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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar itu penting, karena belajar adalah suatu aktivitas atau suatu 

proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan kepribadian (Suyono & 

Hariyanto, 2012: 9). Sedangkan menurut Aunurrahman (2010: 38), belajar 

adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap.  

Namun kenyataannya belajar khususnya dalam pelajaran matematika 

cenderung belum sesuai harapan. Berdasarkan survei internasional TIMSS 

(Trends in International Mathematic and Science Study) 2011, kemampuan 

matematika siswa Indonesia masih jauh dibawah median Internasional. Tidak 

ada siswa Indonesia yang mencapai standar mahir, untuk level tinggi hanya 

dicapai sebesar 2%, sedangkan level menengah sebanyak 15%, dan secara 

kumulatif kemampuan matematika siswa Indonesia mencapai level rendah 

sebanyak 43% untuk siswa kelas VIII. Kemampuan ini masih jauh di bawah 

negara tetangga Malaysia dan Thailand.Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan 

survei PISA (Program for International Student Assesment) pada tahun 2015, 

Indonesia menempati posisi 69 dari 76 negara. 

Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan 

prestasi siswa Indonesia. Ujian Nasional adalah salah satu cara untuk 

mengetahui sejauhmana keberhasilan pembelajaran siswa di Indonesia. Secara 

nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa rata-rata hasil 

UN SMP tahun 2016 mengalami penurunan 3,6 poin dari tahun 2015 sebesar 

62,18 menjadi 58,57. Sedangkan UN SMP  tahun 2015 juga mengalami 

penurunan 3,4 poin dari tahun 2014 sebesar 65,20 menjadi 61,80. Sehingga 3 

tahun terakhir hasil Ujian Nasional SMP semakin memburuk. 

SMP Negeri 2 Wonogiri merupakan salah satu sekolah favorit di 

wonogiri. Persaingan untuk menjadi siswa SMP Negeri 2 Wonogiri sangat ketat, 

dikarenakan peminat yang banyak akan tetapi hanya 256 siswa saja yang dapat 
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masuk di sekolah tersebut setiap tahunnya. Sehingga siswa SMP Negeri 2 

Wonogiri adalah anak-anak yang terpilih dan memiliki kualitas yang baik. 

Namun masalah mata pelajaran matematika dialami siswa SMP Negeri 2 

Wonogiri,ditunjukkan dengan hasil ujian nasional siswa kelas IX tahun 2016 

bahwa nilai rata-rata yang paling rendah dibandingkan mata pelajaran lain yang 

diujikan adalah mata pelajaran matematika yaitu 68,15. Nilai hasil ujian nasional 

matematika tertinggi siswa SMP Negeri 2 Wonogiri adalah 100, akan tetapi nilai 

yang terendah adalah 22,5. Daya  serap pelajaran matematika juga terhitung 

paling rendah dibandingkan mata pelajaran lain yaitu 68%. Pada tahun ini SMP 

Negeri 2 Wonogiri mendapatkan rangking 3 dalam Ujian Nasional se-Kabupaten 

Wonogiri. 

Upaya meningkatkan keberhasilan Ujian Nasional harus dilakukan sejak 

siswa masih kelas VII dan VIII, terutama dalam pelajaran matematika. 

Matematika di kelas VIII SMP terdapat 9 bab, salah satunya adalah persamaan 

garis lurus. Pembelajaran persamaan garis lurus diharapkan agar siswa dapat 

mengenal pengertian dan menentukan gradien garis lurus dalam berbagai 

bentuk; dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, melalui 

satu titik dengan gradien tertentu; dan dapat menggambar grafik garis lurus. 

Persamaan garis lurus memiliki 5 materi yaitu persamaan garis (1), gradien, 

persamaan garis (2), menentukan titik potong dua garis, memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan konsep persamaan garis lurus. Kelima materi tersebut 

harus dipahami dan dikuasai oleh siswa. Padahal untuk benar-benar memahami 

persamaan garis lurus, siswa harus sudah tuntas dan menguasai materi 

sebelumnya yaitu fungsi.   

Pembelajaran matematika belum sesuai harapan karena banyaknya siswa 

yang menganggap matematika itu sulit. Menurut Amir danRisnawati (2016: 

188), kesulitan belajar matematika adalah hambatan atau gangguan belajar pada 

anak yang ditandai oleh ketidak mampuan anak untuk mengekspresikan 

hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan. Padahal matematika merupakan 

pelajaran yang sudah diajarkan sejak dini dan pelajaran yang selalu ada disetiap 

tingkat jenjang pendidikan. Matematika juga merupakan ilmu dasar yang 
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digunakan secara luas dalam segala bidang kehidupan. Maka dari itu jam 

pelajaran matematika disekolah dibuat lebih banyak dari mata pelajaran lain 

diharapkan agar siswa lebih memahami matematika tidak hanya dalam teori 

namun juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa yang menganggap matematika sulit akan mempengaruhi minat dan 

semangat belajar matematika. Guru juga berperan penting untuk mengatasi 

minat dan semangat belajar matematika. Guru harus mampu membuat 

pembelajaran matematika yang menyenangkan untuk menarik perhatian siswa. 

Penggunaan metode pembelajaran yang konvensional akan memperburuk kesan 

matematika dalam diri siswa. Masalah proses pembelajaran matematika akan 

membuat siswa tidak mampu menguasai materi kemudian mengakibatkan siswa 

tidak mampu menyelesaikan soal matematika. 

Kesulitan tersebut timbul karena adanya beberapa faktor dari dalam 

maupun luar diri siswa. Menurut Abdurrahman (2010: 13), penyebab kesulitan 

belajar yang utama adalah faktor internal yang meliputi: faktor genetik, luka 

pada otak karena trauma fisik ataukekurangan oksigen, biokimia yang 

diperlukan untuk memfungsikan saraf pusat hilang, pencemaran lingkungan, gizi 

yang tidak memadai, serta pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial yang 

merugikan perkembangan anak. Sedangkan faktor eksternal, yaitu strategi 

pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak 

membangkitkan motivasi belajar siswa, dan pemberian ulangan penguatan yang 

tidak tepat. 

Faktor dari dalam maupun dari luar siswa yang menyebabkan siswa 

berkesulitan belajar membentuk sebuah karakter siswa yang berkesulitan belajar. 

Karakteristik anak berkesulitan belajar matematika menurut Lerner dalam 

Abdurrahman (2010: 259) yaitu adanya gangguan dalam hubungan keruangan, 

abnormalitas persepsi visual, asosiasi visual motor, perseverasi, kesulitan 

mengenal dan memahami simbol, gangguan penghayatan tubuh, kesulitan dalam 

bahasa dan membaca, kemampuan IQ jauh lebih rendah daripada sekor Verbal 

IQ. 
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Kesulitan belajar matematika dapat dilihat dari hasil pengerjaan soal-soal 

matematika. Dari hasil pengerjaan soal-soal, perlu dilakukan tindak lanjut agar 

guru dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan siswa dan 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa pada materi tersebut. Sumber 

kesalahan dalam mengerjakan soal oleh siswa harus segera mendapatkan solusi. 

Solusi tersebut dapat diperoleh dari menganalisis akar permasalahan yang 

menjadi faktor penyebab kesalahan yang dilakukan siswa. Selanjutnya 

diupayakan langkah-langkah analisis dilakukan secara tuntas untuk 

meminimalkan kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal dan 

juga dapat digunakan sebagai koreksi pembelajaran oleh guru. 

Selain faktor-faktor tersebut hasil penelitian Manibuy dkk (2014) 

menyatakan kesalahan siswa dalam pemecahan masalah berdasarkan taksonomi 

SOLO pada siswa berkemampuan matematika tinggi (KMT) mencapai 

levelunistruktural sampai relasional.Sementara itu, kesalahan yang dilakukan 

siswa berkemampuan matematika sedang (KMS) mencapai level unistruktural 

sampai multistruktural. Demikian pula untuk siswa berkemampuan matematika 

rendah (KMR) yang tidak mencapai level unistruktural. 

Hasil penelitian Shong dkk (2013) menyatakan bahwa guru dan siswa 

merupakan aset penting dalam pendidikan. Kemampuan guru menghasilkan 

proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sangat penting. Rencana 

pembelajaraan berdasarkan kelemahan dan kesalahan yang sering dilakukan oleh 

pelajar menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran tersebut lebih khusus 

sehingga mampu membantu siswa mengatasi kelemahan, meningkatkan 

pengetahuan dan kemahiran. Sehingga guru harus menggunakan penilaian 

berbentuk diagnostik untuk mengetahui kelemahan dan tahap penguasaan siswa 

dalam topik tertentu. Proses penilaian tersebut adalah salah satu usaha untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika. 

Hasil penelitian Moru et al (2014) menyatakan bahwa analisis kesalahan 

dapat menambah pengetahuan dalam mengajar, pengenalan dengankesalahan 

siswa dan analisis kesalahan daribahasa, karena beberapa kesalahan dalam 

matematika saling berhubungan, dan membuat upaya untukmemperoleh 
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pemahaman tentang teori-teori belajar, karena merekaberkaitan dengan 

bagaimana pengetahuan dibangun olehpelajar. 

Ketiga hasil penelitian tersebut belum dapat menyelesaikan 

permasalahan yang diteliti, karena yang akan diteliti berkaitan dengan kesalahan 

menyelesaikan soal persamaan garis lurus.  

Berdasarkan uraian tersebut, alternatif solusi yang dapat ditawarkan yaitu 

analisis kesalahan menyelesaikan soal persamaan garis lurus pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Wonogiri.   

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada analisis kesalahan dalam menyelesaikan 

soal persamaan garis lurus pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wonogiri. Fokus 

penelitian diuraikan menjadi tiga rumusan masalah: 

1. Bagaimana kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan garis 

lurus pada aspek bahasa? 

2. Bagaimana kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan garis 

lurus pada aspek konsep? 

3. Bagaimana kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan garis 

lurus pada aspek menghitung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan 

menyelesaikan soal persamaan garis lurus pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Wonogiri. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan penelitian secara khusus ada tiga: 

a. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan 

garis lurus pada aspek bahasa. 

b. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan 

garis lurus pada aspek konsep. 

c. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan 

garis lurus pada aspek menghitung. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang analisis kesalahan menyelesaikan soal persamaan garis 

lurus pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wonogiri. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui 

kesalahan mengerjakan soal persamaan garis lurus. Bagi guru, hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembelajaran 

agar dapat melakukan langkah yang benar untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan untuk membina guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika. Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan dan binaan kepada anak.Bagi 

peneliti, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis 

kesalahan menyelesaikan soal persamaan garis lurus pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Wonogiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


