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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Pemecahan masalah merupakan suatu kemahiran yang harus dimiliki 

dalam suatu pembelajaran matematika. Hal ini berdasarkan pada tujuan 

pembelajaran matematika dalam silabus kurikulum 2013 yang menyebutkan 

pemecahan masalah (problem solving) sebagai salah satu kemahiran yang harus 

dimiliki siswa. Selain itu National Council of Teacher Mathematics (NTCM) 

menyebutkan pemecahan masalah menjadi salah satu kemampuan dasar dari 

empat kemampuan dasar lainnya. Kemampuan dasar lainnya yang dikemukakan 

NTCM yaitu penalaran, komunikasi, penelusuran pola dan hubungan, dan 

representasi (Ulya, 2015). Kemudian pentingnya kemampuan pemecahan masalah 

ditegaskan oleh Branca (Purnomo et al, 2014) beliau menegaskan pemecahan 

masalah merupukan tujuan utama dalam pembelajaran matematika.   

Pemecahan masalah menjadi tujuan pembelajaran, mengandung arti bahwa 

pemecahan masalah dapat digunakan dalam menyelesaikan persoalan pelajaran 

maupun dalam kehidupan. Menurut Anderson (Ulya, 2016) pemecahan masalah 

merupakan keterampilan yang melibatkan beberapa proses seperti proses 

menganalisa, menafsirkan, menalar, memprediksi, mengevaluasi dan 

merefleksikan. Hal ini menunjukan bahwa pemecahan masalah menggunakan 

proses berpikir dari pengetahuan sebelumnya kedalam masalah yang dihadapi. 

Selain itu pemecahan masalah menjadi tujuan pembelajaran pembelajaran karena 

pemecahan masalah mempunyai manfaat untuk siswa.  

Menurut Nissa (2015: 48)  dengan melakukan pemecahan masalah siswa 

memperoleh proses menalar dan melakuakan kreativitas dalam berpikir untuk 

mempelajari hal-hal baru dalam matematika dengan pemahaman yang lebih besar. 

Dengan demikian pemecahan masalah merupakan cara yang sangat berguna untuk 

mempraktikan keterampilan matematika. Selain itu dengan kemampuan 

memecahkan masalah yang telah dipelajari dalam pembelajaran, siswa dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan. 
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Kemampuan pemecahan masalah haruslah terus diasah caranya dengan 

mengerjakan soal pemecahan masalah. Salah satu bentuk soal yang dapat 

dijadikan soal pemecahanan masalah adalah soal cerita. Soal cerita merupakan 

salah satu bentuk soal yang menyajikan permasalahan terkait dengan kehidupan 

sehari-hari hal ini menurut Hartini (2008:3). Namun tidak semua soal dapat 

dikatakan suatu masalah. Menurut Hudojo (Nahdataeni et al, 2015) suatu soal 

dapat dikatakan suatu masalah jika soal tersebut memberikan tantangan yang tidak 

dapat dikerjakan dengan prosedur rutin. Tantangan dalam soal tersebut dapat 

mendorong siswa untuk menggunakan kreativitasnya dalam memecahkan 

masalah. Sehingga dengan pemberian soal cerita dapat memberikan tantangan 

untuk siswa dalam memecahkan masalah. 

Kemampuan pemecahan masih tergolong belum memuaskan hal ini 

berdasarkan pada nilai ulangan harian materi Persamaan Linier Satu Variabel 

(PLSV) dan Pertidaksamaan Linier Satu Variabel (PtLSV) yang berbentuk uraian, 

masih banyak siswa yang nilainya dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

KKM yang diterapkan untuk kelas VII sebesar 75. Padahal PLSV dan PtLSV 

merupakan salah satu materi pelajaran yang erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari.  Berdasarkan hasil ulangan harian pada semester I tahun ajaran 

2017/2018, materi PLSV dan PtLSV masih banyak siswa yang belum tuntas. 

Seperti yang terdapat pada kelas VII-D siswa yang belum tuntas sebanyak 

74,36%. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika 

beliau mengungkapkan bahwa dalam menyelesaiakan soal uraian berbentuk cerita 

pada materi PLSV dan PtLSV siswa masih kesulitan dalam mengidentifikasi 

masalah sehingga mengakibatkan solusi yang didapat tidak sesuai dengan tujuan 

masalah. Kemudian masih terdapat kesalahan dalam mengoperasikan aljabar. 

Untuk melihat lebih lanjut rendahnya kemampuan pemecahan masalah pada siswa 

kelas VII-D maka dilakukan tes dengan materi persamaan linier satu variabel. 

Dengan soal “Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi 

panjang. Lebar tanah tersebut 6 m lebih pendek dari pada panjangnya. Jika 

keliling tanah 60 m, tentukan luas tanah petani tersebut?” 
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Gambar 1.1 Contoh Hasil Pengerjaan Siswa 1  

Dari hasil pengerjaan, siswa tidak dapat menuliskan informasi dengan 

lengkap sehingga mengakibatkan kemampuan siswa dalam menghubungkan 

informasi masih kurang. Hal ini terlihat dari siswa langsung menggunakan setiap 

informasi tanpa mengidentifikasi secara mendalam sehingga mengakibatkan 

solusi yang didapat siswa kurang tepat. Berikut hasil pengerjaan siswa lainnya: 

 

Gambar 1.2 Contoh Hasil Pengerjaan Siswa 2 

Pada gambar 1.2, siswa tidak menuliskan informasi dengan lengkap. 

Sehingga mengakibatkan pada kelirunya dalam  melaksanakan strategi. Seperti 

yang dituturkan oleh guru mata pelajaran pada saat wawancara siswa masih 

kesalahan dalam mengoperasikan aljabar. Kemudian strategi yang digunakan 

belum cukup untuk menemukan solusi sesuai dengan pertanyaan. Dari kedua 

subjek ini belum mampu mengidentifikasi dengan baik. Kedua siswa memiliki 

strategi akan tetapi solusi yang dihasilkan belum sesuai dengan pertanyaan. 

Menimbulkan dugaan apakah siswa memahami pertanyaan pada soal atau tidak. 

Selain dari itu perlu diketahui bagaimana cara siswa mendapatkan solusi tersebut 

dan meyakinkan solusi yang didapatkannya. Sehingga perlu dilakukan analisis 

mengenai langkah pemecahan masalah siswa. Bransford dan Stein (Ulya, 2016) 

mengenalkan langkah penyelesaian masalah IDEAL problem solving sebagai 
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langkah penyelesaian masalah yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

dan menyelesaikan masalah. IDEAL problem solving memiliki 5 tahapan yaitu 

mengidentifikasi masalah, mendefinisikan tujuan,  Menggali strategi, 

melaksanakan strategi dan mengkaji kembali hasil yang didapat (Prasetya et al, 

2012).  

Langkah pemecahan IDEAL problem solving hampir sama dengan langkah 

pemecahan Polya. Langkah pemecahan Polya adalah memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, melaksanakan penyelesaian dan membuat 

kesimpulan. Pada tahapan polya menuliskan informasi pada soal dan menentukan 

masalah terletak pada satu tahapan yaitu memahami masalah. Sedangkan pada 

IDEAL problem solving dalam  menuliskan informasi pada soal dan menentukan 

tujuan masalah berada pada tahap yang berbeda sehingga lebih terperinci. 

Langkah IDEAL problem solving yang rinci ini akan berguna ketika melakukan 

analisis jawaban siswa untuk mengetahui bagian mana yang paling menyulitkan 

siswa. Selain itu, langkah IDEAL problem solving yang rinci ini dapat membantu 

siswa untuk berpikir secara sistematis. Pardimin dan  Widodo (2016) berpendapat 

bahwa dalam menyelesaikan masalah siswa dituntut untuk berpikir secara 

sistematis. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi sistem persamaan 

dan pertidaksamaan linier satu variabel berdasarkan langkah IDEAL Problem 

Solving. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa 

berdasarkan langkah IDEAL Problem Solving? 

 

C. Batasan Masalah 

 Dalam melakuakan penelitian ini tentunya terdapat beberapa batasan 

masalah. Batasan masalah dimaksudkan agar penelitian tetap fokus dengan apa 

yang ingin diteliti. Pembatasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini hanya pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu 

variabel. 

2. Penentuan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan indikator langkah 

IDEAL Problem Solving. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan langkah 

IDEAL Problem Solving. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat membawa manfaat 

antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap kajian pemecahan masalah siswa dengan menggunakan langkah 

IDEAL Problem Solving. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian diharapka membawa manfaat praktis diantaranya : 

a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai pengalaman yang berharga dan 

sekaligus memberikan pengetahuan baru mengenai analisis jawaban 

pemecahan masalah. 

b. Bagi siswa, dengan penelitian ini siswa lebih optimal dalam 

mempersiapkan diri dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

c. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian 

atau referensi mengenai pemecahan masalah. 

d. Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka perbaikan dan pengembangan pembelajaran. 

 

 

  


