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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan suatu alat untuk mengembangkan cara 

berfikir, sehingga matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan 

sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. NCTM (2000) menyebutkan bahwa terdapat 5 ketrampilan 

proses yang perlu dimiliki siswa melalui pembelajaran matematika yang 

tercakup dalam standar proses yaitu (1) Pemecahan masalah (problem 

solving); (2) Penalaran dan pembuktian (reasoning and proof); (3) 

Komunikasi (communication); (4) Koneksi (connection); dan (5) 

Representasi (representation). Memnun dkk (2012) berpendapat bahwa 

kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang 

menjadi prioritas utama guna mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena 

itu, salah satu kemampuan matematika yang penting untuk dimiliki oleh 

siswa yaitu kemampuan pemecahan masalah. Dalam menyelesaikan 

masalah, siswa diharapkan memahami proses penyelesaian masalah 

tersebut, menjadi terampil dalam memilih, mengidentifikasikan kondisi 

dan konsep yang relevan, mencari generalisasi, merumuskan rencana 

penyelesaian dan mengorganisasikan ketrampilan yang telah dimiliki 

sebelumnya.  

 Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan 

matematika biasanya dituangkan dalam soal cerita. Soal cerita yang 
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terdapat dalam matematika merupakan persoalan-persoalan yang terkait 

dengan kehidupan sehari-hari yang dapat dicari penyelesaiannya dengan 

menggunakan kalimat matematika yang memuat operasi-operasi hitung 

bilangan. Dalam menyelesaikan soal cerita tidak hanya melihat hasil 

akhirnya saja, tetapi juga melihat proses dalam menyelesaikannya. Siswa 

diharapkan menyelesaikan soal cerita tahap demi tahap sehingga terlihat 

alur berpikirnya. Tahapan penyelesaian soal cerita yang dikemukakan oleh 

Polya (1973) yaitu memahami masalah (understanding the problem), 

merencanakan pemecahan masalah (devising a plan), melaksanakan 

rencana pemecahan masalah (carrying out the plan) dan memeriksa 

kembali solusi yang diperoleh (looking back). 

 Saat menyelesaikan soal cerita matematika, setiap siswa 

dimungkinkan mempunyai cara berpikir yang berbeda. Hal ini sebagai 

akibat dari perbedaan sifat yang dimiliki setiap individu berbeda. Pimta 

dkk (2009)  menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan 

pemecahan soal matematika adalah faktor langsung dan faktor tidak 

langsung. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi adalah motivasi dan 

kemampuan diri. Motivasi dan kemampuan diri merupakan faktor yang 

berasal dalam diri siswa sehingga dapat dipengaruhi oleh karakteristik 

yang dimiliki. Karakteristik tersebut dapat dikatakan sebagai tipe 

kepribadian siswa. Sedangkan menurut Dewiyani & Sagirani (2012), 

“every personality types had different thinking process profil in problem 
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solving.” Siswa dengan tipe kepribadian yang berbeda, akan berbeda pula 

proses berpikirnya dalam memecahkan masalah. Hal tersebut didukung 

juga dengan pernyataan dari Okike & Amoo (2014) yang menyatakan 

bahwa dengan perbedaan kepribadian yang dimiliki seseorang, mereka 

tidak mungkin memecahkan masalah dengan pendekatan dan pengambilan 

keputusan yang sama. 

Beberapa ahli menggolongkan kepribadian dalam berbagai macam 

tipe. Salah satunya Carl Gustav Jung yang menggolongkan tipe 

kepribadian ke dalam dua kelompok besar yaitu tipe kepribadian 

ekstrovert dan tipe kepribadian introvert (Yusuf, 2011). Secara umum, 

individu ekstrovert adalah individu yang senang bersosialisasi, memiliki 

banyak teman, aktif, suka bepergian, memiliki sifat yang ramah tetapi 

memiliki kesulitan mengontrol gerak hatinya berkenaan dengan agresif 

dan mudah marah, berperilaku tanpa dipikirkan terlebih dahulu serta 

kurang menuruti kata hati. Dalam mengerjakan sesuatu orang ekstrovert 

biasanya lebih cepat meskipun tidak sempurna dan kadang-kadang 

ceroboh. Sedangkan orang-orang introvert cenderung pendiam, 

termenung, keputusan yang berdasarkan kata hati, serta tindakannya 

terutama ditentukan oleh faktor subjektif dan penyesuaian dengan dunia 

luar kurang baik. Dalam mengerjakan sesuatu orang introvert lebih hati-

hati dan teliti.  

SMP Negeri 6 Rembang terletak di desa Tanalum kecamatan 

Rembang kabupaten Purbalingga. Menurut sumber dari sekolah, jumlah 
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siswa di SMP Negeri 6 Rembang ada 230 siswa dan jumlah gurunya 16. 

SMP Negeri 6 Rembang ini merupakan salah satu sekolah menengah 

pertama yang tergolong baru di kecamatan Rembang. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah satu guru SMP Negeri 6 Rembang diperoleh 

informasi bahwasanya meskipun sekolah tersebut tergolong baru namun 

kualitasnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang sudah berdiri lama. 

Hal tersebut dibuktikan dari hasil ujian nasional, SMP Negeri 6 Rembang 

tersebut bisa lebih unggul dibandingkan dengan beberapa sekolah yang 

ada di kecamatan Rembang. Faktor keberhasilan tersebut, tidak lain 

dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki siswa. Salah satu kemampuan 

tersebut adalah kemampuan pemecahan masalah matematis.  

Berdasarkan data dari sekolah diperoleh informasi bahwa sebagian 

besar pekerjaan orang tua siswa adalah sebagai buruh tani dengan 

persentase sebesar 57,5 %. Sedangkan untuk pendidikan terakhir dari 

orang tua siswa  sebagian besar yaitu lulusan sekolah dasar dengan 

persentase sebesar 86,6% bahkan persentase orang tua siswa yang tidak 

sekolahpun besar yaitu 6,5%.  Dari pendidikan terakhir orang tua siswa 

yang tergolong rendah mengakibatkan orang tua siswa kurang memahami 

akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya siswa 

yang ketika pulang sekolah disuruh untuk membantu orang tuanya di 

sawah, hal tersebut menjadikan waktu untuk bersosialisasi dengan teman-

temannya berkurang. Selain itu juga menjadikan siswa kurang bergaul 

dengan teman sebayanya, sehingga siswa menjadi anak yang pendiam, 
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pemalu dan sukar berhubungan dengan orang lain atau biasa disebut 

dengan siswa yang memiliki tipe kepribadian introvert. Sebaliknya, ada 

juga siswa yang senang bersosialisasi sehingga siswa tersebut menjadi 

anak yang senang bergaul, memiliki banyak teman dan aktif atau biasa 

disebut dengan siswa yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert. Dua hal 

yang berbeda tersebut sedikit banyaknya akan membedakan pola pikir 

siswa dalam menyelesaikan masalah. Dari penjelasan tersebut peneliti 

menduga ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 

antara siswa dengan kepribadian ekstrovert dan siswa dengan kepribadian 

introvert. 

Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan tujuan mendeskripsikan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita ditinjau dari 

tipe kepribadian Ekstrovert-Introvert. Selain itu juga karena belum pernah 

dilakukan penelitian mengenai hal tersebut di SMP Negeri 6 Rembang. 

Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian Deskripsi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dalam Menyelesaikan 

Soal Cerita Ditinjau dari Tipe Kepribadian Ekstrovert-Introvert 

Siswa SMP Negeri 6 Rembang. 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian dapat terarah dan tidak terlalu luas cakupannya, 

maka penelitian akan difokuskan pada deskripsi kemampuan pemecahan 

masalah matematis dalam menyelesaikan soal cerita ditinjau dari tipe 
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kepribadian ekstrovert-introvert pada siswa kelas VIII  SMP Negeri 6 

Rembang. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis dalam 

menyelesaikan soal cerita ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert- 

introvert pada siswa SMP Negeri 6 Rembang semester genap tahun 

pelajaran 2016/2017 pada mata pelajaran matematika. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Bagi sekolah 

Dapat dijadikan referensi untuk melakukan bimbingan yang terkait 

dengan siswa terutama dalam pembelajaran matematika sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Bagi guru 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merancang suatu 

pembelajaran sehingga guru dapat menentukan langkah pendampingan 

dan pendekatan kepada siswa dalam pembelajaran. 

3. Bagi peneliti 

Mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dan 

mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert-introvert khususnya siswa 

kelas VIII  SMP Negeri 6 Rembang. 
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