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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempunyai peranan 

penting dalam dunia pendidikan. Hampir semua aspek dalam kehidupan sehari-

hari berhubungan erat dengan matematika, seperti menghitung debit air di 

PDAM, menghitung banyaknya ubin dalam pembangunan, dan lain-lain. Oleh 

sebab itu, matematika perlu diajarkan sejak dini agar siswa terbiasa dengan 

perhitungan matematika. Tetapi dalam kenyataannya, banyak siswa yang tidak 

menyukai matematika karena matematika dianggap sulit dan rumit. Menurut 

Wijaya, dkk (2014) pada umumnya siswa Indonesia mengalami kesulitan dalam 

memahami soal berbasis konteks kemudian mengubahnya ke dalam masalah 

matematika. 

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, siswa Indonesia harus mampu 

bersaing dengan siswa lain di berbagai negara. Berbagai jenis tes yang 

diselenggarakan secara internasioanal dapat dijadikan tolak ukur kualitas 

pendidikan di Indonesia. Prestasi siswa Indonesia di kancah internasional masih 

tergolong rendah dibandingkan negara lain. Hal ini bisa dilihat dari hasil survey 

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Programme for 

International Student Assesment (PISA) yang menempatkan Indonesia pada 

peringkat bawah. 

Pada tahun 2000 untuk pertama kali Indonesia ikut serta dalam studi 

Internasional PISA. Programme for International Student Assesment (PISA) 

merupakan suatu tes bertaraf internasional yang bernilai tiga literasi kemampuan 

yaitu membaca (reading literacy), matematika (mathematical literacy), dan sains 

(scientific literacy) (OECD, 2015). Menurut data dari situs resmi Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, skor rata-rata Internasional PISA adalah 500 

sedangkan skor rata-rata Indonesia pada mata pelajaran matematika tahun 2000 

adalah 367 dan menempati posisi 39 dari 41 negara, tahun 2003 adalah 360 dan 

menempati posisi 38 dari 40 negara, tahun 2006 adalah 391 dan menempati 
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posisi 50 dari 57 negara, tahun 2009 adalah 371 menempati posisi 61 dari 65 

negara, tahun 2012 adalah 375 menempati posisi 64 dari 65 negara. 

Menurut data yang dirilis OECD terbaru peringkat Indonesia pada PISA 

tahun 2015 mengalami penurunan kembali yaitu dengan skor rata-rata 

matematika 386 menempati peringkat 63 dari 70 negara (OECD, 2016). Data 

tersebut menunjukkan masih rendahnya kemampuan siswa di Indonesia dalam 

menyelesaikan soal-soal yang menuntut kemampuan untuk menelaah, memberi 

alasan dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan situasi di kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam menyelesaikan soal-soal matematika model PISA siswa Indonesia 

masih ditemukan banyak kesalahan. Kesalahan tersebut dimungkinkan 

disebabkan oleh berbagai faktor. Terkait kesalahan dalam memecahkan soal 

berbasis konteks, Newman mengembangkan model yang dikenal sebagai 

Newman Error Analysis yang terdiri dalam lima kategori kesalahan yaitu 

membaca (reading), pemahaman (comperehension), transformasi 

(transformation), keterampilan proses (process skill), dan jawaban akhir 

(acoding) (Wijaya, 2014). Akan tetapi yang pertama yaitu reading yang tidak 

sesuai untuk proses permodelan atau mathematization dalam studi PISA. 

Rendahnya prestasi tersebut tidak terlepas dari proses pembelajaran di 

sekolah, salah satunya siswa belum terbiasa menyelesaikan soal-soal dengan 

karakteristik konteks nyata, dan hanya mengerjakan soal-soal yang dicontohkan 

guru tanpa mengetahui manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari (Wati dan Budi 

Murtiyasa: 2016). Akibatnya banyak kesalahan yang dilakukan siswa ketika di 

hadapkan pada soal-soal berbasis PISA, termasuk dalam nengerjakan soal PISA 

pada konten quantity. Soal PISA pada konten quantity berkaitan erat dengan 

hubungan bilangan dan pola bilangan, antara lain kemampuan untuk memahami 

ukuran dan pola bilangan. Analisis kesalahan secara mendetail dibutuhkan untuk 

meminimalisir kesalahan sehingga prestasi belajar matematika dapat 

ditingkatkan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha mengidentifikasi kesalahan-

kesalahn yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika 
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berbasis PISA konten quantity.  Dengan demikian ini nantinya dapat dijadikan 

behan pertimbangan untuk memberikan latihan soal-soal matematika yang 

berbasis PISA konten quantity dan kesalahan-kesalahan yang serupa dapat 

diminimalisisr sehingga prestasi belajar matematika siswa dapat meningkat. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini meliputi: 

a. Apa saja kesalahan siswa dalam memecahkan soal matematika model PISA 

konten quantity? 

b. Apa saja faktor penyebab kesalahan siswa dalam memecahkan soal 

matematika model PISA konten quantity? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut: 

a. Mengetahui kesalahan siswa dalam memecahkan soal matematika model 

PISA konten quantity. 

b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan siswa dalam 

memecahkan soal matematika model PISA konten quantity. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan 

tentang kesalahan yang dihadapi siswa dalam memecahkan soal matematika 

model PISA konten quantity. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dirasakan beberapa pihak, antara lain siswa, 

maupun sekolah. 
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1) Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

mengatasi kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika model 

PISA konten quantity.  

2) Bagi siswa  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

wawasan serta pengalaman mengenai soal-soal yang memiliki tingkat 

kesulitan berfikir lebih tinggi dalam menyelesaikan dan sebagai acuan 

siswa untuk mengetahui hasil dari usaha belajar yang telah dilakukan. 

3) Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

pengetahuan tentang kesalahan yang dihadapi siswa dalam mengerjakan 

soal matematika model PISA konten quantity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


