
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memperoleh pendidikan merupakan hak setiap manusia karena 

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan 

hidup dan masa depan seseorang. Menurut Undang-undang Nomor 20 

tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal (1) 

menyatakan bahwa 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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

agama. UUD 1994 juga mengamanatkan untuk “mencerdaskan kehidupan 

bangsa”. Hal ini dapat dicapai dengan pendidikan, pendidikan penting 

karena pendidikan memberikan pengetahuan, untuk karir atau pekerjaan, 

membangun karakter seseorang, memberikan pencerahan, dan membantu 

kemajuan bangsa. Menjadi bangsa yang maju adalah impian setiap negara 

di dunia. Maju dan tidaknya suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor 

pendidikan. Dengan pendidikan yang matang, suatu bangsa akan memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas dan tidak mudah diperbudak oleh 

pihak lain. Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi bangsa yang 

ingin maju. Peningkatan mutu pendidikan sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan suatu bangsa. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus ada 

dalam satuan pendidikan, karena matematika merupakan induk dari 

berbagai macam ilmu, semua ilmu yang dipelajari pasti berkaitan dengan 

matematika. Peran matematika ini sangatlah penting tidak hanya 

menghidupkan ilmu-ilmu lainnya, tetapi matematika bahkan bisa disebut 

sebagai suatu ilmu dasar. Oleh karenanya, matematika dipandang sebagai 

ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan 
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memajukan daya pikir manusia. Matematika sebagai ilmu dasar dewasa ini 

telah berkembang pesat, baik materi maupun kegunaannya. Dengan 

demikian, setiap upaya pengajaran matematika sekolah haruslah selalu 

mempertimbangkan perkembangan matematika, penerapan dan 

penggunaan matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta 

didik mulai dari sekolah dasar. Salah satu standar kompetensi lulusan mata 

pelajaran matematika untuk satuan pendidikan dasar hingga menengah 

kurikulum 2006 menegaskan agar siswa memiliki kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerjasama 

(Depdiknas, 2006). Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 

dapat  memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk memecahkan masalah matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Salah satu kemampuan matematika yang harus dimiliki oleh siswa 

dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah. 

Hal ini tersirat pada standar isi KTSP 2006 bahwa salah satu tujuan 

pembelajaran matematika adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah 

merupakan bagian dari kurikulum matematika yang cukup penting dalam 

proses pembelajaran matematika. Pemecahan masalah merupakan suatu 

serangkain proses tertentu yang dilakukan siswa dalam mengadapi situasi 

yang direpresentasikan ke dalam pertanyaan yang menantang 

untuk diselesaikan meskipun tidak dapat segera ditentukan strategi untuk 

menjawab pertanyaan yang dihadapi. Kecakapan hidup (life skill) yang 

perlu dikembangkan melalui proses pendidikan adalah agar siswa 

memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan sehari–hari. 

Matematika membutuhkan soal–soal pemecahan masalah yang 

didalamnya dikaitkan dengan kehidupan sehari–hari yaitu soal–soal yang 

berbentuk cerita. Dalam penyelesaian soal cerita terlebih dahulu siswa 

harus dapat memahami isi soal cerita tersebut, setelah itu menarik 

kesimpulan objek–objek yang harus diselesaikan dan memisalkannya 
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dengan simbol–simbol matematika, sampai pada tahap akhir yaitu 

penyelesaian. Kesulitan yang paling banyak dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita adalah kesulitan dalam memahami soal. Raharjo 

dan Waluyati (2011) mengatakan pembelajaran soal cerita merupakan 

salah satu pembelajaran yang memuat masalah kehidupan sehari-hari, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran soal cerita 

diharapkan siswa dapat memiliki sikap yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran matematika, meliputi kemampuan pemecahan 

masalah dan memahami kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-

hari. 

SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto terletak di Jalan Laksda Yos 

Sudarso 9 Purwokerto. Jumlah guru, staff TU dan karyawan di SMK 

Muhammadiyah 1 Purwokerto berjumlah 30 orang. Jumlah siswa yang 

diterima pada tahun pelajaran 2015/2016 berjumlah 173. Sebanyak 173 

siswa tersebut menempati kelas X Teknik Komputer dan Jaringan 1, X 

Teknik Komputer dan Jaringan 2, X Administrasi Perkantoran 1, X 

Administrasi Perkantoran 2, X Akutansi 1,  X Akutansi 2, dan dibagi 

berdasarkan minat siswa dalam menempuh jurusan. Latar belakang 

ekonomi siswa kelas X berasal dari bermacam-macam kalangan, dari 

kalangan bawah sampai atas. Dalam satu minggu jam pelajaran 

matematika untuk kelas X di sekolah tersebut berjumlah 160 menit, yang 

dibagi kedalam dua hari dengan masing-masing perjamnya berjumlah 40 

menit. Kurikulum yang digunakan SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto 

tahun pelajaran 2015/2016 menggunakan Kurikulum Satuan Tingkat 

Pendidikan. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu 

kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari–hari yang diharapkan 

dapat dikuasai siswa. Salah satu materi matematika SMK yang berkaitan 

dengan pemecahan masalah dan soal cerita yang berkaitan dalam 

kehidupan sehari-hari adalah persamaan dan pertidaksamaan linear. Materi 

persamaan dan pertidaksamaan linear dapat digunakan karena materi 
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tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan soal cerita pada sistem persamaan linear tiga 

variabel. 

Dalam membantu mendeskripsikan kemampuan pemecahan 

masalah berbentuk soal cerita maka digunakan strategi pemecahan 

masalah Polya, untuk memahami dan menganalisis bagaimana siswa 

memecahkan masalah berbentuk soal cerita.  Polya menyarankan empat 

langkah dalam pemecahan masalah, yaitu: 1) Understanding the problem, 

yaitu memahami masalah. Proses pemahaman masalah dilakukan dengan 

menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal, 

mengelola informasi dalam soal dan memilah-milah sesuai dengan peran 

masing-masing unsur dalam soal, serta bila perlu membuat gambar dan 

menuliskan notasi yang sesuai dimaksudkan untuk mempermudah 

memahami masalah dan mempermudah mendapatkan gambaran umum 

penyelesaian, 2) Devising a plan, yaitu merencanakan penyelesaian. 

Dalam rencana permasalahan diperlukan suatu model. Model ini 

berbentuk hubungan antara data atau informasi yang ada dengan apa yang 

ditanyakan. Model ini merupakan interpretasi dari bahasa persoalan ke 

bahasa matematika. Proses perencanaan penyelesaian dilakukan dengan 

mencari hubungan antara informasi yang diberikan dengan yang tidak 

diketahui, 3) Carrying out the plan, yaitu melaksanakan rencana yang 

tertuang pada langkah kedua, maka harus memeriksa tiap langkah dalam 

rencana dan menuliskan secara detail untuk memastikan bahwa tiap 

langkah sudah benar. Pada proses ini diperlukan kebenaran langkah 

penyelesaian. Dalam menyelesaikan suatu soal cerita, melaksanakan 

rencana dapat berupa melakukan komputasi dari model matematika yang 

telah dibuat pada langkah kedua, 4) Looking back, yaitu memeriksa proses 

dan hasil. Pemeriksaan ini merupakan suatu kegiatan menarik kesimpulan 

untuk mengembalikan jawaban kedalam konteks soal (sesuai pertanyaan 

soal). 
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Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti bermaksud melaksanakan 

penelitian dengan judul “Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah 

Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada Sistem Persamaan Linear 

Tiga Variabel (SPLTV) di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada sistem persamaan 

linear tiga variabel di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto”? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi sistem 

persamaan linear tiga variabel. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian  

1. Bagi Guru  

a. Sebagai bahan rujukan kepada guru dalam memilih model 

pembelajaran yang tepat dalam proses KBM sehingga guru bisa 

menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan 

siswa dan untuk refreksi agar pembelajaran mendatang lebih baik 

lagi. 

b. Dengan mengetahui adanya perbedaan hasil belajar masing-masing 

individu dalam menyelesaikan soal cerita, guru dapat memahami 

bahwa peseta didik memiliki cara yang berbeda dalam mengolah 

masalah atau menghadapi tugas yang diberikan dengan demikian 

guru bisa memfasilitasi kekurangan mereka sehingga guru dapat 

memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya.  
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2. Bagi Peneliti  

a. Mengetahui masing-masing kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita yang berbeda-beda dalam pemrosesan 

informasi pada setiap peserta didik sehingga ketika peneliti terjun 

langsung ke lapangan menjadi seorang guru dapat merancang 

pembelajaran dan materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh 

peserta didik.  

b. Dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita. 

3. Bagi sekolah 

a. Dapat sebagai pertimbangan untuk melakukan kebijakan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 
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