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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang.  

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara (Nuriyah, 2015). Pendidikan bertujuan 

menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki 

pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang 

diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai 

lingkungan. 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan 

hidup suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan suatu proses interaksi 

manusia dengan lingkungannya yang berlangsung secara sadar dan terencana 

dalam rangka mengembangkan segala potensi jasmani (kesehatan fisik) dan 

rohani (pikir, karya, cipta, dan budi nurani) yang menimbulkan perubahan 

positif dan kemajuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang 

berlangsung secara terus menerus (Kamal, 2019). 

Begitu pentingnya pendidikan, sejalan dengan pemikiran yang berada 

dalam agama Islam, bahkan Islam mewajibkan umatnya untuk senantiasa 

menuntut ilmu. Bahkan Allah memberikan perbedaan bagi orang yang 
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berilmu, serta akan meninggikan derajatnya sebagaimana firman Allah swt. 

yang termaktub di dalam QS al-Mujadilah/58: 11 

 يَْز فَِع هللاُ الَِّذ ْيَن ٰاَمنُْوا ِمْنُكْم َوالَِّذ ْيَن اُْوتُْوا اْلِعْلَم َدَرٰجت   .

 “ ..... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu 

sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat”.  

Ayat tersebut sudah sangat jelas betapa pentingnya orang yang 

beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas, karena mereka akan dihormati 

oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa 

saja yang terjadi dalam kehidupan ini, artinya tingkatan orang yang beriman 

dan berilmu lebih tinggi di banding orang yang tidak berilmu. 

Ilmu merupakan kunci untuk menyelesaikan segala persoalan, baik 

persoalan yang berhubungan dengan kehidupan beragama maupun persoalan 

yang berhubungan dengan kehidupan duniawi. Ilmu diibaratkan dengan 

cahaya, karena ilmu memiliki fungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia 

dan pemberi cahaya bagi orang yang ada dalam kegelapan (Al-abbasyi
 
, 

2002). Oleh sebab itu, ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam 

kehidupan seseorang, karena dengan ilmu manusia mudah mendapat kejayaan 

dunia dan akhirat.  

Banyak ayat-ayat Alquran dan hadits Nabi yang menganjurkan 

manusia untuk menuntut ilmu. Dalam Q.S. Al-Alaq (96) ayat 1 – 5 Allah 

telah berfirman yang artinya “bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 

yang Menciptakan”. Ayat tersebut memerintahkan kepada setiap umat 

manusia untuk membaca sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Nabi 
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Muhammad saw. Dalam QS. Al-Ghasiyah (88) ayat 17-30 juga dijelaskan 

bahwa: “Tidakkah mereka perhatikan bagaimana unta diciptakan, langit 

ditinggikan, gunung ditegakkan dan bumi dihamparkan”. Ayat-ayat tersebut 

jika diresapi maknanya secara mendalam, sebenarnya juga merupakan 

perintah dan anjuran menggali ilmu pengetahuan seluasluasnya dengan 

melakukan riset terhadap alam semesta (Huda & Mutia, 2017). 

Matematika merupakan bidang ilmu yang berperan penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika dapat 

membentuk dan meningkatkan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif siswa (Patih dkk, 2020). Matematika 

mengajar bagaimana cara berpikir secara logis, tersusun rapih dengan 

menggunakan konsep yang ada. Hal yang dibutuhkan dalam keseharian, 

yang perlunya menentukan langkah-langkah secara baik dan tersusun 

rapih. Matematika sebagai bagian yang penting dalam bidang ilmu 

pengetahuan. Untuk dapat memahami suatu pokok bahasan dalam 

matematika, siswa diharuskan menguasai konsep-konsep matematika dan 

keterkaitannya serta mampu menerapkan konsep-konsep tersebut untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya. Matematika sangat penting bagi 

kehidupan manusia, karena dalam aktivitas sehari-hari manusia tidak bisa 

lepas dengan hal-hal yang bersifat matematis (Mulyadi, 2015).  

Mengingat pentingnya peran matematika, maka sistem pembelajaran 

matematika pun harus ditingkatkan. Melalui pembelajaran matematika, 

kemampuan berpikir siswa seperti kemampuan kritis, logis, rasa ingin tahu, 

pantang menyerah akan terlatih dan berkembang (Handayani, 2017). 
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Kemampuan-kemampuan itulah yang nantinya akan menjadi bekal bagi siswa 

dalam memecahkan masalah. Pemecahan masalah dapat membantu siswa 

untuk menambah kemampuan berpikir, menerapkan langkah-langkah, dan 

memperdalam pemahaman konsep (Das & Chandra, 2013).  

Hingga saat ini, keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah 

matematika masih cukup rendah (Akbar dkk, 2018). Kesulitan yang paling 

banyak dialami siswa dalam memecahkan masalah matematika adalah 

kesulitan dalam memahami soal (Farida, 2015). Memecahkan masalah 

merupakan aktivitas mental tingkat tinggi, sehingga pengembangan 

keterampilan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika tidak 

mudah. Siswa dikatakan telah mampu memecahkan suatu masalah jika siswa 

telah mampu memahami soal, mampu merencanakan pemecahan masalah 

tersebut, dan mampu melakukan perhitungan serta memeriksa kembali hasil 

perhitungan yang telah dilakukan (Nurdalilah, 2014). 

Kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika di antaranya adalah kesalahan dalam 

memahami konsep matematika, kesalahan dalam menggunakan rumus 

matematika, kesalahan hitung, kesalahan dalam memahami simbol dan tanda, 

kesalahan dalam memilih, dan menggunakan prosedur penyelesaian (Siregar, 

2019). Hal ini disebabkan karena siswa lebih cenderung menghafal rumus, 

kurang memahami konsep secara benar. Selain kesalahan-kesalahan tersebut, 

tidak tertutup kemungkinan masih terdapat kesalahan-kesalahan lain yang 

dilakukan oleh siswa yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar 

matematika (Nurjanati, 2017). 
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Terkait dengan pelajaran matematika, masih banyak siswa terkhusus 

siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 konawe Selatan pada Jurusan  IPS yang 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan atau memecahkan soal 

matematika. Hal ini bisa kita ketahui dari beberapa hasil penelitian, kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika sebagaian besar adalah karena 

mereka kurang memahami konsep (Umasoreng, M. I., & Sugiman, S, 2014) , 

akibat salah hitung (Farida, 2015), keterampilan mengitung dan membaca 

(Khasanah, 2015) yang masih kurang.  

Hasil observasi dan wawancara kepada guru matematika yang telah 

dilakukan oleh peneliti  di MAN 1 Konsel diperoleh informasi bahwa salah 

satu materi yang dianggap sulit yaitu materi Limit. Masih banyak siswa yang 

kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika khususnya pada 

pengoprasian aljabar. Beberapa siswa melakukan kesalahan pada 

pengoprasian Aljabar. Misalnya pada operasi penjumlahan siswa dan 

kesalahan berupa memutuskan menggunakan strategi menjabarkan masing-

masing hubungan Limit yang mengakibatkan perhitungan menjadi rumit, 

penyebabnya adalah ketidakmampuan siswa menentukan hubungan antara 

rumus pada Limit, kesalahan menuliskan tanda operasi matematika dan 

kesalahan dalam melakukan operasi perhitungan, penyebabnya adalah siswa 

tidak teliti saat melakukan perhitungan. Seperti yang dilaporkan oleh Tentrem 

Dwi Rahayu (2013) bahwa dalam mempelajari pokok bahasan Limit siswa 

sering kali melakukan kesalahan dalam  menyelesaikan soal-soal uraian yang 

diberikan guru. Sebagai contoh kesalahan siswa dalam menentukan nilai 

limit, kesalahan dalam menggunakan turunan untuk menentukan karakteristik 
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suatu fungsi aljabar dan memecahkan  masalah, dan kesalahan dalam 

penerapan teorema limit. Kesalahan-kesalahan tersebut mungkin terjadi 

karena siswa kurang memahami konsep dasar yang harus dikuasai, kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi Limit, kurangnya ketelitian siswa, maupun 

kurangnya pemahaman siswa dalam operasi aljabar. Bisa jadi kesalahan 

tersebut disebabkan metode mengajar ataupun penguasaan materi dari guru 

itu sendiri. Metode mengajar yang diberikan oleh guru dan penguasaan materi 

dari guru memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar karena 

metode mengajar yang tidak tepat dan penguasaan materi yang kurang dari 

guru dapat menghambat kelancaran siswa dalam memahami materi, sehingga 

siswa banyak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. 

Selain itu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kulsum dkk, 

2020) bahwa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada 

materi Limit Fungsi Aljabar banyak melakukan kesalahan pada operasi. Hal 

ini menandakan, siswa masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan 

suatu bilangan, terutama pada bilangan dengan tanda positif dan negatif. 

Kurang teliti dan kurang pemahaman siswa dalam memanipulasi aljabar pun 

menjadi penyebab kesalahan itu muncul sehingga perlu adanya tindak lanjut 

guna mengatasi kesalahan tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang serupa.  

Menurut Rahman (Alfiannor, 2016) Konsep limit fungsi adalah 

konsep abstrak dan hanya menyediakan simbol lim𝑥→𝑐 (𝑥) = 𝐿, sehingga 

tidak dapat dilihat secara langsung bagaimana bentuk dan maksud sebenarnya 

dari konsep limit fungsi. Berdasarkan hasil penelitian Salido (2014), pada 

kesimpulannya mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 
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matematika pada materi pokok limit fungsi pada siswa kelas XI didapatkan 

siswa belum memahami secara tuntas terkait definisi, sifat-sifat, konsep-

konsep prasyarat yang berlaku dalam materi limit fungsi dan siswa lebih 

sering menyingkat proses penyelesaian sehingga keliru dalam penulisan 

maupun substitusi. Sedangkan hasil analisis Ardiyati (2016) ditemukan 

beberapa kesuliatan pada siswa SMA dalam pembelajaran materi limit, 

sebagai berikut: a) 25,8% siswa mengalami kesalahan pada persoalan limit 

fungsi aljabar di suatu titik, b) 36,05% siswa mengalami kesulitan pada 

persoalan limit fungsi aljabar di tak hingga, c) 71,4% siswa mengalami 

kesulitan pada persoalan limit fungsi trigonometri, 13 dari 49 siswa 

melakukan kesalahan dalam perhitungan aljabar. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti termotivasi melakukan 

penelitian di MAN 1 Konawe Selatan pada Kelas 11 jurusan IPS penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan persentase dari masing-masing jenis 

kesalahan siswa dan kesalahan yang paling sering dilakukan siswa. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran kesalahan siswa terkait 

penyelesaian masalah matematika pada materi limit fungsi sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan yang akan dilakukan oleh siswa. Alasan peneliti 

melakukan penelitian pada jurusan IPS karena berdasarkan penelitian-

penelitian sebelumnya diketahui bahwa masih banyak siswa mengalami 

kesulitan dalam belajar yang berdampak pada siwa mengalami kesalahan 

dalam mengerjakan soal matematika khususnya pada jurusan IPS maka dari 

itu peneliti berniat untuk menggali lebih dalam lagi agar dapat melihat 
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kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa MAN 1 Konawe Selatan pada 

jurusan IPS .  

1. 2  Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti memfokuskan penelitian ini 

pada “ Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Limit Fungsi 

Pada Kelas XI Jurusan IPS MAN 1 Konawe Selatan “. 

1. 3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswa MAN 1 

Konsel pada jurusan IPS dalam menyelesaikan soal limit fungsi?  

2. Apa saja faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika pada materi Limit Fungsi? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi siswa yang melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal matematika pada materi limit fungsi? 

1. 4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Menganalisis kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswa 

MAN 1 Konsel pada jurusan IPS dalam menyelesaikan soal limit fungsi  

2. Mengetahui penyebab terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

pada jurusan IPS  dalam menyelesaikan soal limit fungsi 
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3. Mengetahui solusi untuk mengatasi terjadinya kesalahan yang 

dilakukan siswa pada jurusan IPS dalam menyelesaikan soal limit 

fungsi. 

1. 5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan 

keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya bidang matematika lebih 

khususnya lagi terkait dengan analisis kesalahan siswa.; 

2. Bagi Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri 

Kendari, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan referensi 

bagi mahasiswa dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama 

dibidang matematika; 

3. Bagi guru penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk para guru 

matematika di sekolah agar dapat meningkatkan atau mencari alternatif lain 

pada proses pembelajaran yang digunakan selama ini, sehingga tidak akan 

terjadi kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika 

4. Bagi siswa penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan baru tentang 

kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal, serta mengetahu faktor-faktor penyebab terjadinya 

kesalahan. Selanjutnya diharapkan agar menjadi bahan kajian dan juga 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengajarkan materi 

dengan baik 

5. Bagi peneliti Sebagai saran untuk mengembangkan diri agar menjadi guru 

yang dapat membawa perubahan. Hal ini kaitannya agar menggali lebih 
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dalam lagi tentang analisi kesalahan dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi Operasional Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan 

mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya 

ditegaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Analisis Kesalahan Siswa. 

Analisis kesalahan yang peneliti maksudkan adalah 

penyelidikan terhadap kegiatan siswa kelas XI IPS MAN 1 Konawe 

Selatan dalam menyelesaikan soal Limit Fungsi. Penyelidikan ini 

dilakukan untuk mengetahui apa saja kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa dalam menyelesaikan Soal Limit Fungsi. Adapun indikator 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu sebagai berikut. 

a. Kesalahan membaca, indikatornya yaitu Siswa salah dalam membaca 

istilah, simbol, kata-kata, atau informasi penting dalam soal. 

b. Kesalahan memahami masalah, indikatornya yaitu Kesalahan 

menangkap informasi yang ada disoal sehingga tidak dapat 

menyelesaikan ke proses selanjutnya. 

c. Kesalahan Transformasi, indikatornya yaitu Siswa salah dalam 

menggunakan tanda operasi hitung  untuk menyelesaikan soal. 

d. Kesalahan Keterampilan Proses, indikatornya yaitu Salah dalam\ 

melakukan proses perhitungan. 

e. Kesalahan penulisan jawaban, indikatornya yaitu Siswa tidak dapat 

menyimpulkan jawaban. 


