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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu jalan bagi setiap individu dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, Pendidikan yang sebagai suatu hal yang wajib bagi kehidupan 

sepatutnyalah perlu diperhatikan dengan serius untuk mendapatkan mutunya. 

Mutu bangsa tergantung pada nilai-nilai kemampuan dan pengembangan dalam 

diri manusia, karena pentingnya suatu pendidikan, hal ini jadi suatu hal yang 

harus diselesaikan (Rara, 2018).  Hal ini diperkuat dengan pendapat (Sitepu, 

2016) bahwa pendidikan merupakan segala usaha yang dilaksanakan dengan 

sadar,dan bertujuan mengubah tingkah laku manusia kearah yang lebih baik dan 

sesuai dengan yang diharapkan. Pendidikan akan merangsang kreativitas 

seseorang agar sanggup menghadapi tantangan-tantangan alam, masyarakat, 

teknologi serta    yang semakin kompleks.  

Berdasarkan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwa : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, bangun 

ruang dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu bilangan. Matematika 

banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir disetiap aspek 

kehidupan ilmu matematika diterapkan. Karena itu matematika disebut sebagai 

ratu segala ilmu (Panjaitan, 2019).   Menurut James (Rahmah, 2018) Matematika 

adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-

konsep yang berhubungan satu dengan lainnya.  Matematika terbagi dalam tiga 

bagian besar yaitu aljabar, analisis dan geometri. Tetapi ada pendapat yang 

mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi empat bagian yaitu aritmatika, 

aljabar, geometris dan analisis dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan  
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statistika. Matematika merupakan pelajaran yang dapat menumbuh kembangkan 

berbagai kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta didik untuk menemukan 

struktur dan konsep materi, sehingga dengan kemampuan tersebut peserta didik 

mampu berpikir matematik, kreatif dan meningkatkan kemampuan lainnya 

(Panjaitan, 2020). 

Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kemampuan yang 

sangat penting untuk dimiliki setiap peserta didik di Indonesia. Karena 

kemampuan ini merupakan kemampuan awal atau kemampuan dasar dalam diri 

seseorang untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah dengan menggunakan 

strategi yang dimiliki maupun diciptakan (Fitria, 2018).  Sehingga tidak heran 

bahwasanya sebagian besar peserta didik memiliki kemampuan pemecahan 

masalah matematis yang rendah. Rendahnya kemampuan pemecahan matematis 

peserta didik dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar peserta didik. Hal tersebut 

terjadi karena rendahnya mutu pendidikan di indonesia (Fauza, 2020). Hal ini 

diperkuat berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2018, peringkat 

Indonesia pada nilai Programme for International Student Assessment ( PISA) 

berada pada peringkat 72  dari 78 negara dalam hal matematika. Dalam 10-15 

tahun terakhir, nilai Indonesia cenderung stagnan (Rokhim at al, 2021).  Selain 

itu, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik juga 

disebabkan karena kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar matematika 

dan kebiasaan belajar peserta didik yang kurang baik (Sari, 2019) 

Menurut Abdurrahman (Meranti, 2015) bahwa yang menjadi faktor 

penyebab rendah atau kurangnya kemampuan matematis peserta didik, salah satu 

diantaranya adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar, misalnya 

dalam pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan tradisional yang 

menempatkan peserta didik dalam proses belajar mengajar sebagai pendengar. 

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika peserta didik 

adalah kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pelajaran matematika, hal 

ini disebabkan adanya anggapan bahwa matematika adalah salah satu mata 

pelajaran yang paling sulit dan menakutkan dibanding dengan mata pelajaran lain 

(Nabillah & Abadi, 2019) 
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Mempelajari matematika berarti mempelajari memecahkan masalah 

matematika, yang dapat ditemukan dikehidupan sehari -hari atau didalam ilmu 

matematika itu sendiri. yaitu  suatu  pernyataan  atau pertanyaan dalam   

matematika   untuk   diselesaikan,  Barody (Tambunan, 2020).  Kemampuan 

pemecahan masalah sangat penting dimiliki oleh setiap peserta didik karena (a) 

pemecahan masalah merupakan tujuan umum pengajaran matematika, (b) 

pemecahan masalah yang meliputi metoda, prosedur dan strategi merupakan 

proses inti dan utama dalam kurikulum matematika, dan (c) pemecahan masalah 

merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika (Puadi, 2017). 

Aritmatika Sosial merupakan materi yang cukup sulit bagi sebagian besar 

peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena soal-soal yang disajikan 

biasanya berbentuk soal  yang menuntut peserta didik untuk memecahkan 

masalah. Hasil penelitian yang dilakukan Fitri, (Dila & Zanthy, 2020) 

menyimpulkan bahwa peserta didik masih kurang mampu menyelesaikan soal 

cerita aritmatika sosial, yaitu: (1) peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi 

mengalami kesulitan pada penyelesaian, memeriksa kembali proses dan hasil 

penyelesaian; (2) peserta didik yang memiliki kemampuan sedang mengalami 

kesulitan dalam merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian 

dan memeriksa kembali proses dan hasil penyelesaian; dan (3) peserta didik yang 

memiliki kemampuan rendah mengalami kesulitan dalam memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian dan memeriksa 

kembali proses dan hasil penyelesaian. Penyebabnya adalah kesulitan itu timbul 

dari segi internal yaitu kecerdasan, minat, dan bakat. Sedangkan, dari segi 

eksternal yaitu lingkungan kelas. 

Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk Mengetahui Tingkat 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik Kelas VII  Medan 

pada Materi Aritmatika Sosial. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Peserta Didik kelas VII  SMP Adhyaksa Medan Pada Materi 

Aritmatika Sosial”. 
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1.2.    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalahnya adalah 

sebagai berikut :  

1. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia  

2. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik  

3. Kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar matematika 

4. Kebiasaan belajar peserta didik yang kurang baik 

 

1.3.   Batasan masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti membatasi 

masalah tentang kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 

VII  Medan pada Materi Aritmatika Sosial.  

 

1.4.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan Batasan Masalah di atas maka Rumusan Masalah dalam 

penelitian adalah “bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik kelas VII SMP Adhyaksa  Medan pada materi Aritmatika Sosial”. 

 

1.5.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah 

matematis peserta didik kelas VII SMP Adhyaksa Medan pada materi Aritmatika 

Sosial. 

 

1.6.   Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dua manfaat yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Pada penelitian ini diharapkan dapat menyempaikan informasi hasil 

deskripsi tentang kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik pada 

materi Aritmatika Sosial. 
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2.   Manfaat Praktis 

a) Bagi Guru  

1. Memberikan informasi pada guru mengenai kemampuan pemecahan 

masalah matematis peserta didik SMP kelas VII pada materi Aritmatika 

Sosial.  

2. Memberikan gambaran mengenai cara meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas VII pada materi 

Aritmatika Sosial. 

b) Bagi Peserta didik 

1. Dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam materi 

Aritmatika Sosial. 

2. Peserta didik dapat menerapkan atau menafsirkan matematika kedalam 

kehidupan nyata. 

c)   Bagi Sekolah 

1. Diharapkan dapat memberikan  potret perkembangan peserta didik baik 

kognitif, psikomotorik dan afektif sehingga dapat memberikan kebijakan 

yang tepat dalam mendukung proses pembelajaran.  

2. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk mengambil 

keputusan yang tepat dalam peningkatan kualitas dan inovasi pembelajaran 

terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

d) Bagi Peneliti 

1. Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

menambah cakrawala pengetahuan. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi ketika sudah mengajar di suatu 

sekolah dan menerapkannya. 

 

1.7.   Batasan Istilah 

Untuk menghindari salah mengartikan salah atau pemahaman terhadap 

beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dilakukan 

pendefinisian istilah-istilah berikut ini: 

1. Analisis adalah penyelidikan suatu kejadian (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian 
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ini, analisis yang dimaksud oleh peneliti adalah kegiatan meneliti suatu 

masalah dengan tujuan untuk menarik kesimpulan guna memperjelas keadaan 

yang sebenarnya. 

2. Kemampuan pemecahan masalah adalah kecakapan atau potensi yang 

dimiliki peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Masalah matematis adalah suatu pertanyaan atau soal yang menunjukkan 

adanya tantangan, tidak mudah diselesaikan menggunakan prosedur yang 

telah diketahui, dan memerlukan perencanaan yang benar didalam proses 

penyelesaiannya. 

4. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aritmatika sosial, yang 

meliputi materi Aritmatika Sosial Untung dan Rugi.  

5. Kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP Adhyaksa 

Medan, sedangkan untuk Uji Instrumen dilakukan di kelas VIII-A.
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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Pengertian Kemampuan  

Menurut Zain (Simanjuntak, 2019) Kemampuan adalah kesanggupan, 

kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Pendapat ini 

menggambarkan bahwa kemampuan manusia ditimbulkan dengan adanya usaha 

sendiri  sebagai suatu dasar seseorang dalam pelaksanaan pekerjaan secara efektif 

atau sangat berhasil. Sementara itu, Robbin (Wenas & Logor, 2015) kemampuan 

berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu 

pekerjaan, dan lebih lanjut Robbin menyatakan bahwa kemampuan (ability) 

adalah susatu penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Pendapat 

ini diperkuat dengan pendapat Anggiat Sinaga dan Sri Hadiati (Astuti, 2015) 

mendefenisikan kemampuan sebagai suatu dasar seseorang yang dengan 

sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan secara efektif atau sangat 

berhasil. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan (ability) 

adalah kecakapan atau potensi seseorang Individu untuk menguasai keahlian 

dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Pada 

dasarnya kemampuan terdiri atas dua kelompok faktor Robbin (Wenas & Logor, 

2015) yaitu: 

a. Kemampuan intelektual (intelectual ability) yaitu kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berfikir, menalar, dan 

memecahkan masalah. 

b. Kemampuan fisik (physical ability) yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas 

yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. 

 

2.1.2. Pengertian pemecahan masalah matematis 

Matematika merupakan pelajaran yang dapat menumbuh kembangkan 

berbagai kemampuan peserta didik, kemampuan peserta didik untuk menemukan 

struktur dan konsep materi, sehingga dengan kemampuan tersebut peserta didik 
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mampu berpikir matematik, kreatif dan meningkatkan kemampuan lainnya 

(Panjaitan, 2020). 

Menurut Burns (Meranti, 2015), masalah adalah suatu kondisi dimana 

seseorang mencari beberapa tujuan yang sesuai dengan tindakan nyata. Dalam 

konteks matematika, sebuah masalah merupakan situasi yang melibatkan 

kemampuan matematis, konsep, atau proses yang digunakan untuk mencapai 

tujuan. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah 

sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan) atau harus dicarikan jalan 

keluarnya. Menurut (Fitriana, 2020) Dalam konteks matematika, sebuah masalah 

merupakan situasi yang melibatkan kemampuan matematis, konsep, atau proses 

yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kriteria masalah matematika ialah : 

Terdapat kondisi yang membingungkan terkait dengan pemahaman peserta didik, 

Ketertarikan peserta didik untuk menemukan suatu penyelesaian, Peserta didik 

tidak mampu memproses secara langsung penyelesaian, Penyelesaiannya 

mensyaratkan penggunaan ide matematika. Sehingga untuk menyelesaikan 

masalah matematika tidak mudah dan membutuhkan pemahaman maupun 

pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. 

Polya mengemukakan terdapat dua macam masalah dalam matematika 

yaitu: (1) masalah menemukan (problem to find), dan (2) masalah membuktikan 

(problem to prove). Masalah menemukan (problem to find) adalah menemukan 

jawaban atau teori yang konkrit atau abstrak, termasuk teka-teki. Sedangkan 

masalah membuktikan (problem to prove) adalah menunjukkan kebenaran suatu 

pernyataan. Melalui pembuktian suatu pernyataan itu dapat dinilai benar atau 

salah. 

Pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Puadi, 2017). 

Dan Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh 

peserta didik. Tuntutan akan kemampuan pemecahan masalah dipertegas secara 

eksplisit dalam kurikulum tersebut yaitu, sebagai kompetensi dasar yang harus 

dikembangkan dan diintegrasikan pada sejumlah materi yang sesuai (Hadi & 

Radiyatul, 2014). Dan Mayer mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu 

proses banyak langkah dengan si pemecah masalah harus menemukan hubungan 
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antara pengalaman masa lalunya dengan masalah yang sekarang dihadapinya dan 

kemudian bertindak untuk menyelesaikannya (Widjajanti, 2009). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemecahan 

masalah matematis adalah cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan 

dikembangkan dengan menggunakan banyak langkah untuk menyelesaikannya.  

 

2.1.3. Pengertian kemampuan pemecahan masalah matematis  

Menurut Gunantara dalam (Suryani at al, 2020)  Kemampuan pemecahan 

masalah adalah suatu kecakapan atau potensi yang dalam diri peserta didik 

sehingga ia dapat menyelesaikan permasalahan dan dapat mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kesumawati (Salsabila, 2018) kemampuan 

pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur 

yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu 

membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan 

strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang 

diperoleh. Hal ini diperkuat dengan pendapat Fadillah (Rajagukguk, 2020) 

mengatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan suatu 

aktivitas kognitif yang kompleks, sebagai proses untuk mengatasi suatu masalah 

yang ditemui dan untuk menyelesaikan diperlukan sejumlah strategi. Dari 

beberapa pendapat diatas, maka Kemampuan pemecahan masalah matematis 

adalah kemampuan awal atau kemampuan dasar dalam diri seseorang untuk 

menyelesaiakan atau mengatasi masalah dengan menggunakan strategi yang 

dimiliki atau diciptakan. 

 

2.1.4. Indikator pemecahan masalah 

Indikator pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

indikator berdasarkan pendapat Polya dalam (Rahim & Roesdiana, 2021) yakni 

meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 

Tahap I. Memahami Masalah  

Peserta didik dituntut dapat menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan pada 

soal, membuat gambaran ataupun ilustrasi jika memungkinkan, mencoba 

memahami masalah baik yang sederhana maupun khusus. 
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Tahap II. Merencanakan Penyelesaian 

Bila suatu masalah sudah dipahami, maka langkah selanjutnya adalah memikirkan 

bagaimana mencari jawaban dari masalah tersebut. Pada tahap ini guru menuntun 

peserta didik agar merencanakan dan merancang solusi perencanaan seperti apa 

yang akan dilakukan baik secara sistematis dan rasional, bagaimana 

melakukannya, dan hasil yang diharapkan. Langkah-langkah yang dapat 

dilakukan adalah seperti berikut :  

1. Membuat Pemisalan  

Membuat pemisalan dengan suatu perubahan dari yang ditanyakan dan 

diketahui maupun hal lain yang dianggap perlu. Hal itu akan mempermudah 

dalam merencanakan model matematika yang akan digunakan untuk memecahkan 

suatu masalah.  

2.  Membuat Model Matematika 

Tujuan utama dalam merencanakan pemecahan suatu masalah adalah 

menentukan model matematika yang sesuai dengan masalah yang akan 

diselesaikan. Karena itu guru dalam hal ini mengarahkan peserta didik untuk 

dapat membuat model matematika dari masalah.  

 

Tahap III. Menyelesaikan Masalah   

Pada tahap ini peserta didik mencari solusi dari masalah. Solusi dicari dengan 

menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan rumus disertai 

perhitungan yang tepat. 

 

Tahap IV. Memeriksa Kembali  

Tahap  ini merupakan kegiatan pemeriksaan secara khusus setiap informasi dan 

langkah penyelesaian untuk mengetahui apakah ada permasalahan terhadap 

jawaban yang telah diperoleh. 

Berdasarkan pendapat Polya dalam (Rahim & Roesdiana, 2021) di atas, 

maka dalam penelitian ini peneliti menggolongkan indikator tersebut menjadi 

beberapa bagian yaitu sebagai berikut: 
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1. Memahami masalah, meliputi kemampuan untuk menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada soal. 

2. Merencanakan penyelesaian masalah, meliputi kemampuan membuat 

pemisalan matematika. 

3. Menyelesaikan masalah, meliputi kemampuan dalam memilih dan 

menerapkan rumus yang sesuai. 

4. Memeriksa Kembali, meliputi kemampuan dalam memeriksa kembali 

kebenaran jawaban dan menginterpretasikan jawaban. 

 

2.2. Materi Aritmatika Sosial Untung dan Rugi 

Dalam kehidupan sehari–hari tidak terlepas dari kegiatan yang berhubungan 

dengan aritmetika sosial. Dalam aritmetika sosial akan dibahas tentang kegiatan 

perekonomian antara lain: keuntungan dan kerugian.(Nurmalasari & Erdiantoro, 

2020) 

Untung dan Rugi. 

 Untung adalah dimana Harga penjualan lebih besar dari pada Harga 

pembelian. Sedangkan Rugi adalah dimana Harga penjualan lebih kecil dari pada 

Harga pembelian. 

U = HJ ˃ HB 

dan 

R = HJ ˂ HB 

Dimana :  

 U   =  Untung  

 R   =  Rugi 

HJ  = Harga Penjualan 

HB = Harga Pembelian. 

a. Persentase Keuntungan 

 Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase 

keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. 

Rumus yang dipakai adalah sebagai berikut: 

PU = 
�������  × 100% 
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Dimana : 

PU = Persentase Keuntungan 

b. Persentase Kerugian 

Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari 

suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. 

PR  = 
�������  × 100 

Dimana :  

PR = Persentase Kerugian. 

 

2.3. Kerangka Konseptual 

Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan awal atau 

kemampuan dasar dalam diri seseorang untuk menyelesaikan atau mengatasi 

masalah dengan menggunakan strategi yang dimiliki maupun diciptakan. 

Sehingga tidak heran bahwasannya sebagian besar beserta didik memiliki 

kemampuan pemecahan masalah yang rendah. Rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar peserta 

didik. Hal tersebut terjadi karena rendahnya mutu pendidikan di indonesia, 

kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam belajar matematika dan kebiasaan 

belajar peserta didik yang kurang baik. 

Oleh karena permasalahan di atas, dalam penelitian ini peneliti akan 

menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas VIII 

SMP Adhyaksa Medan berdasarkan indikator Polya (Rahim & Roesdiana, 2021) 

yang peneliti golongkan menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Memahami masalah, meliputi kemampuan untuk menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada soal. 

2. Merencanakan penyelesaian masalah, meliputi kemampuan membuat 

pemisalan matematika. 

3. Menyelesaikan masalah, meliputi kemampuan dalam memilih dan 

menerapkan  rumus yang sesuai. 

4. Memeriksa Kembali, meliputi kemampuan dalam memeriksa kembali 

kebenaran jawaban dan menginterpretasikan jawaban. 
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2.4. Penelitian yang Relevan 

Melihat kembali hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah suatu hal 

penting untuk dilakukan, hal ini berguna sebagai rujukan penelitian yang akan 

dilakukan, disamping itu agar tidak terjadi pengulangan dari penelitian yang sudah 

ada. Adapun penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. (Fitria, 2018) dengan judul “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Peserta didik pada Materi Aritmatika Sosial Kelas VII SMP dalam 

Pembelajaran Matematika.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

kemampuan pemecahan  masalah matematis peserta didik   pada   materi   

Aritmatika   Sosial. Dari  hasil penelitian ini diperoleh deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah  matematis adalah sebagai berikut : 1) kemampuan 

pemecahan masalah SRkurang baik karena masih banyak indikator 

pemecahan masalah  yang  belumterpenuhi.  2) kemampuan  pemecahan  

masalah sudah  tergolong baik. Karena sebagian besar dari indikator 

pemecahan masalah sudah terpenuhi. Sedangkan kemampuan pemecahan 

masalah sudah sangat baik. Karena semua indikator pemecahan masalah 

sudah terpenuhi. 

2. (Andayani & Lathifah, 2019) dengan judul “Analisis Kemampuan Pemecahan 

Masalah Peserta didik SMP dalam Menyelesaikan Soal pada Materi 

Aritmatika Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik SMP dalam menyelesaikan soal aritmatika 

sosial, kemampuan yang diharapkan dkuasai oleh peserta didik yakni 

kemampuan menyelesaikan soal matematika   dengan   baik   dan   benar. 

Berdasarkan  analisis  data dalam penelitian ini dapat  disimpulkan  bahwa  

kesalahan  yang  dilakukan  peserta didik terbanyak pada  indikator  

memahami  masalah.  

3. (Riskyanti, D.; Hamid, H.; Jalal, 2021), dengan judul “Analisis Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Peserta didik Kelas VII-1 SMP Negeri 14 

Halmahera Selatan pada Materi Aritmatika Sosial”. Tujuan dilaksanakannya 



14 

 

 

 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik kelas VII-1 SMP Negeri 14 

Halmahera Selatan dalam menyelesaikan soal aritmatika sosial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta didik SMP N 14 Halmahera Selatan dalam menyelesaikan soal dengan 

materi aritmatika sosial dalam kategori rendah.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.   Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif Menurut Sugiyono menjelaskan 

bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang 

(Jayusman & Shavab, 2020). 

Desain penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Strauss 

dan Corbin (Nugrahani, 2014) penelitian dengan desain kualitatif merupakan jenis penelitian 

yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. 

Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam 

sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-

matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang 

dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, 

dan tes.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian Diskriptif Kualitatif adalah penelitian yang 

berusaha untuk mengetahui nilai variabel mandiri dimana temuannya tidak diperoleh melalui 

statistik atau hitungan, meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka 

sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif  (Nugrahani, 2014). 

 

3.2.   Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di UPT SMP Adhyaksa Medan yang berlokasi di Jl. H.m. 

Said No. 23 Medan, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos 

20235 dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada  semester genap T.A. 2021/2022.  

 

3.3.   Populasi dan Sampel Penelitian 

1.  Populasi Penelitian 
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 Populasi adalah objek terpilih oleh peneliti dengan memiliki karakteristik tertentu. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Sugiyono (Junaidi, 2017) Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kulitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.  

 Berdasarkan pengertian  diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 

didik kelas VII SMP Adhyaksa Medan yang berjumlah 33 peserta didik. 

2.  Sampel Penelitian 

 Sampel merupakan Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Menurut Arikunto (Junaidi, 2017) Sampel juga bisa disebut sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.  

 Teknik pengembilan sampel yang digunkan peneliti dalam penelitian ini adalah 

Purposive sampling. Menurut Sugiyono (Rosdianto, 2017) teknik pengambilan sampel dari 

sumber data dengan pertimbangan tertentu.  Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi 

yang ada di penelitian ini, yaitu sebanyak 33 peserta didik. Hal ini berdasarkan pendapat Danim 

(Junaidi, 2017)  menjelaskan: Jika 5 populasinya kurang dari 100, Iebih baik semua populasinya 

dijadikan sampel, selanjutnya jika populasinya lebih dari 100 maka sampelnya minimal 10-25%. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dari penelitian ini kurang dari 100, sehingga 

penulis menjadikan semua jumlah populasi menjadi sampel yaitu 33 peserta didik. 

 

3.4.   Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Tes adalah 

instrument pengumpulan data untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

dalam aspek kognitif, atau tingkat penguasa materi pembelajaran. Instrumen Penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Tes dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

data kualitatif mengenai  kemampuan pemecahan masalah pada materi Aritmatika Sosial . Jenis 

tes dalam penelitian ini berupa test essay soal cerita sebanyak 5 soal terkait materi Aritmatika 

Sosial Untung dan Rugi yang diperoleh dari soal-soal Ujian Nasional (UN) matematika 

mencakup  aspek Keuntungan  sebanyak 3 soal yaitu soal nomor 1 dengan konteks keuntungan 

Andi dalam melakukan kegiatan Beli Jual sepatu, soal nomor 3 dengan konteks keuntungan 

seorang pedagang gula dalam melakukan kegiatan Beli Jual gula, dan soal nomor 5 dengan 

konteks keuntungan   seorang pedagang buku dalam melakukan kegiatan Beli Jual buku. Untuk 
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aspek Kerugian  sebanyak 2 soal yaitu soal nomor 2 dengan konteks kerugian  Pak Hamid dalam 

melakukan kegiatan penjualan sepeda motor dan soal nomor 4 dengan konteks kerugian Ali 

dalam melakukan kegiatan Beli Jual sepeda. Tes tertulis dan bentuk tes yang diberikan dalam 

bentuk essay test dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Soal tes disusun berpedoman pada kurikulum yang berlaku.  

2. Tes dilakukan sesuai dengan situasi dan keadaan sekolah tempat penelitian, waktu 

disesuaikan dengan jam pelajaran matematika, yang diawasi oleh peneliti.  

3. Menskor dan menilai hasil pekerjaan peserta didik. 

 Sebelum soal tes digunakan pada sampel maka terlebih dahulu diuji coba untuk melihat 

validitas, realibilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal tes. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah soal yang digunakan sudah sesuai dengan indikator dan tujuan yang ingin 

dicapai. Proses uji coba instrumen yang dilakukan untuk mengukur aspek tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Uji Validitas Soal 

 Validitas adalah suatu ukuran yang membuktikan tingkat kevalidtan atau kesahihan suatu 

instrumen. Hal ini didukung oleh pendapat Arikunto (Laura, 2019) bahwa validitas adalah 

keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang 

akan diukur. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengungkapkan 

sesuatu yang diukur. 

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi 

product moment Arikunto (Syamsuryadin, 2017) terhadap nilai-nilai dari variabel X dan variabel 

Y dengan rumus sebagai berikut:  

 

��� =	 
 ∑� − (∑�)(∑)
��
∑�� − (∑�)���
 ∑� − (∑)�� 

                              

   Sumber: Arikunto (Syamsuryadin, 2017) 

Keterangan : 

��� : koefisien korelasi   

N   : banyaknya peserta tes 

ΣX : jumlah skor butir 
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ΣY : jumlah skor total 

X : Skor butir 

Y : Skor total 

Kriteria pengujian dengan taraf signifikan a= 5%, jika ������� > ������ maka instrumen 

dinyatakan valid dan apabila ������� < 	������, maka instrumen dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas Soal  

Menurut Muhidin dan Abdurahman (Imron, 2019) suatu instrumen pengukuran dikatakan 

reliabel jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi uji reabilitas instrumen dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil 

yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Untuk 

menguji reabilitas dalam penelitian ini, penelti menggunakan rumus Alpha (Imron, 2019) sebagai 

berikut :  

�!! = " ## − 1% (1 − ∑&�
�

&�� ) 
                                                  Sumber : (Imron, 2019) 

Keterangan: 

�!! : Reliabilitas instrumen  

K : Banyaknya butir soal 

∑&�� : Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal  

&�� : Varian stotal 

Sebelum menghitung reliabilitas soal, terlebih dahulu dicari varians setiap soal dan varians 

total. Dengan menggunakan rumus Alpha varians sebagai berikut:  

'� = ∑(� − (∑()
�

  

                         Sumber : (Syamsuryadin, 2017) 

Keterangan: 

'� : Varians total 

∑ X
2 

: Jumlah skor tiap butir soal 

N : Banyaknya peserta tes 
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Untuk menafsirkan harga reliabilitas tes, maka harga tersebut dikonfirmasikan ke tabel 

harga kritik r Product Moment, α = 5%, dengan dk = N-2, jika ������� > ������	)  maka tes 

dinyatakan reliable. 

3. Uji Taraf Kesukaran Soal 

Indeks kesukaran merupakan bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal. 

Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 – 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukan taraf kesukaran 

soal, sehingga soal dengan indeks 0,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya 

indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. (Luis, 2019). Menurut Suharsimi (Dias 

Rahmasari, 2016), soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar 

karena soal yang terlalu mudah tidak merangsang peserta didik untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar atau sulit akan menyebabkan peserta didik 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar 

jangkauannya.  

Tingkat kesukaran dapat dihitung dengan rumus menurut Arikunto (Hamimi, 2020) 

sebagai berikut: 

*+ = ∑+, + ∑+.		
!/  

      Sumber : Arikunto (Hamimi, 2020) 

Keterangan : 

*+ : Tingkat kesukaran soal 

∑+,	 : Jumlah Soal kelas atas 

∑+.	 : Jumlah Soal kelas bawah 


!  : 27% × banyak subjek ×2 

S  : Skor tertinggi 

                Tabel 3.1. Klasifikasi Tingkat Kesukaran 

Rentang Tingkat Kesukuran Keterangan 

0 ≤ TK ≤ 30% Sukar 

31 ≤ TK ≤ 70% Sedang 

71 ≤ TK ≤ 100% Mudah 

       Sumber : Purwanto (Priska, 2020) 

4. Uji Daya Pembeda 
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Daya beda (diskriminasi) suatu soal merupakan kemampuan item soal untuk 

membedakan peserta didik yang berkemampuan pandai dengan peserta didik yang 

berkemampuan rendah. Soal yang baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh peserta didik 

yang mampu/pandai menguasai materi soal, dan tidak dapat dijawab secara benar oleh peserta 

didik yang belum menguasai materi tes (Son, 2019) 

Menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus menurut Arikunto (Hamimi, 2020) 

adalah sebagai berikut:  

Db = 
78�	79
:∑;89<	∑;99=8(=8>	8	)

	     
Keterangan  :  

DB  : Daya beda soal 

M!	  : Skor rata-rata kelompok atas 

M�  : Skor rata-rata kelompok bawah 

N! : 27%  N 

  : Jumlah kuadat kelompok atas 

  : Jumlah kuadat kelompok bawah 

Daya beda dikatakan signifikan jika A.������ > A.����� berdasarkan tabel distribusi t 

untuk dk (N-1) kelompok atas ditambah (N-1) kelompok bawah pada taraf nyata 5%.  

3.5.   Teknik analisis data 

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode 

kualitatif deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kesulitan 

peserta didik dalam menyelesaikan tes.  

Dalam tulisan ini peneliti menganalisis kemampuan peserta didik kelas VII  Medan dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah pada materi Aritmatika Sosial berdasarkan indikator 

Polya (Rahim & Roesdiana, 2021) yang peneliti golongkan menjadi beberapa bagian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan memahami masalah, meliputi kemampuan untuk menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada soal. 

2. Kemampuan merencanakan penyelesaian masalah, meliputi kemampuan membuat 

pemisalan matematika. 
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3. Kemampuan menyelesaikan masalah, meliputi kemampuan dalam memilih dan menerapkan 

rumus yang sesuai. 

4. Kemampuan memeriksa kembali, meliputi kemampuan dalam memeriksa kembali 

kebenaran jawaban dan menginterpretasikan jawaban. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan di atas, maka data 

yang telah ada dalam instrumen penelitian diolah sesuai dengan kebutuhan analisis. Di dalam 

pengolahan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik perhitungan persentase, untuk 

mengetahui tingkat kemampuan yang diahadapi peserta didik dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah . Dengan soal tes yang diberikan dapat mengukur beberapa aspek 

kemampuan  peserta didik. Setelah persentase kemampuan peserta didik dihitung, maka jenis 

kemampuan yang dialami peserta didik dapat diketahui.  

 Menurut Sugiono (Rijali, 2018) adapun langkah-langkah pengolahan data dan analisis data 

secara kualitatif dan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Reduksi data, yaitu pengecekan kelengkapan data untuk menemukan data yang masih 

kurang dan mengecualikan yang tidak relevan. 

2. Tabulasi data, yaitu menghitung data dan memberikan skor (scoring) terhadap jawaban 

responden melalui tes dan membuatnya pada tabel yang berisikan alternative jawaban 

frekuensi dan presentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

B = C
 × 100% 

                                    Sumber: (Ali, 2017) 

Keterangan: 

f  : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  : Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

P  : Angka persentase 

3. Deskriptif data, yaitu menguraikan data secara sistematis, induktif, deduktif sesuai dengan 

sistematika pembahasan  

4. Penarikan kesimpulan, yaitu rangkuman, uraian-uraian dalam beberapa   kalimat yang 

mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat. 
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Data yang telah dipersentasikan kemudian direkapitulasikan dan diberi kriteria untuk 

menentukan tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik terhadap materi 

Aritmatika Sosial dengan teknik hitung PP (Presentasi Penguasaan) sebagai berikut: 

BB = /#E�	FGHI	JKLM�ENMℎ	/#E�	PG#QKPGN × 100% 

     (Sumber : (Sugondo & Bernard, 2021)) 

Menurut Kurniawan dan Fitriani (Sugondo & Bernard, 2021), Kriteria kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik dalam pengerjaan soal Aritmatika Sosial sebagai 

berikut: 

              Table 3.2. Kriteria Kemampuan Pemecahan Masalah   

Nilai Kriteria 

0 - 35 Sangat Rendah 

36 - 59 Rendah 

60  - 74 Sedang 

75 - 89 Tinggi 

90 - 100 Sangat Tinggi 

   Sumber: Kurniawan dan Fitriani (Sugondo & Bernard, 2021) 

Kemudian peneliti melakukan interpretasi dan mendeskripsikan dengan memberikan 

kesimpulan sehingga permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dipecahkan. 

 

 


