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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Belajar bertujuan untuk mengubah perilaku manusia yang awalnya tidak 

tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, dan 

mengembangkan apa yang diketahui dan dimengerti. Belajar harus dilakukan oleh 

setiap manusia agar manusia itu sendiri dapat bertahan hidup pada zaman sekarang 

seiring dengan berkembangnya teknologi. Salah satu cara manusia untuk bisa 

belajar adalah dengan sekolah. 

 Manusia akan diarahkan kepada pengetahuan yang semestinya diketahui 

saat belajar di sekolah. Dari jenjang PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, sampai 

SMA/SMK/MA sederajat. Manusia akan selalu berkembang pemikirannya. 

Manusia sebagai siswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu 

hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak dipahami pada masing-masing 

jenjang tersebut.  

 Siswa harus bisa menyelesaikan masalah secara bertahap. Kemampuan 

pemecahan masalah matematis adalah kemampuan siswa dalam mencari solusi 

untuk sebuah permasalahan. Kemampuan pemecahan masalah sangat diperlukan 

oleh siswa karena permasalahan matematika adalah permasalahan yang 

diselesaikan melalui prosedur-prosedur mulai dari mencari informasi dan mengolah 

informasi agar mendapatkan solusi yang tepat, dan membuktikan solusi tersebut. 

 Kebiasaan pemecahan masalah akan terbawa juga kepada permasalahan 

lain, karena kemampuan pemecahan masalah yang baik akan mempengaruhi siswa 

dalam memecahkan masalah lain. Kemampuan pemecahan masalah siswa sangat 

penting dalam keberhasilan siswa dalam belajar, karena manusia hidup selalu 

menemukan masalah, dan manusia dituntut untuk mendapatkan solusinya. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat berguna juga dalam 

memecahkan masalah lainnya. 

 Pembelajaran tidak terlepas dari persoalan yang diberikan kepada siswa. 

Persoalan tersebut diberikan agar siswa bisa lebih memahami isi dari pelajaran. 
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Persoalan-persoalan yang biasa dihadapi oleh siswa berupa tugas-tugas dan soal-

soal yang diberikan dan harus diselesaikan oleh siswa. Pemecahan masalah dalam 

hal ini adalah urutan dan aturan yang dilakukan oleh siswa dalam mencari solusi 

dari persoalan-persoalan yang diberikan.  

 Pemberian soal atau tugas kepada siswa sangat bermanfaat guna melatih 

siswa agar terbiasa dalam memecahkan masalah, karena kemampuan pemecahan 

masalah setiap siswa memiliki perbedaan. Hal ini bergantung pada tingkat 

kemampuan kognitif siswa tersebut. Kemampuan kognitif di sini dapat diartikan 

sebagai kemampuan siswa dalam mengolah dan memproses informasi yang didapat 

dalam usahanya untuk memecahkan masalah. Taksonomi Bloom ranah kognitif 

yang telah direvisi (Anderson, L.W., 2001) yakni: mengingat (remember), 

memahami/mengerti (understand), menerapkan (apply), menganalisis (analyze), 

mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create). 

 Kemampuan kognitif siswa berbeda satu sama lain. Ada siswa yang 

kemampuan kognitifnya tinggi, sedang, dan rendah. Setiap tingkatan ini memiliki 

karakteristiknya sendiri. Kemampuan kognitif siswa yang berbeda-beda juga 

mempengaruhi tingkat kecerdasan masing-masing siswa. Salah satunya adalah 

kecerdasan logis-matematis siswa. Kecerdasan logis-matematis adalah kemampuan 

siswa dalam menghitung, mengukur, menganalisis, atau melakukan hal-hal lain 

yang berkaitan dengan matematika. (Puspadewi, 2012) kecerdasan logis matematis 

meliputi perhitungan matematis, berpikir logis, pemecahan masalah, penalaran 

induktif dan penalaran deduktif, dan ketajaman dalam pola dan hubungan.   

 Kemampuan kognitif siswa dan pemecahan masalah adalah dua hal yang 

saling berhubungan, karena ranah kognitif pada Taksonomi Bloom di atas mirip 

dengan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya. Maka dari itu, 

kemampuan kognitif siswa akan berbanding lurus dengan kemampuan pemecahan 

masalah. Langkah-langkah yang dilalui oleh siswa dalam memecahkan masalah 

akan menunjukkan tingkatan dari kemampuan kognitif siswa tersebut. 

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berkaitan dengan materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel. Dalam materi ini siswa membutuhkan kecerdasan 

logis-matematis yang baik meliputi kemampuan berpikir logis dan kemampuan 
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berhitung. Kemampuan berpikir logis dan kemampuan berhitung dimanfaatkan 

dalam proses pemecahan masalah. Oleh karena itu, ada keterkaitan antara 

kecerdasan logis-matematis dengan kemampuan kognitif dalam pemecahan 

masalah, karena pemecahan masalah adalah salah satu komponen pembentuk 

kecerdasan logis-matematis 

 Siswa seharusnya memiliki kemampuan kognitif yang baik dalam 

pemecahan masalah. Kemampuan kognitif yang baik dalam pemecahan masalah 

membuat siswa menjadi terbiasa untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang 

dihadapi dengan mudah. Selain dari pada itu, dengan kemampuan pemecahan 

masalah yang baik siswa jadi terbiasa untuk berpikir logis, terstruktur, dan induktif-

deduktif. Menurut Puspadewi (2012) bahwa berpikir logis, terstruktur, dan induktif-

deduktif adalah tiga dari berbagai karakteristik siswa yang memiliki kecerdasan 

logis-matematis baik 

 Dari hasil observasi awal, masih ada siswa yang memiliki kemampuan 

kognitif dalam pemecahan masalah rendah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa 

terhadap soal yang diberikan kepada siswa. Berikut adalah soal yang diberikan. 

 

Gambar 1.1. Soal Observasi Awal 

 Soal di atas diberikan kepada seluruh siswa kelas VIII SMP Khalifah 

Boarding School, dan lebih dari 50% menjawab dengan tidak benar. Berikut adalah 

data persentase nilai siswa. 
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Tabel 1.1. Persentase Jawaban Siswa Kelas VIII SMP Khalifah Boarding 

School 

Persentase siswa Keterangan 

37,5% Benar 

62,5% Tidak Benar  

 

Dari data di atas, lalu diambil satu sampel yang memiliki jawaban salah. Berikut 

adalah jawaban dari siswa tersebut. 

 

          Memahami 

   masalah 

      Perencanaan 

      Penyelesaian 

      masalah 

 

 

Menyelesaikan 

Pemecahan masalah 

 

 

 

  

Melihat kembali pemecahan masalah 

 

 

Gambar 1.2. Jawaban siswa 

 Pada gambar tersebut, siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa di atas bahwa siswa hanya mampu 

melakukan lpemecahan masalah dengan baik sampai pada langkah perencanaan 

penyelesaian masalah biru) dan masih kurang baik pada langkah menyeesaikan 

pemecahan masalah dan melihat pemecahan masalah (merah). Walaupun informasi 

dari soal telah didapatkan oleh siswa, namun siswa tersebut tidak menuliskan apa 

yang ditanyakan dari soal. Siswa menjawab persoalan menggunakan metode 

substitusi, namun siswa salah pada proses perhitungan. Sehingga himpunan 

penyelesaian yang didapat oleh siswa tidak tepat. 
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 Data tersebut didukung dengan hasil wawancara singkat terhadap beberapa 

siswa yang menjawab soal dengan tidak benar. Ketika siswa diwawancara, siswa 

menyampaikan bahwa kesulitan yang dialami oleh siswa adalah kurangnya 

pemahaman terhadap konsep yang digunakan untuk menyelesaikan soal yang 

diberikan. Siswa bisa menerjemahkan soal cerita kepada bentuk matematikanya, 

namun kurang teliti pada saat mengoperasikan metode substitusi yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal, sehingga himpunan penyelesaian yang didapat tidak 

tepat. 

 Berdasarkan jawaban siswa tersebut, bisa disimpulkan bahwa kemampuan 

kognitif dalam pemecahan masalah siswa tersebut rendah, karena siswa baru 

mencapai tahap menerapkan. Kecerdasan logis-matematis siswa tersebut rendah 

karena siswa masih salah dalam perhitungan. Walaupun demikian, belum dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan kognitif siswa dalam pemecahan masalah dengan 

kecerdasan logis-matematis berbanding lurus, karena ini hanya berkaitan dengan 

satu siswa saja. Oleh karena itu, kecerdasan logis-matematis dan kemampuan 

kognitif siswa dalam pemecahan masalah saling berhubungan karena pemecahan 

masalah termasuk ke dalam komponen-komponen pembentuk kecerdasan logis-

matematis, namun belum diketahui apakah diantara kedua hal tersebut berbanding 

lurus atau tidak. Maka dari itu, perlu adanya penelitian tentang analisis kemampuan 

kognitif pada langkah-langkah pemecahan masalah berdasarkan kecerdasan logis-

matematis siswa guna menggali informasi sedalam-dalamnya tentang kemampuan 

tersebut dari masing-masing siswa dan penyebab dari rendahnya kemampuan 

kognitif siswa, terkhusus pada mata pelajaran matematika SMP materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV), karena materi ini adalah materi yang 

sangat sulit bagi siswa, apalagi jika permasalahan diberikan berupa soal cerita. 

Permasalahan yang dihadapi siswa pada materi Sistem Persamanaan Linear Dua 

Variabel membutuhkan kemampuan kognitif yang baik. Penelitian ini dilakukan 

terhadap siswa kelas VIII di SMP Kholifah Boarding School Kabupaten Sukabumi.  
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B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas, bahwa masalah yang akan dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana kemampuan kognitif siswa dalam pemecahan masalah 

matematis berdasarkan kecerdasan logis-matematis? 

2. Apa saja penyebab kurangnya kemampuan kognitif siswa dalam pemecahan 

masalah matematis berdasarkan kecerdasan logis-matematis? 

 

C. Batasan Masalah 

 Perkembangan pada penelitian ini kemungkinan akan terjadi. Oleh karena 

itu, perlu adanya batasan-batasan masalah mengenai segala sesuatu yang akan 

diteliti. Berikut batasan-batasan masalah dari penelitian ini: 

1. Data analisis hanya berupa hasil scan dari jawaban uraian siswa kelas VIII 

SMP Khalifah Boarding School tahun ajaran 2018/2019 semester 2. 

2. Materi yang akan dipergunakan pada penelitian ini adalah materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). 

3. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus. 

4. Data awal didapat dari jawaban siswa terhadap instrumen berupa angket 

Kecerdasan Logis-Matematis. 

5. Hasil analisis data berupa jawaban dari instrumen soal yang diberikan 

kepada setiap siswa, lalu disesuaikan dengan Deskriptor dan Indikator 

Kemampuan Kognitif pada Langkah-Langkah Pemecahan Masalah 

menurut Polya, serta mengklasifikasikan tingkatan indikator yang dicapai 

oleh masing-masing siswa. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang telah ditentukan, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis kemampuan kognitif siswa dalam pemecahan masalah 

matematis berdasarkan kecerdasan logis-matematis. 
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2. Memaparkan temuan-temuan penelitian berkaitan dengan penyebab 

kurangnya kemampuan kognitif siswa dalam pemecahan masalah 

matematis berdasarkan kecerdasan logis-matematis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru, memberikan gambaran keadaan siswa sebenarnya agar dapat 

meningkatkan pembelajaran guna memperbaiki atau membantu siswa 

meningkatkan kemampuan kognitif dalam pemecahan masalah matematis, 

karena permasalahan dalam matematika perlu diselesaikan secara bertahap. 

2. Bagi siswa, memberi penjelasan bahwa kemampuan kognitif dalam 

pemecahan masalah matematis terhadap mata pelajaran matematika sangat 

perlu untuk ditingkatkan. 

3. Bagi peneliti, peneliti mendapatkan pengalaman langsung di lapangan 

terkait tingkat kemampuan kognitif dalam pemecahan masalah matematis 

siswa berdasarkan kecerdasan Logis-Matematis.



 
 

 


