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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan serta membentuk 

watak peradaban bangsa yang bermartabat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, 

yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa serta berupaya untuk mengembangkan 

potensi serta kemampuan peserta didik dan menjadikan mereka menjadi manusia 

yang beriman, berakhlak mulia, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab. Seluruh lembaga satuan 

pendidikan di Indonesia tanpa terkecuali memiliki peran penting untuk 

merealisasikan fungsi pendidikan nasional tersebut. Semua jenjang pendidikan 

termasuk sekolah Dasar memiliki peranan penting untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional tersebut (Dalimunthe, 2015:102). Dalam undang-undang RI 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 

pendidikan adalah: 

“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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara” (UU 

SISDIKNAS No. 20, 2003). 

Keberhasilan proses pendidikan tidak  dapat   dilepaskan  dari   proses belajar 

mengajar di sekolah, sebab sekolah merupakan salah  satu pelaksana pendidikan 

yang dominan dalam  keseluruhan organisasi pendidikan disamping keluarga dan 

masyarakat. Dalam pembelajaran di sekolah merupakan suatu proses interaksi 
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antara guru dan siswa. Siswa tidak hanya menerima   materi yang   disampaikan  

oleh   guru,  tetapi juga mengambil peran dalam proses pembelajaran. 

Menurut Riyadi (2013) dalam Dwi Eka Sari dkk (2015:1) mengatakan 

bahwa “matapelajaran fisika adalah salah satu mata pelajaran dalam rumpun  

sains yang dapat mengembangkan kemampuan berfikir analisis induktif dan 

deduktif dalam menyelesaikan  masalah yang berkaitan dengan  peristiwa  alam   

sekitar serta dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya 

diri”. Dalam pelajaran fisika siswa tidak hanya  belajar konsep hukum atau 

rumus,tetapi juga belajar bagaimana menggunakan konsep untuk membahas 

masalah fisika yang dapat berupa soal- soal fisika. 

Menurut Nasution(2012) dalam Dwi Eka Sari dkk (2015:1) mengatakan 

bahwa“kemampuan matematika siswa adalah cara yang konsisten yang 

dilakukan siswa dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, cara 

berfikir dan memecahkan soal yang dipengaruhi oleh  lingkungan fisik, emosi, 

lingkungan  sosial, kondisi fisik dan psikis siswa”. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusmawan, S.Pd., 

selaku guru Fisika di kelas XI SMA Negeri 2 Kendari, pada tanggal 12 Oktober 

2020 serta pengamatan langsung peneliti pada saat melaksanakan PLP 2 di SMA 

Negeri 2 kendari diketahui kurangnya kemampuan matematis peserta didik dalam 

mengerjakan soal-soal fisika yang telah disediakan. Beliau mengatakan minat 

peserta didik dalam pelajaran fisika sangatlah kurang sehingga berpengaruh pada 

kemampuan matematis peserta didik. sebagian besar peserta didik masih kurang 
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paham  pada materi fisika ada beberapa hal yang membuat kemampun matematis 

peserta didik sangat kurang yaitu peserta didik menganggap rumus materi tersebut 

sangat banyak dan berbelit-belit, peserta didik kurang termotivasi pada materi 

yang disampaikan, peserta didik kurang berusaha untuk memahami materi 

tersebut dan peserta didik mendapat kesulitan dalam menetapkan rumus atau cara 

yang harus digunakan pada saat menjawab soal-soal yang diberikan. Penyebab 

lain yang dapat menjadi kurangnya kemampuan matematis peserta didik adalah 

konsep dasar yang belum dikuasai peserta didik, serta kurangnya pengalaman 

peserta didik yang berhubungan dengan materi. 

Dalam sebuah pembelajaran seorang peserta didik kadang menghadapi 

sebuah hambatan dalam belajar. Proses belajar satu peserta didik dengan peserta 

didik lain tidak sama, setiap peserta didik memiliki cara yang berbeda dalam 

memahami penjelasan materi. Menurut Ifalani (2014) dalam Dinda (2020;11) 

menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan intelektual yang 

berbeda, ini dapat dilihat dari cara peserta didik dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. Serta kemampuan peserta didik untuk menganalisis masalah masih 

rendah, serta juga suulit menerjemahkan perintah soal cerita kedalam model 

matematika sehingga salah dalam menyelesaikannya. 

Ismail (2016) mengatakan Faktor yang melatar belakangi penyebab 

timbulnya masalah kemampuan matematis  pada peserta didik bersumber pada 

faktor internal (faktor dari diri manusia itu sendiri)  dapat mencakup segi 

intelektual seperti kecerdasan, bakat, minat, motivasi, kondisi, dan keadaan fisik. 



4 

 

 

Faktor eksternal (faktor dari luar manusia) meliputi kondisi sosial peserta didik, 

seperti lingkungan, ekonomi keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. 

 Menurut Meltzer (2003) dalam Rudi dan Heni (2015:174) mengatakan 

bahwa “Dalam proses pembelajaran fisika, kemampuan  matematis perlu 

dikuasai untuk menyelesaikan persoalan fisika dengan mudah, karena pada 

kenyataannya memang fisika tidak terlepas dari perhitungan matematis seperti 

menjumlah, mengurangi, mengalikan, mendeferensialkan, mengintegralkan dan 

lain-lain. Fisika merupakan bagian dari ilmu sains yang memiliki korelasi dengan 

matematika.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan  matematis  apabila tidak 

segera diatasi akan terus-menerus mengganggu peserta didik dalam menerima 

pengetahuan-pengetahuan baru. Apabila tidak diperhatikan oleh guru, maka 

berakibat semakin bertambahnya materi yang tidak mampu dipahami secara 

tuntas. Hal ini dapat mengakibatkan kekurang mampuan peserta didik dalam 

menjawab soal-soal yang diberikan dan akhirnya berdampak pada rendahnya 

hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut 

diperlukan adanya suatu pengetahuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang menjadi penyebab terjadinya ketidakmampuan dalam matematis, sehingga 

dapat dilakukan upaya meminimalkan ketidakmampuan  yang dialami oleh 

peserta didik.  

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan 

analisis untuk mengetahui kemampuan matematis pada peserta didik pada konsep 

suhu dan kalor di kelas XI SMA Negeri 2 Kendari. Oleh karena itu, peneliti 
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mengangkat penelitian dengan judul “Analisis  Kemampuan Matematis Peserta 

Didik Pada Konsep Suhu Dan Kalor Kelas XI SMA Negeri 2 Kendari”. 

1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini yaitu pada: 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Fisika di Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kendari. 

2. Analisis kemampuan Matematis peserta didik konsep Suhu dan kalor kelas XI 

IPA SMA Negeri 2 Kendari. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan matematis peserta didik pada 

konsep Suhu dan Kalor Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kendari. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fisika di Kelas XI IPA SMA Negeri 2 

Kendari? 

2. Bagaimana kemampuan Matematis peserta didik pada konsep Suhu dan Kalor 

di Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kendari? 

3. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan matematis peserta 

didik pada konsep Suhu dan Kalor di kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kendari? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Fisika di kelas XI IPA SMA 

Negeri 2 Kendari. 
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2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik pada konsep Suhu dan 

Kalor di Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kendari. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan matematis peserta didik pada 

konsep Suhu dan Kalor di kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kendari. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan untuk kepentingan 

ilmiah yakni dapat menjadi sumbangan yang efektif serta sebagai sarana 

kelengkapan pengetahuan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Guru dapat mengetahui kemampuan pemahaman matematis peserta didik 

dalam pembelajaran fisika, sekaligus dapat mengetahui dimana kemampuan 

setiap peserta didik dalam memecahkan soal-soal dalam pembelajaran fisika. 

Dan dapat dijadikan referensi sebagai upaya dalam menyusun strategi dalam 

pembelajaran fisika yang lebih baik lagi. 

b. Bagi sekolah 

Sekolah berkontribusi dalam memajukan pendidikan serta perkembangan 

dengan meningkatkan kompetisi guru dan peserta didik dalam meningkatkan 
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mutu pendidikan di sekolah. Sehingga, mampu bersaing dengan sekolah-

sekolah yang lain. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan diri dan 

pengalaman untuk mengetahui analisis kemampuan pemahaman matematis 

serta bagaimana kemampuan matematis berpengaruh pada hasil belajar. 

Sehingga dapat dijadikan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri menjadi 

guru yang berkualitas khususnya dalam pembelajaran Fisika. 

d. Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai analisis kemampuan Pemahaman 

matematis. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian 

yang sejenis atau pengembangan terhadap topik-topik lain.  

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalah penafsiran terhadap istilah-istilah dalam 

proposal ini, maka perlu didefinisikan hal-hal berikut: 

1. Pembelajaran Fisika 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. 

Pembelajaran Fisika lebih menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi. Fisika berfungsi sebagai alat, pola pikir 

dan ilmu pengetahuan. Inti pembelajaran Fisika meliputi proses-proses sains 
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(keterampilan proses sains), yaitu merumuskan masalah, merumuskan 

hipotesis, merancang dan melaksanakan percobaan, interprestasi data serta 

mengomunikasikan perolehan. Pembelajaran fisika pada penelitian ini, diukur 

menggunakan instrumen observasi terdiri dari beberapa aspek yaitu persiapan 

pembelajaran, pra pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, antusias dalam 

pembelajaran dan pengerjaan soal, dan aspek keadaan kelas. 

2. Kemampuan Matematis 

Kemampuan matematis yang di maksud dalam penelitian  ini adalah 

bentuk penyelidikan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

matematis yang dialami oleh peserta didik pada konsep Suhu dan Kalor, yang 

indikatornya yaitu tingkat pemahaman, kemampuan matematis, sikap belajar, 

hasil, minat, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Kemampuan 

matematis pada penelitian ini diperoleh dari hasil tes uraian peserta didik 

3. Konsep Suhu dan Kalor 

Suhu menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran panas dinginnya 

suatu benda. Sedangkan panas atau kalor merupakan salah satu bentuk energi 

yang dapat menyebabkan perubahan suhu. Namun kebanyakan dari kita tidak 

dapat menemukan dan membedakannya. Konsep suhu dan kalor pada 

penelitian ini diperoleh dari tes uraian dan wawancara. 

  


