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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena

setiap manusia memerlukan pendidikan untuk mengembangkan dirinya. Terkait

dengan pendidikan, di Indonesia jalur pendidikan dipecah menjadi tiga jalur yaitu

jalur pendidikan formal, jalur pendidikan informal dan jalur pendidikan non

formal. Jalur pendidikan formal di Indonesia ada tiga jenjang sebagaimana yang

termuat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa jenjang pendidikan

formal di Indonesia dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai

pendidikan tinggi Pendidikan adalah suatu usaha untuk menciptakan situasi

belajar mengajar. 1

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, melalui

pendidikan kita dapat mengembangkan potensi sehingga menjadi manusia yang

lebih berguna bagi bangsa dan negara, selain itu juga pendidikan berfungsi untuk

mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam UU No. 20 tahun 2003

tentang Sisdiknas bab II pasal 3 di ungkapkan bahwa pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa

yang martabat 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,

1Listia Rahmania dan Ana Rahmawati, Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan
Soal Cerita Persamaan Linier Satu Variabel, Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Vol.
1 No. 2 September 2016, h. 165-166
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mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional tersebut maka salah satu

caraya  adalah dengan melakukan peningkatan mutu pendidikan dalam berbagai

bidang, salah satunya adalah bidang Matematika.2

Matematika menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang

bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan

dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Pembelajaran matematika

merupakan sesuatu proses interaksi antara guru dan siswa, guru mengembangkan

kemampuan siswa mempelajari tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan

prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masaalah mengenai

bilangan dengan didukung oleh sarana/prasarana mengajar.3 Matematika

merupakan yang dipelajari di jenjang sekolah dari SD sampai perguruan tinggi

yang berperan dalam kehidupan dan IPTEK. Hal ini sesuai dengan pendapat

Soedjadi, bahwa salah satu tujuan umum matematika yaitu mempersiapkan siswa

agar dapat menggunakan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari.4

Dalam pelaksanaan pendidikan, matematika adalah bidang dasar yang dipelajari

dari usia dini hingga tingkat perguruan tinggi. Ada beberapa alasan tentang

perlunya siswa belajar matematika. Lima alasan perlunya belajar matematika

yakni karena matematika merupakan (1) sarana berpikir yang jelas dan logis, (2)

2Ika Rizki Agustina, Analisis Kesalahan Siswa Kelas Viii Dalam  Menyelesaikan Soal
Matematika Bentuk Uraian Uraian Berdasarkan Taksonomi Solo, 2015

3Komarudin, Analisis Kesalahan Siswa Dalam Pemecahan Masalah Matematika Pada
Materi Peluang Berdasarkan High Order Thinking Dan Pemberian Scaffolding, (Jurnal
Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Volume VIII, No.1,
202-217, September 2016), h. 207

4Sofri Rizka Amalia, Analisis Kesalahan Berdasarkan Prosedur Newman Dalam
Menyelesaikan Soal Cerita Ditinjau Dari Gaya Kognitif Mahasiswa, Vol. 8, No. 1, Juli 2017, h.
17
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sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, (3) sarana mengenal

pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk

mengembangkan kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran

terhadap perkembangan budaya.5

Matematika merupakan salah satu pengetahuan dasar yang berperan

penting dalam perkembangan sains dan teknologi serta kehidupan manusia.

Pendidikan Matematika memiliki peran yang penting karena matematika adalah

ilmu dasar yang dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui

pembelajaran matematika siswa dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis,

logis, dan cermat dalam memecahkan masalah. Tercapai atau tidak tercapainya

tujuan pendidikan dan pembelajaran matematika dapat dilihat dari keberhasilan

siswa dalam memahami matematika dan memanfaatkan pemahaman tersebut

untuk menyelesaikan permasalahan matematika atau permasalahan yang terkait

dengan matematika6. Kesulitan belajar siswa dalam memecahkan masalah atau

menyelesaikan soal matematika dapat terlihat dari adanya kesalahan penyelesaian

soal. Kesalahan tersebut dapat disebabkan rendahnya pemahaman konsep

matematika siswa, tidak telitian siswa dalam menghitung, dan lain sebagainya.

Menurut Subanji dan Mulyoto jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa

dalam menyelesaikan soal matematika antara lain sebagai berikut. (1) Kesalahan

konsep Indikatornya adalah: (a) Kesalahan menentukan teorema atau rumus untuk

5Badi Rahmad Hidayat, Bambang Sugiarto, dan Getut Pramesti,Analisis Kesalahan Siswa
Dalam Menyelesaikan Soal Pada Materi Ruang Dimensi Tiga Ditinjau Dari Gaya Kognitif Siswa,
Jurnal Pendidikan Matematika Solusi Vol.1 No.1 Maret 2013, h. 40.

6Badaruddin, Kadir, dan Mustamin Anggo, Analisis Kesalahan Dalam Menyelesaikan
Soal–Soal Operasi Hitung Pecahan Pada Siswa Kelas Vii Smp Negeri 10 Kendari, Jurnal
Penelitian Pendidikan Matematika Volume 4 No. 2 Mei  2016 h. 44
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menjawab suatu masalah; (b) Penggunaan teorema atau rumus oleh siswa tidak

sesuai dengan kondisi prasyarat berlakunya rumus tersebut atau tidak menuliskan

teorema. (2) Kesalahan menggunakan data Indikatornya adalah: (a) Tidak

menggunakan data yang seharusnya dipakai; (b) Kesalahan memasukkan data ke

variabel; (c) Menambah data yang tidak diperlukan dalam menjawab suatu

masalah. (3) Kesalahan interpretasi bahasa Indikatornya adalah: (a) Kesalahan

dalam menyatakan bahasa sehari-hari dalam bahasa matematika; (b) Kesalahan

menginterpretasikan simbol-simbol, grafik, dan tabel ke dalam bahasa

matematika. (4) Kesalahan teknis Indikatornya adalah: (a) Kesalahan perhitungan

atau komputasi; (b) Kesalahan memanipulasi operasi aljabar. (5) Kesalahan

penarikan kesimpulan Indikatornya adalah: (a) Melakukan penyimpulan tanpa

alasan pendukung yang benar; (b) Melakukan penyimpulan pernyataan yang tidak

sesuai dengan penalaran logis.mengatakan bahwa kesulitan merupakan penyebab

terjadinya kesalahan. Kesalahan ini harus diketahui guru kesalahan dapat dilihat

dari hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan tes7

Dalam Islam dijelaskan bahwa setiap Masalah akan menunjukan terang

benderang ada jalan keluar atau penyelesaiannya, seperti dalam firman Allah

SWT. dalam surah Al- Maidah ayat 16.

             
       

7 Nia Wahyu Damayant, Sizillia Noranda Mayangsari2 dan Liza Tridiana Mahardhika,
Analisis Kesalahan Siswa Dalam Pemahaman Konsep Operasi  Hitung Pada Pecahan, Jurnal
Ilmiah Edutic /Vol.4, No.1, November 2017, h. 3.
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Artinya:

“Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti
keridhaan-nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah
mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang
terang benderang dengan seizin-nya, dan menunjuk8.(5:16)

Observasi awal yang peneliti lakukan di MTsN 1 Konawe Selatan kelas

VIIa dan VIIb dengan melihat kondisi pembelajaran di kelas, siswa kelas VII

masih tergolong sulit memahami  dan menerapkan konsep dalam menyelesaikan

masalah matematika. Hal ini dilihat pada saat peneliti memberikan soal terkait

Materi Aritmetika sosial, hasil dari tes yang di berikan dapat disimpulkan bahwa

lebih dominan siswa yang belum mampu menyelesaikan soal. Oleh karena itu,

berdasarkan hasil tes tersebut menunjukan bahwa siswa belum memahami dan

menerapkan konsep untuk menyelesaikan masalah Matematika.

Berdasarkan hasil wawancara guru mata pelajaran matematika kelas VII

atas nama pak Ridwan, mengungkapkan bahwa siswa masih tergolong sulit

memahami konsep, siswa kesulitan dalam menyelesakan masalah-masalah dengan

berbagai cara, siswa masih sulit menyelesaikan masalah matematika dalam materi

Aritmetika sosial, dan siswa masih tergolong sulit mengaplikasikan rumus pada

materi Aritmetika sosial. Hal ini Mengidentifikasi bahwa pemahaman dan

penerapan konsep matematika siswa masih kurang, sehingga siswa kesulitan

dalam menyelesaikan masalah Matematika. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata

pada tabel di bawah ini.

8Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemahan (Bandung:
Cv Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art J-ART), 2004.
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Tabel 1.1

Nilai Mid Matematika Siswa Kelas VII MTsN 1 Konsel Semester

Genap Tahun Pelajaran 2018/2019

Kelas                                 KKM                                Rata-rata

KelasA                                 65 60,44

Kelas B 65 60,16

Kelas C 65 59,89

Kelas D 65 59,65

Berdasarkan uraian di atas dan Nilai MID matematika pada tabel 1.1 rata-

rata nilai siswa kelas VII MTsN 1 Konawe Selatan tidak memenuhi KKM yang

telah di tetapkan oleh sekolah yaitu 65,00. Fakta yang terjadi di lapangan peneliti

menemukan beberapa masalah siswa kelas VII MTsN 1 Konawe Selatan yaitu:

1) siswa masih tergolong sulit memahami konsep; 2) siswa kesulitan dalam

menyelesaikan masalah-masalah  dengan berbagai cara; 3) siswa masih sulit

menyelesaikan masalah matematika dalam materi Aritmetika sosial; 4) siswa

masih tergolong sulit mengaplikasikan rumus pada materi Aritmetika sosial.

Penelitian di MTsN 1 Konsel sangat penting yaitu untuk mengetahui letak

Kesalahan siswa kelas VII dalam menyelesaikan masalah matematika, jika

kesalahan siswa di konsep matematika apakah akan berpengaruh dengan proses,

dan apakah kesalahan proses di sebabkan karena kesalahan konsep, ataupun

kesalahan jawaban akhir di karenakan kesalahan dari konsep dan proses. Dengan

penelitian di MTsN 1 Konawe juga seorang Guru bisa mengetahui letak kesalahan

siswa dalam menyelesaikan Masalah matematika, sehingga seorang guru dapat

menyempurnakan kualitas pembelajaran di MTsN 1 Konawe selatan.
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Terkait dengan pelajaran matematika, masih banyak siswa yang

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. Hal tersebut dapat

diketahui dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di beberapa jenjang yang

berbeda, diantaranya adalah hasil penelitian dari Fitria , bahwa jenis kesalahan

yang dilakukan siswa adalah kesalahan terkait konsep, operasi, fakta dan prinsip.

Berdasarkan hasil penelitian Lipianto & Budiarto siswa melakukan kesalahan

konsep, prinsip dan operasi; sedangkan berdasarkan hasil penelitian Elbrink siswa

biasanya melakukan kesalahan perhitungan, prosedur dan simbolik. Selain hasil

dari penelitian-penelitian tersebut masih banyak lagi penelitian lainnya yang

mengkaji kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matematika.

Berdasarkan Brown dan Skow, mengatakan bahwa analisis kesalahan telah

terbukti menjadi metode yang efektif untuk mengidentifikasi pola dari kesalahan

matematis siswa. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian terkait analisis

kesalahan sangatlah penting dan harus terus dikembangkan agar para pengajar

mengetahui kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswanya sehingga pengajar

dapat megidentifikasi dan meninjau kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa

yang pada akhirnya dalam proses pembelajaran pengajar dapat  memilih strategi

yang tepat agar siswa tidak melakukan kesalahan lagi.9

Suatu kesalahan yang tidak terungkap yang berakar dari pikiran siswa,

karena itu menjadi ancaman terbesar terhadap pembentukan pengetahuan siswa

sehingga akan bermanfaat bagi siswa dan guru jika kesalahan tersebut bisa

diungkapkan dan dibuktikan Legutko, Melalui analisis kesalahan akan diperoleh

9Listia Rahmania, dan  Ana Rahmawati, Analisis Kesalahan Siswa…, Vol. 1 No. 2 h. 166.
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bentuk dan penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung

Bilangan Bulat.10 Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal tersebut dapat

dijadikan petunjuk untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi. Oleh

karena itu, adanya kesalahan perlu dianalisis secara mendetail, agar kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa dapat diketahui, sehingga membantu mengatasi

kesalahan yang dialami oleh siswa, dari masalah yang didapatkan peneliti.11

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memfokuskan penelitian ini

pada“ Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika pada

materi Aritmetika Sosial Kelas VII di MTsN 1 Konawe Selatan”.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang Masalah yang telah diuraikan sebelumnya

maka Pertanyaan Penelitian dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan-kesalahan apa saja yang di lakukan siswa kelas VII dalam

menyelesaikan Soal matematika  dalam materi Aritmetika Sosial di

MTsN 1 Konawe Selatan?.

2. Faktor-faktor apa saja yang penyebab siswa melakukan kesalahan dalam

menyelesaikan soal Aritmetika Sosial di MTsN 1 Konawe Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Pertanyaan Penelitian yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka peneliti yang akan dilakukan bertujuan.

10Nia Wahyu Damayant, Sizillia Noranda Mayangsari2 dan Liza Tridiana Mahardhika,
Analisis Kesalahan Siswa …,Vol.4, No.1, h. 4.

11Listia Rahmania, dan  Ana Rahmawati, Analisis Kesalahan Siswa…,Vol. 1 No. 2, h.
167.
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1. Untuk Mengetahui kesalahan siswa kelas VII dalam menyelesaikan soal

matematika  dalam materi Aritmetika Sosial.

2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penyebab kesalahan yang dilakukan

siswa dalam menyelesaikan soal Aritmetika Sosial.

E. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan dari penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Berguna bagi guru, Penelitian ini dapat di gunakan sebagai referensi

ataupun pedoman dalam memindah lanjuti langkah-langkah apa yang

perlu di ambil untuk melakukan analisis mengenai kesalahan- kesalahan

yang di lakukan siswa dalam soal matematika bentuk uraian berdasarkan

materi Aritmetika Sosial, sehingga dapat menyempurnakan kualitas

pembelajaran atau dapat juga dilakukan untuk menganalisis kesalahan-

kesalahan siswa pada bahasan mata pelajaran lainnya.

2. Berguna bagi siswa, dapat bermanfaat untuk mengetahui kesalahan apa

yang dilakukan dalam menyelesaikan soal matematika dalam bentuk

uraian, sehingga siswa dapat memperbaikinya agar tidak melakukan

kesalahan lagi.

3. Berguna bagi penulis, dengan adanya penelitian ini bagi penulis dapat

bermanfaat untuk memperoleh analisis dan mendapat gambaran secara

detail mengenai kesalahan-kesalahan yang di lakukan siswa dalam

menyelesaikan soal matematika bentuk uraian berdasarkan materi

Aritmetika Sosial.
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