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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan 

individu dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang sedang dan akan 

terjadi. Dengan pendidikan, manusia dapat melihat secara akurat, berpikir jernih, dan 

bertindak efektif untuk mencapai tujuan hidup sesuai dengan pilihan dan aspirasinya. 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 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. 

Matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan tertua dan dianggap sebagai 

induk atau alat dan bahasa dasar banyak ilmu. Matematika terbentuk dari penelitian 

bilangan dan ruang yang merupakan suatu disiplin yang berdiri sendiri dan tidak 

merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam. Rusefendi (2006) menyatakan bahwa 

matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi modern, memajukan daya pikir serta analisa manusia. Matematika 

digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di berbagai bidang, termasuk ilmu 

alam, teknik, kedokteran atau medis, ilmu sosial seperti ekonomi, dan psikologi. 

Matematika mampu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas 

yang ditandai memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Oleh karena itu, mata pelajaran 

matematika sangat perlu diajarkan kepada semua peserta didik mulai dari taman 

kanak-kanak. 

Perlu penguasaan materi dan konsep dalam belajar matematika serta 

kemampuan membaca simbol, diagram dan tabel dalam struktur matematika sehingga 
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dapat memahami permasalahan dan menyelesaikan permasalahan matematika. 

Memahami konsep lebih mendalam dan cara pengaplikasiannya terhadap kehidupan 

sehari-hari mendorong rasa ingin tahu yang tinggi untuk lebih mempelajari 

matematika. 

Namun, tidak dipungkiri bahwa banyak kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika, yang berdampak pada rendahnya prestasi 

matematika. Murtiyasa (2015: 2) menyatakan bahwa  Survei TIMSS, yang dilakukan 

oleh The International Association for the Evaluation and Educational Achievement 

(IAE) berkedudukan di Amsterdam, survei yang dilakukan setiap 4 (empat) tahun 

yang diadakan mulai tahun 1999 tersebut menempatkan Indonesia pada posisi 34 dari 

48 negara, 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.  

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) adalah studi 

internasional untuk kelas IV dan VIII dalam bidang matematika dan IPA yang 

diselenggarakan empat tahun sekali, TIIMS dilaksanakan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian siswa berbagai negara di dunia sekaligus memperoleh informasi yang 

bermanfaat tentang konteks pendidikan matematika dan IPA (Hayat 2010: 8). Soal 

TIMSS dikembangkan berdasarkan 4 konten, yang meliputi: Bilangan, Aljabar, 

Geometri, Data dan Peluang. Pada konten Geometri ini berkaitan dengan pokok 

pelajaran phitagoras, lingkaran dan bangun datar yang merupakan materi pada tingkat 

SMP. 

Hasil Studi TIMSS tahun 2011 Indonesia berada di bawah rata-rata 

internasional jawaban benar pada semua aspek, 24% pada konten bilangan, 22% pada 

konten aljabar, 24% pada konten geometri dan 29% pada konten data dan peluang 

(Rosnawati, 2013: 204). Hal ini menunjukan bahwa kesulitan siswa dalam 

memecahkan soal geometri cukup tinggi, dengan hanya 24% soal yang dapat dijawab 

dengan benar. 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan siswa, hal ini 

juga berpengaruh pada jenis-jenis kesalahan siswa. Kesalahan merupakan 

1 



3 
 

 
 

penyimpangan terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten, 

maupun insidental pada daerah tertentu. Kesalahan yang sistematis dan konsisten 

terjadi disebabkan oleh tingkat penguasaan materi yang kurang pada siswa. 

Sedangkan kesalahan yang bersifat insidental adalah kesalahan yang bukan 

merupakan akibat dari rendahnya tingkat penguasaan materi pelajaran, melainkan 

oleh sebab lain misalnya: kurang cermat dalam membaca untuk memahami maksud 

soal, kurang cermat dalam menghitung atau bekerja secara tergesa-gesa karena 

merasa diburu waktu yang tinggal sedikit (Sukirman, 2012: 16). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berusaha untuk mengidentifikasi 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika berbasis TIMSS pada konten Geometri dan mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk memberikan latihan soal-soal matematika yang serupa 

dengan masalah Geometri TIMSS dan kesalahan-kesalahan yang serupa dapat 

diminimalisir sehingga prestasi belajar matematika dapat ditingkatkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  tersebut di atas, penulis merumuskan masalah 

berikut. 

1. Bagaimana deskripsi jenis–jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika berbasis TIMSS pada konten geometri ? 

2. Berapa besar persentase tiap jenis–jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika berbasis TIMSS pada konten geometri ? 

3. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kesalahan siswa dalam mengerjakan 

soal matematika berbasis TIMSS pada konten geometri ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan jenis–jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika berbasis TIMSS pada konten geometri. 
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2. Untuk mengetahui besar persentase tiap jenis-jenis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika berbasis TIMSS pada konten geometri. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan siswa dalam 

mengerjakan soal matematika berbasis TIMSS pada konten geometri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara umum penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan  

tentang analisis kesalahan  siswa, terutama penyelesaian soal matematika berbasis 

TIMSS pada konten geometri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu mngetahui letak kesalahan–kesalahan yang  

dilakukannya, sehingga dapat mengetahui bagaimana seharusnya konsep 

matematika digunakan dengan benar. 

b. Manfaat bagi guru yaitu sebagai pertimbangan dalam pembelajaran agar dapat 

menentukan langkah yang benar guna mencegah dan mengetahui terjadinya 

kesalahan–kesalahan siswa dalam penerapan konsep matematika khususnya 

pada materi geometri. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lain yang sejenis. 


