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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu aspek yang penting untuk menentukan 

kualitas kehidupan seseorang maupun bangsa. Kualitas pendidikan sendiri sangat 

ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam mengolah pembelajaran. 

Pembelajaran adalah suatu proses kegiatan yang disengaja dan terencana untuk 

membimbing dan mengawasi siswa dalam aktivitas belajar untuk mencapai 

tujuan institusional.  Belajar merupakan kegiatan paling pokok dalam proses 

belajar-mengajar manusia, terutama dalam pencapaian institusional suatu 

lembaga pendidikan atau sekolah. Hal ini menunjukkan berhasil tidaknya suatu 

pencapaian tujuan pendidikan bergantung bagaimana proses belajar-mengajar 

yang dialami oleh individu. 

Di dalam sebuah pembelajaran ada beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pembelajaran, salah satunya 

adalah minat belajar siswa. Hilgard (Slameto, 2013) mengemukakan “interest is 

persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content” 

artinya minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Djamarah (2002) mengemukakan minat besar 

pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Siswa yang berminat terhadap suatu mata 

pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan mudah menghafal 

pelajaran yang menarik minatnya, karena adanya daya tarik baginya. Minat 
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merupakan alat motivasi yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan 

belajar siswa dalam rentang waktu tertentu. (Ahmadi, 2013) mengemukakan 

tidak adanya minat seorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan 

belajar. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, 

tidak sesuai dengan kebutuhan, kecakapan, dan tidak sesuai dengan tipe-tipe 

khusus anak banyak menyebabkan masalah pada dirinya. Ada tidaknya minat 

dalam suatu pelajaran dapat dilihat dari cara anak mengikuti pelajaran, lengkap 

atau tidaknya catatan, dan memperhatikan atau tidak saat guru menerangkan 

materi.Salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional adalah pembelajaran 

matematika di sekolah. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan pada jenjang pendidikan atau kerugian yang akan diperolehnya serta 

dapat menentukan modal yang dibutuhkan. 

Matematika juga berfungsi sebagai alat, pola pikir, bahasa, dan 

pengetahuan. Oleh karena itu, matematika selalu berkembang dan berinteraksi 

dengan temuan ilmiah baru. Matematika digunakan di seluruh dunia sebagai alat 

penting di berbagai bidang terutama di dalam bidang pendidikan. Pembelajaran 

matematika di sekolah memiliki tujuan antara lain agar siswa memiliki 

kemampuan pemecahan masalah matematis yang dapat dialihgunakan melalui 

kegiatan matematika, sehingga terdapat keserasian antara pembelajaran yang 

menekankan pada pemecahan konsep dan pembelajaran yang menekan pada 

keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah matematis. 

Matematika dapat diselesaikan dengan prosedur penyelesaian yang tepat, 

sehingga siswa membutuhkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada 
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proses penyelesaian matematika. Pada peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas 

Nomor 506/C/PP/2004 (Shadiq, 2004) tentang penilaian perkembangan siswa 

SMP, Depdiknas menyatakan bahwa aspek penilaian matematika meliputi 3 

aspek yaitu pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, dan  pemecahan 

masalah. Matematika dapat diselesaikan dengan prosedur penyelesaian yang 

tepat dan sistematis, sehingga siswa dituntut untuk menguasai kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Hal tersebut disebabkan karena kemampuan 

pemecahan masalah matematis termasuk suatu keterampilan yang melibatkan 

segala aspek pengetahuan yaitu ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis 

dan evaluasi serta melibatkan aspek sikap mau menerima tantangan. (Shadiq, 

2004) 

Kemampuan pemecahan masalah matematis dalam hal ini diperlukan 

dalam pembelajaran matematika, untuk itu hendaknya siswa dapat menunjukan  

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada proses pembelajaran 

matematika. Kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dilihat sebagai 

salah satu dari proses dan hasil belajar.Kemampuan pemecahan masalah 

matematika matematis merupakan keterampilan siswa dalam mengambil  strategi 

yang tepat untuk digunakan dalam tahapan pemecahan masalah matematis. 

Strategi tersebut dapat diperoleh tergantung dari cara belajar masing-masing 

siswa. Menurut Slameto(2014) belajar merupakan suatu proses maka bukan 

semata-mata hasil belajar yang dilihat namun juga bagaimana cara 

siswamencapai hasil belajarnya. 
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Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 1 Sumbang berdasarkan 

pertimbangan siswa SMP Negeri 1 Sumbang yang memiliki beraneka ragam 

kemampuan dan berbagai ketertarikan. Oleh karena itu, SMP Negeri 1 Sumbang 

salah satu sekolah yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ini. 

Sehubungan dengan uraian di atas diketahui bahwa pemecahan masalah 

matematis merupakan keterampilan yang tergantung dengan minat belajar siswa 

itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diteliti gambaran kemampuan 

pemecahan masalah matematis berdasarkan minat belajar siswa SMPN 1 

Sumbang, untuk itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul 

“Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari Minat 

Belajar Siswa kelas VIII SMPN 1 Sumbang pada materi Faktorisasi Suku 

Aljabar”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka penelitian ini 

dibatasi pada deskripsi kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa 

yang ditinjau dari  minat belajar siswa pada materi Faktorisasi Suku Aljabar 

siswa kelas VIIIG SMPN 1 Sumbang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah matematis yang ditinjau dari minat belajar siswa kelas VIIIG 

SMPN 1 Sumbang. 
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D. Manfaat penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat dijadikan referensi apabila 

peneliti melaksanakan penelitian yang sama. 

2. Bagi Guru 

Dapat memberikan pengetahuan dan masukan untuk meningkatkan kualitas 

mengajar yang dapat meningkatkan atau membangkitkan minat belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan masukan serta informasi dan menjadi alternatif 

pembelajaran dikelas, khususnya tentang kemampuan pemecahan masalah. 

4. Bagi Siswa 

Dapat memberikan wawasan serta informasi pada siswa tentang tinggi 

rendahya keampuan pemecahan masalah yang dimiliki mereka. 
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