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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seringkali dihadapkan 

dengan suatu masalah. Permasalahan-permasalahan itu tentu saja tidak 

semuanya merupakan permasalahan matematis, namun matematika memiliki 

peranan yang sentral dalam menjawab permasalahan keseharian tersebut 

(Suherman, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa matematika sangat diperlukan 

setiap orang dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu memecahkan 

permasalahan. Oleh karena itu, tidak salah jika kemampuan pemecahan 

masalah menjadi aspek penting dalam pembelajaran matematika. 

Pentingnya pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika tentu 

harus diikuti adanya kesadaran guru untuk dapat mengusahakan siswa 

mencapai hasil yang optimal dalam kemampuan pemecahan masalah. Peran 

guru dalam pembelajaran matematika salah satunya adalah mengidentifikasi 

bagaimana langkah-langkah yang ditempuh siswa ketika memecahkan masalah. 

Guru dapat melacak letak dan jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dengan 

melihat langkah-langkah pemecahan yang ditempuh siswa (Yuwono, 2010). 

Kesalahan yang dilakukan siswa dapat dijadikan sumber informasi bagi guru 

dalam merancang pembelajaran yang sesuai yang dapat membantu siswa 

mengatasi kesalahan tersebut. 

Cara untuk mengidentifikasi kemampuan siswa dalam hal pemecahan 

masalah tentu bukan dilihat dari tingkah lakunya, akan tetapi secara spesifik dari 

hasil pekerjaan siswa, salah satunya adalah dengan pemberian soal-soal terbuka 

(open-ended). Suherman (2003) mendefinisikan open-ended problems atau 

problem tak lengkap atau problem terbuka sebagai problems yang 

diformulasikan memiliki multijawaban yang benar. Kegiatan pembelajaran 

dengan memberikan soal-soal open-ended membawa siswa dalam menjawab 

permasalahan dengan banyak jawaban yang benar sehingga mengundang 

potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu 

yang baru (Mustikasari, 2010). 

Polya (1957) menetapkan empat tahap yang dapat dilakukan agar siswa 

lebih terarah dalam menyelesaikan masalah matematika, yaitu understanding 

the problem, devising plan, carrying out the plan, and looking back yang berarti 

memahami masalah, menyusun rencana pemecahan masalah, melaksanakan 

rencana, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Sukayasa (2012) 

menyatakan bahwa tahap-tahap dalam proses pemecahan masalah yang 
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dikemukakan Polya  cukup sederhana, aktivitas-aktivitas dalam setiap tahap 

yang dikemukakan Polya cukup jelas dan tahap-tahap pemecahan masalah 

menurut Polya telah lazim digunakan dalam pemecahan masalah. Melalui 

tahapan-tahapan tersebut, guru dapat mengetahui profil pemecahan masalah, 

memperoleh gambaran tentang proses siswa dalam memperoleh jawaban. 

Profil pemecahan masalah siswa dapat berbeda-beda. Hal ini dikarenakan 

setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda pula. Fitriyani (2012) 

menyatakan bahwa kemampuan siswa dikelas dapat dikelompokkan dalam tiga 

jenis, yaitu kelompok kemampuan tinggi, sedang dan rendah.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki siswa 

mempengaruhi proses pemecahan masalah. Contohnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Sari (2012) serta Sutrisno, dkk (2013). Sari meneliti tentang profil 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah open-ended berdasarkan 

tahapan Polya pada jenjang sekolah menengah pertama, sedangkan Sutrisno, 

dkk meneliti tentang profil kemampuan mahasiswa dalam memecahkan 

masalah open-ended pada mata kuliah kalkulus 1 pada jenjang perguruan tinggi. 

Kedua penelitian tersebut menemukan bahwa profil pemecahan masalah yang 

dilakukan siswa maupun mahasiswa berbeda untuk setiap tingkat kemampuan 

yang dimiliki. 

Berdasarkan uraian di atas,  peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

langkah-langkah pemecahan masalah yang ditempuh siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika berbentuk open-ended berdasarkan 

tahapan Polya pada siswa Sekolah Menengah Pertama, yaitu di kelas VIII SMP 

Negeri 5 Salatiga. Salah satu materi matematika yang dipelajari di kelas VIII 

adalah lingkaran. Terdapat beberapa jenis soal open-ended yang terkait dengan 

lingkaran. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian untuk 

mengetahui profil pemecahan masalah open-ended dengan judul “Profil 

Pemecahan Masalah Berbentuk Open-Ended berdasarkan Tahapan Polya Pada 

Siswa SMP Negeri 5 Salatiga Dalam Materi Lingkaran”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana profil pemecahan masalah berbentuk open-

ended dalam materi lingkaran berdasarkan tahapan Polya pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 5 Salatiga?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil pemecahan masalah 

berbentuk open-ended dalam materi lingkaran berdasarkan tahapan Polya pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Salatiga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pendidikan matematika khususnya untuk memberikan 

gambaran tentang langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. 

2. Secara praktis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang proses siswa 

dalam memperoleh jawaban yang dapat dijadikan dasar guru untuk 

mengidentifikasi kelemahan siswa dalam memecahkan masalah sehingga 

guru dapat membantu menentukan langkah yang tepat guna mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika menyelesaikan soal 

matematika pada tahapan-tahapan tertentu. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada siswa 

dalam menyelesaikan masalah berbentuk open-ended. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang 

memberikan inspirasi untuk penelitian pendidikan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 


