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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu proses untuk membantu seseorang guna

mengembangkan potensi dirinya dalam menghadapi perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Dengan pendidikan, seseorang dapat melakukan

inovasi dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Peran pendidikan yang

demikian penting selalu menjadi perhatian pemerintah sehingga selalu dilakukan

perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempunyai

peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan konteks dalam kehidupan

sehari-hari. Dalam belajar matematika, siswa tidak hanya dituntut untuk pandai

dalam menghitung, akan tetapi juga memiliki kemampuan pemecahan masalah,

kemampuan penalaran, dan kemampuan berpikir kreatif. Namun, tidak dipungkiri

bahwa masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal

matematika sehingga berdampak pada prestasi belajarnya.

Witri, Putra dan Gustina (2014: 32) Trend in International Mathematics and

Science Study (TIMSS) merupakan studi Internasional yang dirancang untuk

memberikan informasi penting bagi pengambil kebijakan, pengembang

kurikulum dan peneliti di setiap negara agar mereka dapat memahami secara

lebih mendalam mengenai prestasi yang dicapai siswa dan sistem pendidikan

yang dimiliki oleh negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara di

Asia Tenggara yang berpartisipasi sejak TIMSS pertama kali diselenggarakan di

tahun 1995. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah berpartisipasi

sebanyak 5 kali sejak TIMSS pertama kali dilaksanakan sampai TIMSS ke lima

tahun 2011.

Dalam studi TIMSS terdapat dua domain yaitu domain isi dan domain

kognitif. Domain isi meliputi bilangan, aljabar, geometri serta data dan peluang.

Domain kognitif meliputi knowing (pengetahuan), applying (penerapan) dan

reasoning (penalaran) (Mullis dan Martin, 2009: 20).
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Hasil penilaian TIMSS menunjukkan bahwa prestasi matematika siswa

Indonesia masih berada di posisi yang rendah. Murtiyasa (2015: 28) menyatakan

bahwa survei yang dilakukan setiap 4 tahun TIMSS, yang diselenggarakan oleh

Internasional Association for the Evaluation and Educational Achievement (IEA)

yang berkedudukan di Amsterdam, mengambil fokus pada domain isi

matematika dan kognitif siswa mulai tahun 1999 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.

Witri, Putra dan Gustina (2014: 34) Skor Indonesia untuk bidang matematika

di tahun 2011 yaitu 386 jauh di bawah standar nasional yaitu 500. Hal ini

bertolak belakang dengan waktu belajar matematika siswa di Indonesia yaitu 173

jam pertahun dan merupakan nomor 3 terbanyak setelah Gana. Rata-rata waktu

belajar Internasional yaitu 138 jam pertahun. Hasil studi TIMSS dapat dijadikan

sebagai tolak ukur pencapaian prestasi matematika di Indonesia dalam persaingan

global.

Mullis (dalam Rosnawati 2013: 2) Hasil studi TIMSS 2011 menunjukkan

siswa yang mampu menjawab dengan benar pada domain isi bilangan 24%, pada

aljabar 22%, geometri dan pengukuran 24% serta data dan peluang 29%. Siswa

yang mampu menjawab benar pada domain kognitif pengetahuan 37%,

penerapan 23% dan penalaran 17%. Domain isi pada aljabar memiliki skor

terendah yaitu sebesar 22% jawaban benar. Domain kognitif pada penalaran juga

memiliki skor terendah yaitu sebesar 17% jawaban benar. Hal ini menunjukkan

bahwa siswa melakukan banyak kesalahan dalam menyelesaikan soal pada

domain isi aljabar dan domain kognitif penalaran.

Salah satu penyebab rendahnya hasil prestasi tersebut dikarenakan siswa

Indonesia kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal kontektual, menuntut

penalaran, argumentasi dan kreativitas dalam menyelesaikannya, dimana soal-

soal tersebut merupakan karakteristik soal-soal TIMSS (Setiadi dkk, 2012: 46).

Siswa lebih terbiasa dalam mengerjakan soal yang sesuai dengan contoh-contoh

yang diberikan oleh guru. Apabila soal tersebut berbeda dengan contoh yang

telah diberikan oleh guru maka siswa akan mengalami kesulitan dalam
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mengerjakan soal tersebut. Untuk itu penting sekali memperbanyak soal-soal

berbasis TIMSS yang mengandung penalaran matematis dalam pembelajaran.

Dalam hal ini penting untuk mensosialisasikan pada guru tentang apa dan

bagaimana karakteristik soal-soal berbasis TIMSS untuk diimplementasikan

dalam proses pembelajaran di kelas.

Akibat yang ditimbulkan dari siswa yang belum terbiasa dalam

menyelesaikan soal-soal berbasis TIMSS adalah siswa melakukan kesalahan-

kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal berbasis TIMSS salah satunya pada

domain isi aljabar. Kesalahan sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan,

namun apabila kesalahan yang dilakukan terlalu banyak dan berkelanjutan maka

akan berdampak buruk bagi siswa karena dalam pelajaran matematika, materi

yang telah diberikan akan saling terkait dan saling menunjang bagi materi

berikutnya.

Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal dapat

menjadi petunjuk sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi. Analisis

kesalahan siswa tersebut diperlukan untuk mengetahui kesalahan apa saja yang

banyak dilakukan dan mengapa kesalahan tersebut dilakukan siswa. Melalui

analisis kesalahan akan diperoleh jenis-jenis dan penyebab kesalahan siswa

sehingga guru dapat memberikan jenis bantuan kepada siswa. Selain itu,

kesalahan yang dilakukan siswa perlu dianalisis lebih lanjut agar mendapatkan

gambaran yang rinci atas kelemahan-kelemahan siswa dalam menyelesaikan soal.

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan pengajaran dalam usaha meningkatkan kegiatan pembelajaran.

Adanya peningkatan kegiatan pembelajaran diharapkan dapat memperbaiki hasil

belajar siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengidentifikasi

kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika aljabar

berbasis TIMSS dan menghitung besar persentase pada setiap jenis kesalahan

serta mencari faktor penyebabnya. Untuk itu penulis akan meneliti tentang

“Analisis kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Matematika Aljabar Berbasis
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TIMSS pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Tawangsari Tahun Ajaran

2016/2017.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dan besar persentase

pada setiap jenis kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika aljabar

berbasis TIMSS?

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

menyelesaikan soal matematika aljabar berbasis TIMSS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian

adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kesalahan-kesalahan siswa dan besar persentase pada

setiap jenis kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika aljabar berbasis

TIMSS.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesalahan siswa dalam

menyelesaikan soal matematika aljabar berbasis TIMSS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

ilmu pengetahuan tentang analisis kesalahan siswa terutama dalam

menyelesaikan soal matematika aljabar berbasis TIMSS.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi siswa yaitu mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang

dilakukan dan dapat mengetahui bagaimana seharusnya konsep

matematika digunakan dengan benar sehingga dapat memperbaiki

kesalahannya.
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b. Manfaat bagi guru yaitu sebagai pertimbangan untuk memperbaiki proses

pembelajaran dan dapat menentukan langkah yang benar untuk mencegah

kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika

khususnya aljabar berbasis TIMSS.

c. Manfaat bagi peneliti yang lain yaitu sebagai referensi dan masukan

untuk meneliti bidang lain yang sejenis.


