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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara jelas, sadar dan 

terencana demi terwujudnya proses pembelajaran yang berkembang dan 

peserta didik menjadi aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pegendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak yang 

baik dan keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara
1
. Pendidikan juga menempati posisi penting dalam peningkatan 

sumber daya manusia (SDM) sehingga nantinya melalui pendidikan manusia 

tercipta sebagai makhluk yang berhasil dan lebih siap untuk hidup di era 

globalisasi ini. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang 

tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 3.
2
 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha 

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

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

                                                           
1
 Depdiknas, Pedoman Khusus Pengembangan Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi (Jakarta: 

2003) pasal 3 
2
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, 
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Namun kenyataanya fungsi pendidikan belum sepenuhnya tercapai jika 

diamati dari keadaan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah 

pendidikan dalam bidang Matematika. Matematika adalah salah satu mata 

pelajaran dalam sebuah pendidikan yang menjadi mata pelajaran wajib pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Seperti yang dituangkan dalam UU 

No. 20 tahun 2003 pasal 37 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Matematika 

yang diajarkan dalam setiap sekolah memiliki peran dalam upaya 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam segala bidang. 

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa pembelajaran matematika dalam dunia 

pendidikan sangat penting dipelajari.  

Kolb bependapat pembelajaran matematika adalah proses memperoleh 

pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa sendiri melalui 

pengalaman individu siswa.
3
 Pembelajaran matematika diberikan untuk 

membekali siswa dengan kemampuan berfikir logis, analisis, sistematis, 

kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerja-sama. Pembelajaran matematika 

juga bertujuan untuk memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang metode matematika, menyelesaikan masalah 

dan menafsirkan solusi masalah. Hujodo menyatakan: “Tujuan pembelajaran 

matematika adalah mengembangkan pemikiran kritis, analitis, bersistem, dan 

mahir dalam memecahkan masalah serta mengaplikasikan ilmu matematika 

dalam kehidupan sehari-hari.”
4
 

                                                           
3
 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika. (Pekanbaru: Suska press, 2008), hal. 5 

4
 Hudojo, H, Strategi Mengajar Belajar, (Malang: IKIP Malang, 2007), hal.5 
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Menurut Hujodo pemecahan masalah merupakan bagian penting sebagai 

tujuan pembelajaran matematika. Dalam proses pemecahan masalah, siswa 

berlatih memperbaiki serta mengembangkan strategi yang mereka gunakan 

untuk memecahkan masalah yang berbeda non rutin terbuka dan juga situasi 

yang berbeda maka dari itu siswa diberikan kebebasan melakukan dugaan dan 

pembuktian sendiri berdasarkan konsep matematika yang telah dimiliki oleh 

siswa. Siswa hendaknya memiliki keterampilan atau kemampuan untuk 

memilih sendiri strategi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya dengan konteks yang berbeda.
5
 

Strategi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah akan mereka 

dapatkan sesuai kemampuan siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda. Ada banyak macam keterampilan yang dimiliki siswa hal 

tersebut mengingat bahwa pada dasarnya manusia memang tercipta dengan 

keadaan yang berbeda-beda. Secara rasional di dalam Al Qur’an telah tersirat 

mengenai perbedaan manusia yang terdapat dalam Surat Al Isra : 84 berikut
6
. 

 

Artinya:“Katakanlah “tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-

masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang benar jalannya” (QS 

Al-Isra: 84). 

                                                           
5
 Badri Hamzah, Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran, dalam http://pengalaman-al-

badri.blogspot.co.id/212/4/pemecahan-masalah-dalam-pembelajaran.html, diakses pada 28 

November 2018 
6
 Qur’an surat Al Isra’ ayat 84 

http://pengalaman-al-badri.blogspot.co.id/212/4/pemecahan-masalah-dalam-pembelajaran.html
http://pengalaman-al-badri.blogspot.co.id/212/4/pemecahan-masalah-dalam-pembelajaran.html
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Perbedaan mengenai manusia tersirat pula di Al Qur’an dalam suart yang 

lain, yaitu surat Az Zariyat : 8 dan surat Al Lail : 4 sbb
7
. 

 

Artinya:“Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda 

pendapat” (QS Az-Zariyat: 8) 

 

Artinya:“Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda” (QS Al-Lail:4)
8
 

Selain strategi, cara, pemikiran dan sikap yang berbeda mengenai 

bagaimana siswa memecahkan masalah yang dihadapi, terutama masalah 

dalam pembelajaran matematika. Masalah matematis dimana matematika 

yang memiliki peranan penting dalam menjawabnya. Memandang arti penting 

matematika, sendiri, maka sudah selayaknya memiliki kemampuan untuk 

menguasai matematika.
9
 Artinya setiap permasalahan matematis harus 

dipecahkan dengan kemampuan menguasai matematika yang layak.  

Permasalahan dalam mata pelajaran matematika tidak terlepas dari 

tuntutan terhadap sebuah kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. 

Diperlukan kemampuan pemecahan masalah matematika yang cukup 

sehingga dikatakan siswa dapat memahami dan memecahkan masalah 

matematis yang tercipta dengan sempurna. 

                                                           
7
 Qur’an surat Az Zariyat ayat 8 

8
 Qur’an surat Al Lail ayat 4 

9
 Mustikasari, Zulkardi, dan Nyimas, Pengembangan Soal-soal Open-Ended Pokok Bahasan 

Bilangan Pecahan di Sekolah Menengah Pertama, hal.45 
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Kemampuan pemecahan masalah matematika sendiri merupakan 

kemampuan siswa bagaimana mereka menyelesaikan atau mencari jawaban 

dari suatu pertanyaan yang terdapat di dalam suatu cerita, teks, dan tugas-

tugas dalam pelajaran matematika. Selain itu kemampuan pemecahan 

masalah matematika juga merupakan proses mencari solusi yang siswa 

sendiri mampu menyelesaikan masalah secara runtut dan benar pada soal 

matematika. Pengertian tersebut diperkuat oleh teori Polya yang mengartikan 

“Kemampuan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar 

dari kesulitan guna mencapai tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai”.  

Namun, kenyataannya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei empat 

tahunan TIMSS. Salah satu indikator kognitif yang dinilai adalah kemampuan 

siswa untuk memecahkan masalah non rutin. Saat keikutsertaan pertama kali 

pada tahun 1999 Indonesia memperoleh nilai rata-rata 403, tahun 2003 

memperoleh nilai rata-rata 411, tahun 2007 memperoleh nilai rata-rata 411, 

dan tahun 2011 memperoleh nilai rata-rata 386. Nilai standar rata-rata yang 

ditetapkan TIMSS adalah 500. Hal ini artinya posisi indonesia dalam setiap 

keikutsertaanya selalu memperoleh nilai dibawah rata-rata.
10

  

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa Indonesia 

juga dapat dilihat dari hasil survei PISA tahun 2012 yang menunjukan bahwa 

Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 65 negara di survei dengan nilai 

rata-rata kemampuan matematikanya yaitu 375. Nilai standar rata-rata yang 

                                                           
10

 Aprilia, Fitria, 2014, Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning Ditinjau dari 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis (Siswa.Lampung: Universitas Lampung), hal 2 



6 
 

 
 

ditetapkan PISA yaitu 500. Pada survei tersebut salah satu Indikator kognitif 

yang dinilai adalah kemampuan pemecahan masalah. Hasil survey TIMMS 

dan PISA menunjukan tingkat kemampuan matematis siswa di Indonesia, 

yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih rendah. 

Pentingnya memahami tingkat kemampuan pemecahan masalah dalam 

pembelajaran matematika tentu harus diikuti dengan adanya kesadaran guru 

untuk dapat mengusahakan siswa demi mencapai hasil yang optimal. Peran 

guru dalam pembelajaran matematika salah satunya adalah membantu siswa 

ketika memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini 

diperlukan untuk mengetahui kemampuan siswa dengan melihat kesalahan 

berpikir yang terjadi dan merapikan jaringan pengetahuan siswa.
11

 

Sebuah cara untuk mengidentifikasi kemampuan siswa dalam hal 

pemecahan masalah tentu bukan dilihat dari tingkah lakunya, akan tetapi 

secara spesifik dari hasil pekerjaan siswa. Salah satu caranya adalah dengan 

pemberian soal terbuka (open-ended). Kegiatan pembelajaran dengan 

memberikan soal-soal open ended biasanya membawa siswa nantinya dalam 

menjawab permasalahan dengan banyak cara sehingga mengundang potensi 

intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan suatu yang 

baru.
12

 Maksudnya pembelajaran dengan soal terbuka ditujukan untuk 

                                                           
11

 Yuwono, Profil Siswa SMA dalam Memecahkan Masalah Matematika Ditinjau dari Tipe 

Kepribadian, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), hal. xxiv 
12

 Mustikasari, Zulkardi, dan Nyimas, Pengembangan Soal-soal Open-Ended Pokok Bahasan 

Bilangan Pecahan di Sekolah Menengah Pertama, hal.46 
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mengembangkan daya kreatif dan kemampuan matematis secara maksimal 

sesuai dengan kualitas dan tingkat kemampuan siswa yang bersangkutan.
13

 

Kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran matematika 

dengan soal terbuka lebih tepat apabila siswa dapat memecahkan masalahnya 

dengan tahap yang tepat pula. Tahap yang mereka tempuh bukan tahap yang 

lebih cepat atau lebih banyak, akan tetapi tahap yang membawa mereka pada 

penyelesaian masalah dengan sempurna. Selain itu juga tahap yang mereka 

tempuh sesuai dengan kemampuan yang mudah untuk siswa. 

Tahap yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, salah satunya 

adalah dengan tahapan model Polya. Polya (1957) menetapkan empat tahap 

yang dapat dilakukan agar siswa lebih terarah dalam menyelesaikan masalah, 

yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan 

rencana, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Salah satu manfaat 

pemecahan masalah Polya adalah menjadikan siswa berhati-hati dalam 

mengenali tahap-tahap yang sesuai dengan proses pemecahan masalah. 

Sehingga siswa tidak lagi merasa takut terhadap pelajaran matematika karena 

selama ini matematika dinilai sebagai pelajaran yang sulit
14

. 

Aktivitas dalam setiap tahap yang dikemukakan Polya cukup jelas dan 

tahap-tahap pemecahan masalah menurut Polya telah jelas dan yakin 

digunakan untuk memecahkan masalah. melalui tahpan tersebut, guru dapat 

mengetahui profil kemampuan pemecahan masalah, memperoleh gambaran 

                                                           
13

 Ibid, hal.47 
14

 Syaiful Anwar, penggunaan Langkah Pemecahan Masalah Polya dalam Menyelesaikan Soal 

Cerita pada Materi Perbandingan di kelas VI, dalam Jurnal Pendidikan Matematika e-pensa Vol. 

1 No. 1, 2013 hal. 2 
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tentang proses siswa dalam memperoleh jawaban. Profil kemampuan 

pemecahan masalah oleh siswa memang berbeda-beda. Kebanyakan 

kemampuan peserta didik dikelas itu sendiri dikelompokkan menjadi tiga 

jenis yaitu tinggi, sedang dan rendah 
15

. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa diperlukannya 

kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Peneliti 

mencoba meneliti tentang profil kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah ditinjau dari perbedaan kemampuan matematika siswa. Sasaran pada 

penelitian ini akan dipaparkan bagaimana kemampuan siswa menyelesaikan 

masalah open-ended berupa soal cerita berdasarkan tahapan Polya pada siswa 

yang mempunyai kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. 

Sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu sekolah swasta 

di daerah Tulungagung yaitu MA At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung. 

Beberapa unit pendidikan yang dimiliki yayasan At-thohiriyah antara lain 

Pendidikan Formal Pondok Pesantren, Madrasah diniyah, Panti Asuhan, akan 

tetapi penelitian ini lebih fokus pada penelitian formal.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Diyah Siti Masruroh, S.Pd.I 

yang merupakan salah satu guru matematika MA At-Thohiriyah didapatkan 

hasil bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang dialami siswa dalam 

pembelajaran matematika terutama pada materi aljabar. Salah satu materi 

yang dipelajari di kelas X MA At-Thohiriyah adalah Sistem Persamaan 

                                                           
15

 Fitriyani, H., Identifikasi Kemmpuan Berpikir Matematis Rigor Siswa SMP berkemampuan 

Matematika Sedang dalam Menyelesaikan Soal Matematika, Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2012. http://eprints.unt.ac.id/7377/1/p-22.pdf diakses pada 03-04-2018 pada pukul 

11.05 WIB. 

http://eprints.unt.ac.id/7377/1/p-22.pdf%20diakses%20pada%2003-04-2018
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Linear Tiga Variabel.  Pada materi tersebut siswa lebih sering dilatih dengan 

latihan yang tersaji dalam bentuk soal cerita. Oleh karena itu, penyelesaian 

soal cerita yang berkaitan dengan Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

dilakukan melalui prosedur perumusan model matematika. 

Terdapat beberapa jenis soal terbuka atau open ended terkait dengan soal 

cerita pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel yang banyak 

kemungkinan melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

matematika terutama soal cerita. Penelitian ini diangkat dengan judul “Profil 

Kemampuan Pemecahan Masalah Berbentuk  Open-Ended Bahasan Pokok 

Soal Cerita Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel Kelas X MA At-

Thohiriyah Ngantru Tulungagung”. 

 

B. Fokus Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini difokuskan pada 

profil siswa yang berdasarkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

berbentuk open-ended agar tidak terjadi kerancauan dan demi terwujudnya 

suatu pembahasan yang sesuai dengan harapan. Adapun aspek yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah berbentuk open-ended pada 

siswa berkemampuan tinggi kelas X MA At-Thohiriyah Ngantru 

Tulungagung ? 

2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah berbentuk open-ended pada 

siswa berkemampuan sedang kelas X MA At-Thohiriyah Ngantru 

Tulungagung ? 
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3. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah berbentuk open-ended pada 

siswa berkemampuan rendah kelas X MA At-Thohiriyah Ngantru 

Tulungagung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah berbentuk open-ended 

pada siswa berkemampuan tinggi kelas X MA At-Thohiriyah Ngantru 

Tulungagung. 

2. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah berbentuk open-ended 

pada siswa berkemampuan sedang kelas X MA At-Thohiriyah Ngantru 

Tulungagung. 

3. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah berbentuk open-ended 

pada siswa berkemampuan rendah kelas X MA At-Thohiriyah Ngantru 

Tulungagung. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

 Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini 

diharapkan mempunyai kegunaan dalam pendidikan secara langsung maupun 

tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pegembangan ilmu pendidikan matematika khususnya untuk memberikan 

gambaran tentang kemampuan matematis siswa dalam memecahkan 
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masalah matematika yang berbentuk open-ended terutama materi Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel di kelas X MA At-Thohiriyah Ngantru 

Tulungagung tahun pelajaran 2018/2019. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pengajaran 

matematika khususnya pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel untuk lebih berkembang pada kegiatan belajar mengajar 

selanjutnya, terlebih lagi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika berbentuk open-ended. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia pendidikan dan 

upaya mengatasi masalah pendidikan secara nyata sebagai pertimbangan 

seorang guru untuk menentukan cara mengajar di masa depan. 

b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada pihak 

sekolah cara meningkatkan proses pembelajaran terutama dalam 

pelajaran matematika agar menghasilkan output pendidikan yang 

kompeten, memiliki kemampuan matematis yang maksimal dalam 

memecahkan masalah dan mampu memberikan perubahan yang positif. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kemampuan siswa 

dalam proses memperoleh jawaban sehingga guru dapat mengidentifikasi 

kelemahan siswa dalam memecahkan masalah matematika sehingga guru 
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dapat membantu siswa guna mengatasi kesulitan yang dialami siswa 

ketika menyelesaikan soal matematika pada tahapan tertentu.  

d. Bagi Siswa 

Selain untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

matematika berbentuk open-ended berdasarkan tahapan Polya, penelitian 

diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada siswa dalam 

memecahkan masalah berbentuk open ended dengan tahapan Polya. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang 

memberikan inspirasi untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian 

pendidikan selanjutnya. 

 

E. Penegasan Istilah 

 Upaya menghindari kesalahan penafsiran dan kesalahpahaman dalam 

memahami konsep judul dari penelitian ini. Sehingga perlu dikemukakan 

penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Secara Konseptual 

a. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan guna mencapai tujuan yang tidak segera dapat dicapai. 

Sedangkan kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan hal 

penting dalam matematika itu sendiri maupun pembelajarannya, dalam 

proses pembelajaranya siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman 
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dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki, yang dapat 

dimunculkan pada pemecahan masalah.
16

  

b. Masalah Open-Ended 

Masalah open-ended adalah permasalahan yang diformulasikan 

mempunyai banyak jawaban yang benar. Sedangkan pembelajaran yang 

menyajikan permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian lebih 

dari satu disebut pembelajaran open-ended .
17

 

c. Soal Cerita 

Soal cerita merupakan soal yang disajikan dalam bentuk cerita atau 

serangkaian kata-kata (kalimat) serta berkaitan dengan keadaan yang 

kemungkinan dialami siswa dalam kehidupan nyata dan mengandung 

masalah yang menuntut sebuah pemecahan.
18

 

d. Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 

Suatu sistem persamaan yang peubah-peubah berpangkat satu dan terdiri 

dari tiga peubah.
19

 

2. Secara Operasional 

 Secara operasional yang sesuai dengan penelitian ini yang 

memiliki berjudul “Profil Kemampuan Pemecahan Masalah Berbentuk  

Open-Ended Pada Soal Cerita Materi Pokok Sistem Persamaan Linear 

                                                           
16

 Desti wahyuni, dkk, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan beliefs Siswa pada 

pembelajaran Open-Ended dan Konvensional, dalam Edumatika Vol 3 (1) Spril 2003, hal. 35 
17

 Yusuf, Pengembangan Soal-soal Open- Ended. Dalam Jurnal Pendidikan Matematika VOL 3 

(2) Desember 2009, hal. 50 
18

 Faizah Nisbah, Soal Cerita Matematika, dalam http://faizahnisbah.blogspot.co.id/2013/06/201l-

cerita-matematika.html diakses pada tanggal 24 November 2018 
19

 Giyarti. 2018. Modul Pengayaan Matematika Wajjib untuk SMA dan MA kelas X. Surakarta: CV 

Grahadi, hal. 30 

http://faizahnisbah.blogspot.co.id/2013/06/201l-cerita-matematika.html
http://faizahnisbah.blogspot.co.id/2013/06/201l-cerita-matematika.html
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Tiga Variabel (SPLTV) Kelas X MA At-Thohiriyah Ngantru 

Tulungagung” dimaknai dengan menemukan fakta tentang kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah soal cerita berbentuk open-ended pada 

materi pokok Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel berdasarkan 

tahapan Polya yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian 

masalah melaksanakan rencana penyelesaian masalah dan melakukan 

pengecekan kembali. Penjabaran deskripsi kemampuan didasarkan pada 

tingkat kemampuan dalam menjawab soal yang diberikan. Yaitu pada 

tingkat siswa berkemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah. 

Sedangkan pengambilan datanya dilakukan dengan observasi, tes dan 

wawancara guna lebih mengetahui kualitas kemampuan pemecahan 

masalah open-ended. 

 

F. Sistematika Penyusunan Skripsi 

 Sistematika untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis 

memandang perlunya mengemukakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

1. Bagian Awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian 

tulisan, halaman motto, halaman persembahan, prakata, daftar isi, halaman 

daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstrak. 

2. Bagian Isi, terdiri dari: BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V dan 

BAB VI.  

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:  



15 
 

 
 

- BAB I (Pendahuluan), terdiri dari: (a) Latar Belakang Masalah, (b) 

Fokus Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e) 

Penegasan Istilah, dan (f) Sistematika Penulisan Skripsi.  

- BAB II (Kajian Teori), terdiri dari : (a) Hakikat Matematika, (b)  

Pembelajaran Matematika, (c) Kemampuan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan Tahapan Polya, (d) Masalah Open-Ended, (e) Soal Cerita, 

(f) Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV), (g) 

Penelitian Terdahulu dan (h) Paradigma Penelitian.  

- BAB III (Metode Penelitian), terdiri dari : (a) Rancangan Penelitian, 

(b) Lokasi dan Subjek Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Data dan 

Sumber Data, (e) Teknik dan Instrumen, (f) Teknik Analisis Data, (g) 

Pengecekan Keabsahan Data, dan (h) Tahap Penelitian. 

- BAB IV (Hasil Penelitian), terdiri dari : (a) Deskripsi Data, (b) 

Analisis Data, dan (c) Temuan Penelitian. 

- BAB V (Pembahasan), dalam bab ini akan dijelaskan mengenai 

pembahasan berdasarkan fokus penelitian dan hasil dari temuan 

penelitian. 

- BAB VI (Penutup), terdiri dari : (a) Kesimpulan dan (b) Saran. 

3. Bagian Akhir, terdiri dari : (a) Daftar rujukan dan (b) Lampiran-lampiran. 

  


