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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Corona Virus atau yang sering disebut COVID-19 merupakan 

salah satu wabah yang sedang terjadi saat ini, penduduk di bumi sedang 

disibukkan oleh virus yang berbahaya ini sehingga mengakibatkan 

masyarakat beramai-ramai untuk memutus tali rantai penularan dengan 

berdiam diri di rumah agar tidak merabaknya korban virus yang bisa 

mematikan ribuan orang dalam waktu yang singkat ini. Sehingga banyak 

kegiatan yang di alihkan melalui via daring seperti perbelanjaan, bisnis, 

pendidikan dan lainnya.  

COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan, kini pembelajaran di 

Indonesia telah diubah menjadi pembelajaran yang berbeda dari biasanya, 

karena peserta didik, guru dan staff sekolah tidak diperkenankan keluar 

rumah untuk menghindari penularan virus. Hal itu menyebabkan 

pembelajaran dialihkan sementara menjadi pembelajaran di rumah atau 

biasa disebut pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai 

macam aplikasi yang menunjang demi tercapainya tujuan pembelajaran.  

COVID-19 telah mengubah bentuk pembelajaran yang mulanya 

tatap muka menjadi via daring, akan tetapi Kurikulum yang digunakan 

masih tetap sama yaitu Kurikulum 2013 atau K-13, yang berarti peserta 

didik dituntut untuk memenuhi kewajiban sebagai peserta didik 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Tuntutan kurikulum 2013 yang mengharuskan peserta didik lebih aktif saat 

proses pembelajaran, menjadi tugas untuk guru agar dapat lebih berinovasi 



2 
 

 
 

dalam memberikan model dan metode pembelajaran demi tercapainya 

tujuan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Menteri pendidikan Indonesia Nadiem Makarim menyampaikan 

wacana dalam rapat kerja bersama dengan Komisi X DPR RI mengenai 

peta pendidikan Indonesia ke depan pada Kamis (2/7/2020), yang 

menyatakan bahwa apa yang terjadi setelah COVID-19, setelah pandemi 

ini, ada beberapa hal perubahan struktural yang akan berdampak pada peta 

jalan pendidikan kita, dan pada sistem pendidikan kita. Yang pertama 

adalah pembelajaran jarak jauh ini akan merupakan menjadi sesuatu yang 

permanen, bukan pembelajaran jarak jauh saja yang pure, tapi hybrid mode 

menurut Nadim adaptasi terhadap teknologi itu pasti tidak akan kembali 

lagi. Hal itu akan menjadi tantangan tersendiri untuk pengajar agar tetap 

bisa memberikan pelayanan pendidikan dengan memberikan hak siswa 

untuk meningkatkan berbagai kemampuan yang sangat penting, 

diantaranya yaitu kemampuan pemecahan masalah.  

Kemampuan menyelesaikan masalah merupakan keterampilan 

yang sangat penting dan diperlukan oleh peserta didik, karena 

permasalahan akan selalu ada dan harus dihadapi ketika hidup 

bermasyarakat dan agar peserta didik dapat  mengembangkan dirinya. 

Pernyataan ini didukung oleh National Council of Supervisors of 

Mathematics (NCSM, 1977) bahwa “learning to solve problems is the 

principal reason for studying mathematics”.  

Dari hasil International Survei Program for International Student 

Assessment (PISA) tahun 2012, Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 

negara peserta PISA (OECD, 2012). Pada tahun 2015, Indonesia masih 

menempati peringkat 56 dari 65 negara peserta PISA dalam kemampuan 

menghitung, membaca dan sains (OECD, 2015). Sedangkan hasil survey 

internasional TIMSS (Trend in Internasional Mathematics and Science 

Survey). Pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat 49 dari 53 

negara peserta TIMSS. Berdasarkan hasil survey TIMSS (2015), 
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presentase kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik di 

Indonesia masih di bawah standar Internasional.  

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis tidak 

hanya berdasarkan studi PISA dan TIMSS, kenyataan yang terjadi di 

sekolah setelah melakukan observasi dan wawancara kepada guru di SMP 

IT Al-Atiqiyah Sukabumi, hanya sekitar 30% siswa yang mampu 

memecahkan masalah matematika ketika diberikan permasalahan. Tidak 

sedikit peserta didik setelah diberikan permasalahan selalu kesulitan. Hal 

ini diperkuat dengan data rata-rata nilai PTS peserta didik sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Rata-Rata Nilai PTS  yang 

Mengukur Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Siswa 

Kelas Rata-Rata Nilai 

VII 43,87 

 

Dari rata-rata nilai diatas, diketahui bahwa masih banyak peserta didik 

yang memiliki nilai dibawah rata-rata dalam kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa, sedangkan KKM pelajaran matematika di 

sekolah yaitu bernilai 75.  

Dalam pembelajaran matematika dengan mengunakan kurikulum 

K-13 mengaharuskan peserta didik untuk berkelompok, berskusi dan 

berperan aktif ketika pembelajaran, hanya saja masih terdapat kendala 

terlebih lagi ketika menggunakan pembelajaran jarak jauh.  

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis 

kemampuan pemecahan masalah matematika setelah diterapkan 

pembelajaran jarak jauh, penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika setelah 

diterapkan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul “ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIS SISWA SMP IT AL-ATIQIYAH 

SETELAH DITERAPKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH”. 
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B. Rumusan Masalah  

Dari uraian diatas permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah 

matematika setelah diterapkan pembelajaran jarak jauh? 

2. Apa penyebab sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika setelah 

diterapkan metode pembelajaran jarak jauh? 

3. Bagaimanakah saran atau solusi untuk sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah dan sangat rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

matematika setelah diterapkan metode pembelajaran jarak jauh? 

 

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Materi yang diteliti yaitu segi empat 

2. Siswa yang akan diteliti yaitu siswa kelas VII SMP IT Al-Atiqiyah 

2019/2020. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemecahan 

masalah matematika siswa setelah diterapkan pembelajaran jarak jauh. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah 

matematika. 

2. Memaparkan temuan penelitian berkaitan dengan penyebab sangat 

tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah matematika setelah diterapkan metode 

pembelajaran jarak jauh. 

3. Memaparkan saran atau solusi untuk sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah dan sangat rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

matematika setelah diterapkan metode pembelajaran jarak jauh. 
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E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan pembaca dan peneliti tentang analisis kemampuan 

pemecahan masalah matematika setelah diterapkan metode 

pembelajaran jarak jauh. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini sebagai wahana untuk menambah pengalaman 

pada dunia pendidikan yang sesungguhnya.  

b. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan 

masukan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis agar siswa dapat memecahkan suatu permasalahan 

nyata. 

 


