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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Usaha untuk mencerdaskan bangsa, pengembangan dan 

pendayagunaan tenaga manusia dalam pembangunan membutuhkan manusia-

manusia Indonesia yang terdidik dan terlatih dengan baik. Usaha pemerintah 

dalam mencerdaskan bangsa lewat sektor pendidikan, dilakukan membangun 

berbagai saran fisik maupun non fisisk. Hal tersebut bertujuan untuk 

menegaskan tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan dalam 

GBHN hasil TAP MPR nomor II/MPR/1993 sebagai berikut. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang mandiri, maju, tangguh, cerdas, 

kreatif, terampil dan berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung 

jawab dan produktif serta sehat jasmani maupun rohani (GBHN hal 48). 

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tersebut dan selaras  dengan 

tutuntan zaman maka peningkatan kualitas pendidikan merupakan sesuatu 

yang dianggap urgen. Peningkatan kualitas pendidikan sendiri tidak terlepas 

dari dari peningkatan kualitas pembelajaran, sebab sumber daya manusia 

muncul melalui proses pembelajaran. Tidak kalah pentingnya untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut perlu diusahakan dengan 

pengembangan sumber daya manusia dengan jalan meningkatkan kualitas 

pendidikan disekolah peningkatan dan penyempurnaan proses belajar 

mengajar. 
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Pembelajaran di sekolah meliputi seluruh aktifitas yang memberikan 

materi pelajaran agar siswa memperoleh kecakapan dan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi kehidupan. Tujuan belajar bukan hanya sekedar mengetahui 

tetapi mengetahui dan menerapkan apa yang diketahui itu. Salah satu manfaat 

melakukan penataan nalar dalam pembelajaran matematika adalah membantu 

siswa meningkatkan kemampuan matematika, yaitu dari yang hanya sekedar 

mengingat fakta, aturan, dan prosedur kepada kemampuan pemahaman. 

Peningkatan dan penyempurnaan dalam pembelajaran bertujuan agar 

siswa memproleh hasil belajar yang baik atau prestasi belajar yang baik. 

Peningkatan dalam suatu pembalajaran meliputi beberapa hal, diantaranya 

motivasi, minat, sikap, kemandrian, keaktifan, kreatifitas, kemampuan dan 

lain sebagainya. Untuk itu diperlukan metode-metode dan pendekatan-

pendekatan pembelajaran yang tepat sasaran guna meingkatkan hal-hal 

tersebut. Merupakan tugas guru-lah sebagai center of class untuk dapat 

menemukan, menerapkan kemudian mengembankannya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut tidak mudah. Hal ini karena dalam 

proses belajar mengajar matematika terdiri dari banyak faktor yang dapat 

memperngaruhi pencapaian tujuan pembelajaran matematika. Beberapa faktor 

tersebut adalah tujuan pembelajaran matematika, guru, siswa, pembelajaran 

lingkungan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, antara lain faktor 

internal, faktor eksternal dan faktor keluarga. Faktor internal meliputi 

kecerdasan, minat, motivasi dan kemampuan. Faktor eksternal meliputi 

metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dan faktor organisasi 
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sekolah. Sedangkan faktor keluarga meliputi faktor sosial ekonomi keluarga, 

fasilitas yang menunjang dan iklim keluarga. 

Faktor yang secara langsung ada dalam proses belajar mengajar 

matematika dan ikut pencapaian tujuan pengajaran matematika adalah guru 

dan siswa sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya usaha bersama antara 

guru dan siswa untuk menciptakan suasana proses belajar mengajar yang aktif 

dan efektif guna mencapai tujuan pengajaran yang optimal. Tercapai tidaknya 

tujuan pembelajaran matematika dapat dilihat dari prestasi belajar matematika 

siswa yang dapat diukur dari kemampuan memahami dan menerapkan konsep 

atau prinsip dalam menyelesaikan soal. Untuk dapat mencapai prestasi yang 

baik siswa dituntut dapat menyelesaikan soal-soal kontekstual yang sering 

disebut soal pemecahan masalah dalam matematika maupun konteks lain 

yang berkaitan, diantaranya kemampuan merancang, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Oleh karena itu, menyelesaikan soal 

pemecahan masalah diperlukan kemampuan komunikasi. 

Berdasarkan kenyataan yang ada prestasi belajar matematika masih 

rendah. Hal ini ditunjukan oleh nilai rata-rata UAN matematika siswa SMP 

Negeri 3 Sawit tahun 2010 yang berada dibawah nilai rata-rata UAN mapel 

yang lain. Nilai rata-rata UAN matematika memang tidak sepenuhnya dipakai 

sebagai tolak ukur mutu pengajaran matematika, tetapi nilai rata-rata UAN 

dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan proses belajar mengajar 

matematika. Rendahnya nilai rata-rata UAN matematika ini menunjukkan 

bahwa prestasi belajar matematika siswa rendah dan perlu adanya usaha 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan mengetahui penyebabnya. 
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Salah satu diantaranya yaitu dengan adanya kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah matematika. 

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah 

matematika merupakan penyebab rendahnya prestasi belajar matematika 

siswa. Oleh karena itu, kesalahan tersebut perlu segera diidentifikasi agar 

kesalahan-kesalahan yang sama tidak terulang lagi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, fokus permasalahan 

dalam penelitian ini adalah “Identifikasi Kesalahan Dalam Menyelesaikan 

soal-soal Pemecahan Masalah Matematika Pada Siswa kelas VII SMP Negeri 

3 Sawit”. Penelitian ini difokuskan pada pokok bahasan Bidang Datar Persegi 

dan Persegi Panjang. Fokus permasalahan ini kemudian dirinci: 

1. Apakah siswa mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal-soal 

pemecahan masalah matematika pada pokok bahasan Bidang Datar 

Persegi dan Persegi Panjang dalam pemahaman konsep. 

2. Apakah siswa mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal-soal 

pemecahan masalah matematika pada pokok bahasan Bidang Datar 

Persegi dan Persegi Panjang dalam penerapan rumus. 

3. Apakah siswa mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal-soal 

pemecahan masalah matematika pada pokok bahasan Bidang Datar 

Persegi dan Persegi Panjang dalam menggunakan data. 

4. Apakah siswa mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal-soal 

pemecahan masalah matematika pada pokok bahasan Bidang Datar 

Persegi dan Persegi Panjang. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan dalam 

menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah matematika pada pokok 

bahasan Bidang Datar Persegi dan Persegi Panjang dari siwa kelas VII. F 

SMP Negeri 3 Sawit Tahun 2012. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kesalahan siswa kelas VII. F SMP Negeri 3 Sawit yang 

mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan 

masalah matematika pada pokok bahasan Bidang Datar Persegi dan 

Persegi Panjang karena kesalahan pemahaman konsep. 

b. Mengetahui kesalahan siswa kelas VII. F SMP Negeri 3 Sawit yang 

mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan 

masalah matematika pada pokok bahasan Bidang Datar Persegi dan 

Persegi Panjang karena kesalahan penerapan rumus. 

c. Mengetahui kesalahan siswa kelas VII. F SMP Negeri 3 Sawit yang 

mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan 

masalah matematika pada pokok bahasan Bidang Datar Persegi dan 

Persegi Panjang karena kesalahan penggunaan data. 

d. Mengetahui kesalahan siswa kelas VII. F SMP Negeri 3 Sawit yang 

mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan 

masalah matematika pada pokok bahasan Bidang Datar Persegi dan 

Persegi Panjang karena kesalahan perhitungan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan teoritis 

maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum penelitian ini memberikan sumbangan kepada bidang 

pendidikan matematika, yaitu dengan mengidentifikasi kesalahan dalam 

menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mendorong 

siswa agar lebih termotivasi dalam belajar matematika, terutama yang 

berkaitan dengan tanggung jawab, disiplin, dan jujur. 

b. Bagi guru 

Dapat memberikan masukan bagi guru matematika tentang 

kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika 

yang dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh para guru dalam 

proses belajar, khususnya pada jenis kesalahan yang paling banyak 

dilakukan oleh siswa. 

 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang salah satu 

penyebab rendahnya prestasi belajar matematika siswa, sehingga dapat 



7 
 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan terutama mata pelajaran matematika. 

d. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini memberikan pengalaman yang berharga serta 

manambah wawasan dan pengetahuan tentang mutu pengajaran 

matematika. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Identifikasi Kesalahan 

Identifikasi kesalahan yaitu mendaftar, mencatat kesalahan-

kesalahan penting dan mendesak yang dihadapi dalam suatu bidang atau 

sub bidang keahlian atau profesi tertentu untuk kemudian dipilih satu yang 

dijadikan fokus atau masalah penelitian (Nana Syaodih Sukmadinata, 

2009). 

2. Matematika 

Matematika mula-mula timbul karena kebutuhan manusia dalam 

menghadapi tantangan alam. Kebutuhan ini merupakan sumber ide yang 

melalui abstraksi yang diperoleh dari konsep matematika. Konsep 

matematika saling berhubungan sehingga membentuk konsep baru yang 

lebih kompleks. Karena matematika sangat kompleks maka 

mempelajarinya memerlukan simbol-simbol agar dapat berkomunikasi 

dengan orang lain. Konsep baru yang terbentuk karena adanya konsep 

sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa matematika merupakan 

konsep abstrak yang tersusun secara hierarki. 
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Matematika adalah ilmu terstruktur yang mampu memberikan 

suatu konsep baru. Pelajaran matematika tidak semata-mata disajikan 

sebagai latihan menghafal rumus dan definisi tetapi harus lebih ditekankan 

pada kemampuan mencerna dan mengolah kembali menjadi alat untuk 

menyelesaikan masalah. Secara singkat dikatakan bahwa belajar 

matematika merupakan proses untuk mengerti dan memahami hubungan 

konsep-konsep dalam matematika dan mengaplikasikannya dalam 

mengerjakan soal. 

Matematika berasal dari kata latin thematic yang mulanya diambil 

dari bahasa Yunani yaitu Mathematika yang berarti mempelajari dan 

mengkaji (http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika). Kata matematika 

berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein 

dan mathenein yang artinya belajar (berpikir). 

3. Pemecahan Masalah 

Manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, 

hambatan, tantangan, ancaman dan kesulitan yang harus diatasinya. 

Masalah merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan berkat 

keberhasilannya mengatasi dan memecahkan masalah-masalah tersebut 

manusia berkembang lebih pesat, lebih tinggi. 

Pemecahan masalah yaitu cara, metode, teknik atau prosedur yang 

dilakukan oleh pelaksana atau penentu kebijakan untuk mengatasi 

kesulitan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas, kegiatan ataupun 

dalam kehidupan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2009). 

 


