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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Hasil akhir pendidikan bukan hal yang paling penting, 

tetapi proses dari pendidikan itu sendiri yang menjadi hal paling penting dan 

paling jujur dalam menghasilkan sebuah pencapaian dalam pendidikan, 

karena proses tersebut manusia dapat lebih mengerti dan paham. Hal ini 

tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan tidak bisa ditarget  

berapa lama proses tersebut berlangsung. Pendidikan juga merupakan suatu 

proses untuk membentuk manusia menjadi individu yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan. Melalui pendidikan, setiap idividu diharapkan 

mampu mengembangkan segala macam kompetensi di bidangnya sehingga 

bisa mendorong kemajuan dan perkembangan negara. 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang diajarkan hampir di seluruh 

jenjang pendidikan. Matematika tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi 

menjadi salah satu ilmu yang digunakan oleh ilmu kajian lain untuk 

kemudian diaplikasikan dalam pengembangan ilmu pengetauan dan 

teknologi. Melalui matematika, manusia diharapkan dapat menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, cermat, efektif, dan efisian 

dalam memecahkan masalah. Pentingnya peran matematika tersebut 

mengharuskan setiap individu memiliki pemahaman lebih terhadap 

matematika. 

Pentingnya mata pelajaran matematika tidak diimbangi dengan 

peminatnya. Walaupun matematika menjadi pelajaran yang penting, namun 

terdapat fakta bahwa matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit 

dan memerlukan pemikiran yang mendalam untuk diikuti sehingga tidak 

diminati oleh sebagian siswa di sekolah. Akibat dari hal tersebut, hasil belajar 

matematika masih tergolong rendah dibanding mata pelajaran lain di sekolah. 
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Penguasaan siswa terhadap matematika dapat dilihat dari ketepatannya 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Siswa diharapkan mampu 

menyelesaikan permasalahan matematika yang tertuang dalam soal-soal 

matematika khususnya, misalnya soal matematika dalam bentuk soal cerita. 

Dalam hal ini, siswa dituntut teliti, logis, dan tepat serta menguasai ruang 

lingkup materi dan mempunyai pemahaman konsep matematika.  

Keterampilan dalam menyelesaikan soal matematika berbentuk cerita 

akan membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang 

berhubungan dengan angka dan perhitungan. Meskipun soal yang disajikan 

berbentuk cerita, namun untuk menyelesaikannya tetap menggunakan konsep 

matematika. Oleh sebab itu, daya nalar dan penguasaan materi dalam konsep 

matematika sangat diperlukan dalam proses pengerjaan soal matematika 

berbentuk cerita. Soal cerita sangat bermanfaat untuk perkembangan proses 

berpikir siswa. Namun soal matematika berbentuk cerita justru sering 

dianggap sebagai soal yang sulit untuk diselesaikan karena harus melalui 

pemikiran yang panjang dan penalaran yang rumit. Budiyono (2008: 7) 

menyatakan bahwa soal cerita masih merupakan soal yang cukup sulit bagi 

sebagian siswa. Soedjadi dan Rajiin dalam Winarti (2011: 1) menjelaskan 

beberapa kelemahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika berbasis 

cerita antara lain: (1) kesalahan memahami soal cerita yang terjadi jika siswa 

salah dalam menemukan hal yang diketahui, dinyatakan dan tidak dapat 

menuliskan apa yang dikehendaki; (2) kesalahan melakukan komputasi 

terjadi jika siswa salah dalam melakukan perhitungan. 

Menurut Anis (2009: 17) pada tingkat pendidikan SMP (Sekolah 

Menengah Pertama), geometri bidang yang dipelajari adalah tentang 

lingkaran. Materi lingkaran penting dipelajari karena lingkaran merupakan 

dasar konsep dari konsep lain, yaitu tabung, kerucut dan bola. Menurut 

informasi dan pengalaman mengajar guru, siswa masih mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal mengenai bangun datar salah satunya adalah 

tentang lingkaran. Kesalahan yang banyak ditemui yakni dalam proses 

menyelesaikan soal cerita. Salah satu pokok bahasan yang dipelajari dalam 



3 

 

 

 

materi lingkaran adalah keliling dan luas lingkaran. Pada pokok bahasan 

tersebut memang bukan materi yang susah untuk diselesaikan ketika disajikan 

dalam sebuah soal. Namun, soal pada pokok bahasan keliling dan luas 

lingkaran dianggap menjadi soal yang rumit untuk diselesaikan ketika 

disajikan dalam bentuk cerita karena memerlukan pemahaman yang lebih 

dalam. Selain itu, ditemukan juga kesalahan dalam perhitungan dan 

memasukkan rumus. Selain kesalahan-kesalahan tersebut tidak menutup 

kemungkinan terdapat kesalahan-kesalahan lain yang berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. 

Untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman siswa terhadap suatu 

materi dapat dilakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran juga 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan siswa dalam pengerjaan 

soal. Menurut Sukiman(2012: 11) evaluasi pembelajaran adalah serangkaian 

kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan paada mata pelajaran tertentu di sekolah atau 

madrasah. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran dapat digunakan sebagai 

salah satu alat ukur untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap suatu 

materi. Selain itu dapat digunakan pula oleh guru untuk membantu siswa 

mengetahui letak kesalahan untuk kemudian diperbaiki. 

Untuk memperkuat penelitian ini dilakukan observasi dengan salah 

seorang guru matematika. Hasil  wawancara dengan salah seorang guru yang 

mengajar di MTs N Ngemplak Boyolali, bahwa sebagian besar siswa di 

tempat beliau mengajar masih mengalami  kesulitan dalam menyelesaikan 

soal-soal matematika. Untuk soal yang sudah disajikan apa yang diketahui 

terkadang masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam berbagai segi. 

Kesalahan banyak ditemukan dalam soal matematika berbentuk cerita pada 

pokok bahasan keliling dan luas lingkaran. Materi yang bukan tergolong 

materi yang sangat berat, tetapi siswa masih mengalami banyak kesalahan 

ketika keliling dan luas lingkaran diaplikasikan ke dalam soal cerita. Hal ini 
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dapat disebabkan oleh konsentrasi siswa yang tidak sepenuhnya terfokuskan 

pada pelajaran saat proses belajar mengajar berlangsung dan didukung 

dengan sebab-sebab lainnya.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi belajar siswa 

MTs Negeri Ngemplak. Berdasarkan hasil Ujian Nasional Matematika tahun 

2014/2015, dari 291 siswa  MTS Negeri Ngemplak terdapat 80,41% siswa 

dengan nilai dibawah 5,50. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, 

penyebab dari rendahnya prestasi matematika siswa dimungkinkan adanya 

permasalahan dalam tingkat pemahaman konsep siswa yang yang tidak 

maksimal, rendahnya penguasaan materi-materi matematika dan minat 

belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika yang rendah. Kondisi 

demikian sangat memungkinkan siswa mengalami kesalahan. 

Berdasarkan latar belakang di atas,  peneliti terdorong untuk melakukan 

identifikasi mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

berbentuk cerita pada materi keliling dan luas lingkaran. Untuk itu peneliti 

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Kesalahan Siswa dalam 

Menyelsaikan Soal Matematika Berbentuk Cerita pada Pokok Bahasan 

Keliling dan Luas Lingkaran Kelas VIII MTs Negeri Ngemplak Tahun 

2015/2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimana kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

berbentuk cerita pada pokok bahasan keliling dan luas lingkaran kelas VIII 

MTs N Ngemplak tahun 2015/2016 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

“Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 
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berbentuk cerita pada pokok bahasan keliling dan luas lingkaran kelas VIII 

MTs N Ngemplak tahun 2015/2016” 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian dapat digunaka sebagai referensi bagi penelitian yang 

berkaitan 

b. Memberikan sumbangan karya ilmiah dan koleksi bagi dunia 

pendidikan 

2. Manfaat Praktis 

Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan mampu memabantu siswa 

dalam mengetahui kesalahan apa saja yang dapat terjadi dalam 

menyelesaikan soal matematika, sehingga siswa dapat lebih berhati-hati 

dan teliti.  Sedangkan bagi guru, dapat memanfaatkan hasil analisis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika berbentuk cerita 

khususnya yang berkaitan dengan pokok bahasan luas dan keliling 

lingkaran sehingga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa. 

 


