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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan tingkah laku dan 

kemampuan seseorang menuju kearah kemajuan dan peningkatan. Pendidikan 

dapat mengubah pola pikir seseorang untuk selalu melakukan inovasi dan 

perbaikan dalam segala aspek kehidupan kearah peningkatan kualitas diri. Pada  

pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai karena tercapai tidaknya tujuan pembelajaran 

merupakan tolok ukur dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Tujuan 

pendidikan nasional disesuaikan dengan tuntunan pembangunan dan 

perkembangan Bangsa Indonesia sehingga tujuan pendidikan bersifat dinamis. 

Pembelajaran matematika memiliki peranan yang sangat penting sebab 

matematika adalah ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam berbagai 

bidang kehidupan. Melalui pembelajaran matematika siswa diharapkan dapat 

menumbuhkan kemampuan berfikir kritis ,logis, sistematis, cermat, efektif dan 

efisien dalam memecahkan masalah. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan 

dan pembelajaran matematika salah satunya dapat dinilai dari keberhasilan siswa 

dalam memahami matematika dan memanfaatkan pemahaman ini untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan matematika atau ilmu-ilmu yang lain. Untuk 

itu perlu dilakukan evaluasi atau tes hasil belajar siswa. Akan tetapi, pada 

kenyataannya selama ini prestasi belajar matematika siswa masih rendah. 

Rendahnya prestasi belajar matematika ini ditunjukkan dengan rendahnya nilai 

ulangan harian matematika siswa. 

Bahkan berdasarkan hasil survei TIMSS, yang dilakukan oleh The 

Internasional Association for the Evaluation and Education Achievement (IAE) 

berkedudukan di Amsterdam, mengambil fokus pada domain isi matematika dan 

kognitif siswa. Domain isi meliputi Bilangan, Aljabar, Geometri, Data dan 

peluang, sedangkan domain kognitif meliputi pengetahuan, penerapan, dan 

penelaran. Survai yang dilakukan setiap 4 (empat) tahun yang diadakan mulai 

tahun 1999 tersebut menempatkan Indonesia pada posisi 34 dari 48 negara, 
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tahun 2003 pada posisi 35 dari 46 negara, tahun 2007 pada posisi 36 dari 49 

negara dan pada tahun 2011 pada posisi 36 dari 40 negara (Murtiyasa 2015:1). 

Sementara itu studi tiga (3) tahunan PISA, yang diselenggarakan oleh 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebuah 

badan PBB yang berkedudukan di Paris, bertujuan untuk mengetahui literasi 

matematika siswa. Fokus studi PISA adalah kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi dan memahami serta menggunakan dasar-dasar matematika 

yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Studi yang dilakukan mulai tahun 

2000 menempatkan Indonesia pada posisi 39 dari 41 negara, tahun 2003 pada 

posisi 38 dari 40 negara, tahun 2006 pada posisi 50 dari 57 negara, tahun 2009 

pada posisi 61 dari 65 negara dan yang terkhir tahun 2012 pada posisi 64 dari 65 

negara . 

Studi TIMSS dan PISA tersebut intinya terletak pada kekuatan penalaran 

matematis siswa serta kemampuan matematis siswa Indonesia secara umum 

masih rendah. Banyak faktor yang mungkin menyebabkan rendahnya 

kemampuan matematika siswa. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam 

atau luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa dapat berupa motivasi, 

kemampuan intelektual, minat, bakat dan sebagainya. Sedangkan faktor dari luar 

dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, keluarga, guru, teman, alat balajar, 

dan sebagainya. 

Dalam belajar matematika yang terpenting adalah seberapa besar 

kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah matematika. Hal ini 

didasarkan pada salah satu pemikiran bahwa materi matematika merupakan 

materi yang abstrak yang memiliki karakteristik berbeda dengan materi ilmu 

lainnya. Dalam hal ini matematika menuntut kemampuan penalaran dalam 

mempelajarinya. Sehingga secara keseluruhan belajar matematika ini merupakan 

belajar memecahkan masalah. 

Salah satu keberhasilan guru dalam mengajar dapat dilihat dari hasil tes 

yang diberikan kepada siswa. Jika siswa mampu menyelesaikan soal dengan 

baik, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil ulangan harian , dapat diketahui 

dimana letak kesalahan siswa dalam memahami materi yang diberikan. Untuk 
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itu perlu adanya analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal agar dapat 

diketahui letak kesalahan yang dilakukan oleh siswa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti berusaha untuk 

mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas VIII dalam 

menyelesaikan soal matematika ujian akhir semester genap dengan mengetahui 

letak kesalahan yang dilakukan oleh siswa sehingga bisa mengurangi terjadinya 

kesalahan yang sama. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Jenis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika ujian akhir semester ? 

2. Faktor  apa saja yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan: 

1. Jenis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

ujian akhir semester. 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru,calon guru dan 

siswa pada umumnya, sehingga bisa membantu meningkatkan mutu, proses 

dan hasil belajar matematika khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bahwa keberhasilan 

sebuah pembelajaran tidak hanya tergantung dari model pembelajaran 

yang digunakan, tetapi juga tergantung dari kesalahan-kesalahan yang 
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sering dilakukan siswa dalam mengerjakan soal. Penelitian ini juga dapat 

digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran 

matematika. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan saran dan pemikiran 

terhadap mata pelajaran matematika dan lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam menghadapi tantangan global. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman sehingga 

mampu memecahkan persoalan matematika sebagai calon pendidik dan 

bahan pertimbangan bagi penelitian lain dengan objek permasalahan 

yang sejenis. 

E. Definisi Istilah 

a. Belajar 

Suyono dan Hariyanto (2012: 9) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu 

aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. 

Belajar merupakan kebutuhan dan kewajiban bagi setiap siswa. Tanpa belajar 

kita tidak akan memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. 

Oleh karena itu, belajar merupakan bagian penting dalam pendidikan. 

b. Analisis Kesalahan 

Analisis kesalahan adalah pendiskripsian jenis-jenis kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dan alasan-alasan tentang penyebab terjadinya 

kesalahan. Analisis kesalahan ini mempunyai langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan data kesalahan 

2. Mengidentifikasi kesalahan 

3. Mengklarifikasi kesalahan 

4. Memperkirakan daerah rawan kesalahan 
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c. Ujian Akhir Semester 

Menurut peraturan Menteri pendidikan nasional no.20 (2007:6) menyatakan 

bahwa ujian kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

diakhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik 

di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem 

paket. Cangkupan ulangan meliputi seluruh KD pada semester tersebut 

d. Matematika 

Matematika adalan Ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, 

membahas masalah-masalah numerik mengenai besaran, mempelajari 

hubungan pola, bentuk dan struktur berfikir, kumpulan sistem, struktur dan 

alat. 


