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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu pembinaan agar dapat menyalurkan 

dan membimbing bakat atau dasar bawaan serta mengembangkan potensi 

sumber daya manusia, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual 

maupun daya emosional. Untuk itu, diperlukan elemen-elemen pendidikan 

seperti : tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, materi dan sarana prasarana 

serta metode. Pendidikan merupakan salah satu elemen terpenting yang 

dibutuhkan oleh setiap manusia. Tujuan Pendidikan Nasional menurut 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu 

contoh mata pelajaran yang penting dalam pendidikan adalah matematika. 

Matematika  adalah  ilmu  universal  yang  mendasari  perkembangan 

teknologi  modern,  mempunyai  peran  penting  dalam  berbagai  disiplin  

dan mengembangkan daya pikir manusia. Matematika merupakan alat untuk 

mengembangkan cara berpikir, maka dari itu matematika sangatlah 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika perlu diajarkan kepada 

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar agar dapat mengembangkan 

daya pikirnya. Pernyataan ini sesuai dengan Permendiknas (Peraturan Menteri 
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Pendidikan Nasional) Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan 

bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, kreatif, dan bekerja sama.  

Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. 

Diantaranya adalah kompetensi strategis matematis yang mencakup 

kemampuan memformulasikan, merepresentasi, dan menyelesaikan masalah. 

Kemampuan dan kecakapan siswa dikoordinasikan dengan bentuk 

penguasaan dalam pemecahan masalah yang bersangkutan dengan kehidupan 

sehari-hari. Ketika siswa tidak mampu memformulasikan permasalahan yang 

dihadapi siswa tersebut akan merasa kesulitan untuk menyelesaikannya. 

Sehingga siswa merasa kesulitan untuk merepresentasikan suatu 

permasalahan. Dengan mempunyai kemampuan kompetensi strategis 

matematis, siswa dapat menyelesaikan masalah matematika dengan baik dan 

benar. Misalnya jika siswa dihadapkan dengan soal cerita yang diharuskan 

merubahnya ke dalam bentuk matematika, maka dengan adanya kemampuan 

kompetensi strategis matematis ini siswa dapat merepresentasikannya dan 

menyelesaikan masalah tersebut. Maka dari itulah, kemampuan kompetensi 

strategis matematis ini sangatlah penting untuk dimiliki siswa.  Kemampuan 

yang dimiliki juga memerlukan dukungan dari sikap siswa, salah satunya 

sikap percaya diri siswa. 

Sikap percaya diri adalah faktor penting dalam pembelajaran dan 

haruslah dimiliki oleh siswa. Jika siswa akan melakukan atau terlibat dalam 
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suatu aktivitas tertentu dimana pikirannya terarah untuk mencapai suatu hasil 

yang diinginkannya maka akan muncullah rasa percaya diri. Salah satunya 

adalah dalam pembelajaran matematika. 

SMP Negeri 2 Patikraja merupakan salah satu sekolah favorit di 

patikraja. Sekolah ini terletak di desa Kedungwuluh, Kecamatan Patikraja, 

Kabupaten Banyumas. Jumlah guru dan staff di SMP Negeri 2 Patikraja 

adalah 39 orang. Kelas di SMP Negeri 2 Patikraja ini berjumlah 18 kelas, 

masing-masing 6 kelas untuk setiap angkatannya. Kelas terdiri dari kelas A 

sampai dengan kelas F. Siswa di setiap kelas masing-masing berjumlah 32 

sampai 34 siswa. Latar belakang siswa SMP Negeri 2 Patikraja berbeda-beda, 

maka dari itu sikap dan kemampuan siswa pun akan berbeda. Sikap percaya 

diri siswa juga dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. 

Ada siswa yang memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, dan ada pula yang 

memiliki tingkat percaya diri rendah maupun sedang. Ditinjau dari setiap 

tingkat percaya diri yang berbeda, maka kemampuan kompetensi strategis 

matematis siswa pun akan berbeda. 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. 

Peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Deskripsi Kemampuan 

Kompetensi Strategis Matematis Ditinjau dari Sikap Percaya Diri Siswa 

Kelas IX SMP Negeri 2 Patikraja”. 
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B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas, maka fokus 

penelitian ini hanya akan mendeskripsikan kemampuan kompetensi strategis 

matematis ditinjau dari sikap percaya diri siswa kelas IX SMP Negeri 2 

Patikraja. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan 

kompetensi strategis matematis ditinjau dari sikap percaya diri siswa kelas IX 

SMP Negeri 2 Patikraja. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mendeskripsikan kemampuan kompetensi strategis 

matematis ditinjau dari sikap percaya diri siswa kelas IX SMP Negeri 2 

Patikraja sebagai pengalaman melakukan kegiatan penelitian. 

2. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui kemampuan kompetensi strategis 

matematis serta dapat meningkatkan sikap percaya diri siswa. 

3. Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui kemampuan  kompetensi strategis 

matematis siswanya dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan motivasi 

bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. 
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4. Bagi sekolah 

Sekolah dapat mengetahui kemampuan belajar matematika 

siswanya dan sebagai pedoman bagi sekolah dalam menentukan kebijakan 

bagi guru maupun siswa. 
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