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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan hal yang penting dalam kehidupan ini, karena 

disetiap aktifitas kita pasti dikelilingi oleh matematika. Salah satu pendidikan 

yang dapat mengembangkan kemampuan serta kreatifitas adalah pendidikan 

matematika yang berarti didalamnya terdapat pelajaran matematika (Cahyono, 

2017). Pelajaran matematika sebagai salah satu ilmu yang tidak kalah pentingnya 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kehidupan bangsa. Sehingga 

pembelajaran matematika sangatlah penting untuk dipahami, setelah memahami 

suatu konsep maka selanjutnya menjelaskan keterkaitan dan aplikasi dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat berpikir kritis, berpikir 

kreatif, mampu memecahkan masalah dan mampu memahami suatu konsep dalam 

matematika agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

dapat tercapai tujuan pembelajaran matematika khususnya pada jenjang sekolah 

dasar (Salsabila dkk, 2020). 

Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi menyebutkan 

bahwa proses pendidikan dimaksudkan untuk membentuk kompetensi dengan 

substansi tujuan pendidikan nasional dalam aspek sikap spiritual dan sikap sosial, 

pengetahuan, serta keterampilan. Masing-masing aspek memiliki proses 

pemerolehan yang berbeda. Pada aspek keterampilan khususnya, keterampilan 

dapat diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta. Ditetapkannya proses menalar dalam kompetensi 

keterampilan, itu berarti bahwa penalaran menjadi salah satu aspek penting untuk 
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dilibatkan dalam suatu pembelajaran yang tentunya harus dimiliki oleh siswa 

(Nurani, 2020). Secara konseptual, kemampuan berpikir atau bernalar matematis 

telah tersurat dalam rangkaian kompetensi pembelajaran yang dituangkan dalam 

Permendikbud RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Khususnya pada 

pembelajaran matematika, dimensi berpikir atau bernalar matematis tertuang 

dalam rangkaian kompetensi pembelajaran yang tersusun menjadi satu kecakapan 

khusus yang harus dikuasai siswa terutama pada jenjang pendidikan dasar (Izzah 

& Azizah, 2019). 

Matematika merupakan suatu pelajaran yang memiliki waktu lebih 

banyak dari pembelajran lainya. Diharapkan dalam pembelajaran matematika, 

siswa mampu menguasai materi pelajaran sehingga siswa dapat menjelaskan dan 

memecahkan setiap permasalahan yang berhubungan dengan matematika secara 

cepat dan akurat, mengaplikasikan kemampuan yang telah dimiliki (Santosa, dkk 

2020). Dalam pembelajaran matematika hendaknya dibiasakan dengan 

mengajukan masalah yang nyata, masalah yang mengaitkan pembelajaran dengan 

kehidupan sehari- hari. Pembelajaran yang memenuhi tuntutan tersebut adalah 

dengan pembelajaran pemecahan masalah matematika (Kurniawan dkk, 2017). 

Untuk pengembangan kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

siswa, nampak akan lebih menarik bila diawali dengan mengajukan masalah-

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dikenal dan dialami siswa, 

karena dengan memberi masalah yang tidak asing baginya, siswa akan merasa 

tertantang. Dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang telah 

dimilikinya ia akan berusaha mencari solusi/jalan keluar dari masalah tersebut. 
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Guru tidak perlu mengajari siswa bagaimana menyelesaikan masalah. Siswa harus 

berlatih menemukan cara sendiri untuk menyelesaikannya. Soal yang diberikan 

kepada siswa hendaknya tidak jauh dari skema yang sudah mereka miliki dalam 

pikirannya. Dalam keadaan tertentu guru dapat membantu siswa dengan 

memberikan sedikit informasi sebagai petunjuk arah yang dapat dipilih siswa 

untuk dilalui. Hal itu dapat dilakukan dengan cara bertanya atau memberi 

komentar, apabila semua siswa tidak mempunyai ide bagaimana menyelesaikan 

masalah ( Supratman, 2015 ) 

Alasan peneliti mengambil pemecahan masalah matematika hal ini 

dikarenakan kita ketahui bersama bahwa pentingnya pemecahan masalah 

matematika sebagaimana yang dikemukakan Branca (1980), mengemukakan 

bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika adalah jantungnya 

matematika. Kemampuan pemecahan masalah matematika amat penting dalam 

matematika, bukan saja bagi mereka yang di kemudian hari akan mendalami atau 

mempelajari matematika, melainkan juga bagi mereka yang akan menerapkannya 

dalam bidang studi lain dan dalam kehidupan sehari-hari (Ruseffendi, 2016) 

Pecahan merupakan salah satu materi pembelajaran bagi siswa Sekolah 

Dasar, termasuk siswa kelas IV SDN 02 Moramo Utara Kabupaten Konawe 

Selatan. Siswa agar dapat meyelesaikan masalah pada materi pecahan, dituntut 

untuk berkemampuan memecahkan masalah. Siswa dikatakan mampu 

memecahkan masalah apabila siswa dapat menggunakan pengetahuan yang 

dimiliki sebelumnya serta proses pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran 

yang tepat.  
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuwono, Supanggih & 

Ferdiani pada tahun 2018 menunjukkan bahwa (1) pada tahap memahami banyak 

siswa yang tidak mengalami kesulitan karena siswa sudah bisa memahami 

masalah, (2) pada tahap perencanaan ada beberapa siswa yang tidak menuliskan 

rencana penyelesaian tetapi memahami dengan cara yang akan mereka lakukan 

untuk menyelesaikan soal tetapi mereka belum terbiasa menuliskan rencananya, 

(3) pada tahap melaksanakan rencana ada beberapa siswa yang kesulitan karena 

kurang teliti sehingga tidak menyadari kesalahan yang diperbuat. Hal ini 

disebabkan karena siswa kurang konsentrasi dalam menyelesaikan soal, dan (4) 

pada tahap memeriksa kembali ada siswa yang belum mencapai tahapan ini 

karena meraka belum menyelesaikan tahapan yang sebelumnya (Yuwono dkk, 

2020). 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Angraini, Sofiyan & Putra 

tahun 2019 menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika 

matematis kelas IV SD Negeri 02 Langsa pada materi FPB dan KPK adalah (1) 

siswa memiliki kemampuan memahami masalah, (2) siswa memiliki kemampuan 

merencanakan pemecahan masalah matematika, (3) siswa belum memiliki 

kemampuan membuat proses penyelesaian masalah, (4) siswa belum memiliki 

kemampuan memeriksa kembali kebenaran hasil atau jawaban (Angraini dkk, 

2019). 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika setiap siswa beragam. Keberagaman kemampuan pemecahan masalah 

matematika juga dialami oleh siswa kelas IV SD Negeri 02 Moramo Utara. Hasil 

studi pendahuluan memberikan fakta bahwa tidak semua siswa mampu 
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menyelesaikan masalah. Kondisi ini menuntut adanya langkah mencari solusi 

kepada siswa. Agar solusi yang diberikan bisa tepat, diperlukan analisis terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

kelas IV SD Negeri 02 Moramo Utara. Penelitian ini akan mendeskripsikan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada setiap tahap kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Diharapkan penelitian mi dapat dijadikan dasar 

pemberian bantuan guru kepada siswa yang mengalami permasalahan dalam 

proses pemecahan masalah matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa yang telah tertuang dalam judul “Analisis 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SDN 02 Moramo Utara”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa di Kelas IV SDN 02 Moramo Utara pada materi 

pecahan. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian yang telah 

diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas IV SDN 02 Moramo 

Utara ? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas IV SDN 02 Moramo Utara. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sebagai 

berikut. 

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang analisis kemampuan 

pemecahan masalah matematika.  

2. Peneliti dapat mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa kelas IV SDN 02 Moramo Utara.  

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukkan kepada guru, khususnya guru 

matematika agar dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 

4. Bagi Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri 

Kendari, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan referensi 

bagi mahasiswa dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama 

dibidang matematika. 

1.6 Definisi Operasional 

Kemampuan pemecahan masalah matematika yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu merujuk pada prosedur Polya. Berikut ini beberapa langkah 

yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian masalah, yaitu: (1) memahami 

masalah; (2) menyusun rencana penyelesaian; (3) melaksanakan rencana 

penyelesaiannya; dan (4) memeriksa kembali hasil dan penyelesaian yang dibuat.  
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Secara garis besar tahap-tahap penyelesaian masalah menurut polya ada 4 

langkah yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan suatu masalah, 

dapat diuraikan sebagai berikut. (1) Memahami Masalah. Pada aspek memahami 

masalah, siswa perlu mengidentifikasi apa yang diketahui, apa saja yang ada, 

jumlah, hubungan dan nilai-nilai yang terkait serta apa yang sedang mereka cari. 

(2) Membuat Rencana. Pada aspek ini, siswa perlu mengidentifikasi operasi yang 

terlibat untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. (3) Melaksanakan Rencana. 

Pada aspek ini, hal yang diterapkan tergantung pada apa yang telah direncanakan 

sebelumnya, mengartikan informasi yang diberikan kedalam bentuk matematika, 

dan melaksanakan rencana selama proses dan perhitungan yang berlangsung. (4) 

Memeriksa Kembali. Pada tahap ini hal yang perlu diperhatikan adalah mengecek 

kembali informasi yang penting, mengecek semua perhitungan yang sudah 

terlibat, mempertimbangkan apakah solusinya logis, melihat alternative lain, dan 

membaca pertanyaan kembali dan bertanya kepada diri sendiri apakah 

pertanyaannya sudah benar-benar terjawab. 

 


