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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa 

depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Tujuan dari pendidikan pada umumnya adalah menyediakan 

lingkungan yang memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuanya secara optimal. Peserta didik dapat mewujudkan dirinya dan 

berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan 

masyarakat. 

Setiap orang memiliki potensi kemampuan dalam derajat yang 

berbeda-beda dan dalam bidang yang berbeda pula. Potensi seperti ini yang 

perlu dipupuk agar dapat direalisasikan. Untuk itu perlu kekuatan pendorong 

baik dari luar maupun dari individu sendiri yaitu dengan menciptakan kondisi 

lingkungan yang dapat memupuk daya kreativitas individu. Lingkungan dalam 



hal ini mencakup baik lingkungan kecil ( keluarga, sekolah ) maupun 

lingkungan yang besar ( masyarakat, kebudayaan ) 

Bila kita amati, keberhasilan dalam pendidikan tidaklah lepas dari 

kegiatan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar diperlukan 

suatu keterampilan atau keahlian tertentu untuk menyampaikan materi 

pelajaran agar dapat diterima oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan tiap-tiap 

siswa tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Peserta didik yang termasuk 

kategori kurang atau rendah perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat 

mengikuti pelajaran dengan baik. Didalam melakukan proses belajar mengajar 

yang terpenting adalah mengusahakan iklim di dalam kelas yang sejuk dan 

nyaman sehingga dapat menggugah motivasi belajar siswa 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah-sekolah dengan persentase jam pelajaran dengan penekanan berbeda 

dibandingkan mata pelajaran yang lain. Maksud penekanan berbeda adalah 

adanya jam tambahan untuk mata pelajaran matematika. Oleh karena itu, 

matematika hendaknya diusahakan menjadi pelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. Hal ini perlu dilakukan karena matematika sering dipandang 

sebagai mata pelajaran yang sulit bagi sebagian besar siswa. Sesuai dengan 

yang dikemukakan Mulyasa (2002 :25), bahwa banyak orang memandang 

matematika sebagai bidang studi yang paling sulit.  

Karakteristik dari ilmu matematika adalah mempunyai obyek kajian 

yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami 



kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika. Minimnya 

pemahaman siswa terhadap konsep matematika menimbulkan kesulitan dalam 

menyelesaikan soal matematika. Ketakutan-ketakutan yang muncul dari diri 

siswa tidak hanya disebabkan oleh siswa itu sendiri, tetapi didukung juga oleh 

ketidakmampuan guru menciptakan situasi yang dapat membawa siswa 

tertarik pada pelajaran matematika. Guru kurang memperhatikan siswa yang 

kurang dapat mengerjakan soal dengan baik, hal ini dapat membuat siswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. 

Berkaitan dengan masalah diatas, pada kegiatan pembelajaran 

matematika di sekolah ditemukan keragaman masalah sebagai berikut : (1) 

Keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran tidak tampak. Para siswa jarang 

sekali mengajukan idenya, walaupun guru berulang kali meminta agar siswa 

bertanya jika ada hal-hal yang belum paham, (2) Kemandirian siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika juga belum tampak. Banyak ditemukan 

siswa yang malas mengerjakan soal-soal latihan, mengerjakan pekerjaan 

rumah dan biasanya siswa baru menulis setelah soal dikerjakan oleh guru, (3) 

Faktor guru yang kurang menarik dalam memberikan materi sehingga  

membuat siswa menjadi bosan dengan pelajaran matematika. Sehingga ketika 

guru memberikan soal, siswa mengalami kesulitan untuk menyelesaikanya. 

Pada saat proses kegiatan  belajar mengajar kebanyakan siswa bersifat 

pasif, enggan, takut atau malu mengemukakan pendapat. Keadaan seperti ini 

sedikit banyak akan mengganggu kelancaran pembelajaran dan juga 

kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. 



Jika hal ini dibiarkan terus maka akan menyebabkan siswa mengalami 

kesalahan dalam mempelajari, memahami konsep dan menyelesaikan soal-

soal matematika. 

Disamping hal diatas, gambaran selintas tentang keadaan siswa dalam 

mengikuti pelajaran adalah sebagai berikut : (a) di ruang kelas siswa tenang 

mengikuti pelajaran, (b) siswa sibuk mencatat apa yang ditulis dan diucapkan 

oleh guru, (c) hampir tidak ada siswa yang berani kepada guru, (d) ketika guru 

mengajukan pertanyaan kepada siswa, mereka cenderung takut untuk 

menjawab bahkan mereka menjawab secara bersama-sama sehingga suara 

kurang jelas, (e) kurang aktifnya siswa dalam mengerjakan latihan.  

Penekanan pemahaman konsep dalam matematika dewasa ini sering 

mengalami kesulitan. Contohnya keliru dalam menangkap bahasa atau konsep, 

menerapkan rumus-rumus dan keliru dalam perhitungan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika masih sangat 

rendah 

Dalam menyelesaikan soal matematika sering timbul kesulitan-

kesulitan yang dialami oleh siswa, terutama siswa Sekolah Menengah 

Pertama. Siswa Sekolah Menengah Pertama sering mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Kesalahan tersebut meliputi 

kesalahan dalam memahami soal dan kesalahan dalam melakukan 

perhitungan. Kesalahan pemahaman tersebut merupakan kesalahan siswa yang 



disebabkan ketidakmampuan siswa dalam memahami isi soal tersebut. 

Kesalahan melakukan perhitungan merupakan kesalahan siswa yang 

disebabkan karena ketidakmampuan siswa dalam memanipulasi operasi 

bilangan. 

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, fokus 

permasalahan penelitian ini, yaitu “kesulitan-kesulitan yang dialami oleh 

siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada konsep operasi 

hitung”.Fokus permasalahan penelitian ini, kemudian dirinci menjadi tiga 

pertanyaan penelitian. 

1. Bagaimana kesalahan  konsep operasi hitung yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika di kelas VII ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan 

operasi hitung dalam menyelesaikan soal-soal matematika ? 

3. Bagaimana usaha meminimalkan kesalahan operasi hitung dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika di kelas VII ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan diatas maka secara garis besar penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut: 



1. Mendeskripsikan kesalahan  konsep operasi hitung yang dialami oleh 

siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab dari siswa mengalami kesalahan 

operasi hitung dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

3. mendeskripsikan usaha meminimalkan kesalahan operasi hitung dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum, studi ini memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika, utamanya pada layanan peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika. 

Jika pemahaman konsep siswa dapat ditingkatan maka kesalahan-

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika bisa 

dikurangi. Penyampaian materi pelajaran yang menarik akan membuat 

siswa menjadi tertarik dengan kegiatan belajar mengajar. 

Secara khusus, studi ini memberikan kontribusi kepada strategi 

pembelajaran matematika berupa pentingnya seorang guru mengetahui 

kesalahan-kesalahan yang dihadapi oleh siswa dalam menyelesaikan soal-

soal matematika sehingga guru dapat mengambil jalan keluar dalam 

masalah ini. 

 



2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru dan siswa. Bagi 

guru matematika, hasil penelitian dapat digunakan untuk 

menyelenggarakan layanan pembelajaran yang inovatif dan dapat 

diaplikasikan untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang lebih 

menarik. Bagi siswa, proses pembelajaran ini dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dan kemampuan dalam bidang matematika maupun 

secara umum kemampuan mengatasi permasalahan dalam hidup 

 


