP Kelas VIII. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah tingkat kemampuan pemecahan masalah berbentuk soal 

cerita pada siswa SMP kelas VIII? 
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2. Apa saja karakteristik kesalahan siswa SMP kelas VIII dalam 

menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah berbentuk soal 

cerita? 

3. Hal apa saja yang menjadi faktor penyebab kesalahan siswa SMP kelas 

VIII dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah 

berbentuk soal cerita? 

4. Bagaimana alternatif solusi untuk mengatasi kesalahan yang dialami 

siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari 

permasalahan yang akan dikaji adalah: 

1. Mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah berbentuk soal 

cerita siswa SMP kelas VIII. 

2. Mengetahui kesalahan apa yang dilakukan siswa SMP kelas VIII dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. 

3. Mengetahui faktor-faktor penyebab kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah berbentuk soal 

cerita. 

4. Memberikan alternatif solusi untuk mengatasi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah berbentuk soal 

cerita. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi 

kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya dalam upaya peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah berbentuk soal cerita. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa, dapat mengetahui penyebab dan jenis kesalahan yang 

dilakukan dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah 

berbentuk soal cerita sehingga bisa meminimalkan terjadinya kesalahan 

saat mengerjakan soal cerita. 
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2. Bagi guru, informasi tentang kesalahan kesalahan siswa dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan guru dalam menentukan rancangan 

pembelajaran tahun berikutnya 

3. Bagi peneliti, untuk memperoleh informasi, memperdalam pengetahuan, 

serta menambah pengalaman untuk mempersiapkan diri dalam 

menghadapi situasi pendidikan secara langsung. 

E. Definisi Operasional 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan siswa untuk 

mengidentifikasi kecukupan data untuk pemecahan masalah, membuat 

model matematika dari situasi atau masalah sehari-hari, memilih dan 

menerapkan strategi untuk menyelesaikan suatu masalah, dan menjelaskan 

atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal serta memeriksa 

kebenaran hasil atau jawaban. 

2. Soal Cerita Matematika 

Soal cerita matematika adalah soal matematika yang disajikan dalam 

bahasa atau cerita berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 


