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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan 

sumber daya manusia. Hasil akhir bukan hal yang penting, akan tetapi proses dalam 

pendidikan itu sendiri adalah hal yang paling penting dan paling jujur dalam 

menghasilkan sebuah pencapaian dalam pendidikan, karena proses tersebut manusia 

menjadi lebih mengerti dan paham. Hal ini tentunya tidak mudah dan tidak 

membutuhkan waktu yang sebentar. Melalui pendidikan, setiap individu diharapkan 

mampu mengembangkan segala macam kompetensi di bidangnya sehingga bisa 

mendorong kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Peran pendidikan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

manusia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan berhubungan 

dengan masalah mutu guru. Seperti yang dikemukakan oleh Kunandar (2014: 40) 

bahwa “Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru, 

gurulah yang berada di gardan terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya 

manusia”. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

atau mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan 

perbaikan proses pembelajaran. Banyak konsep dan wawasan baru tentang proses 

pembelajaran di sekolah telah muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan 

IPTEK. Guru sebagai seorang yang menduduki posisi strategis dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia dituntut untuk terus mengikuti perkembangan 

konsep-konsep baru dalam dunia pengajaran tersebut. 

Matematika salah satu bidang studi yang diajarkan disetiap jenjang 

pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam mencerdaskan peserta 

didik dengan cara mengembangkan kemampuan berfikir kritis, analitis, dan logis. 

Matematika disadari sangat penting peranannya seperti yang dikemukakan oleh 

Cornelius (dalam Abdurrahman, 2012: 204) menyatakan: Alasan perlunya belajar 

matematika karena matematika merupakan (1) sarana berpikir yang jelas dan logis, 
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(2) sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari, (3) sarana mengenal pola 

hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk mengembangkan 

kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan 

budaya. 

Sehingga dengan besarnya peran matematika tersebut siswa dituntut harus 

mampu menguasai pelajaran matematika. Ada beberapa elemen penting dalam 

pembelajaran matematika. Elemen ini terangkum dalam kurikulum bidang studi 

matematika sebagaimana yang dikemukakan oleh Lerner (dalam Abdurrahman, 

2012:204) bahwa “kurikulum bidang studi matematika hendaknya mencakup 3 

elemen, (1) konsep, (2) keterampilan, dan (3) pemecahan masalah”. Konsep 

menunjukkan pada pemahaman dasar siswa. Siswa mengembangkan suatu konsep 

ketika mereka mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda-benda atau 

ketika mereka dapat menganalisis suatu nama dengan kelompok benda tertentu. 

Dengan pemahaman siswa terhadap konsep dan dengan keterampilan yang mereka 

miliki, siswa akan mampu menyelesaikan suatu masalah yang diberikan kepada 

mereka.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan 

pembelajaran matematika adalah memahami konsep dan mampu memecahkan 

masalah. Dengan pembelajaran matematika diharapkan siswa mampu 

menghubungkan antara apa yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanyakan serta 

mampu menganalisis keterkaitan antara keduanya sehingga siswa dapat 

menyelesaikan masalah dalam matematika.  

Pada umumnya pembelajaran matematika bagi kebanyakan siswa tidaklah 

mudah. Terdapat banyak kendala yang dihadapi seperti dalam hal ketelitian, 

visualisasi, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung. Hambatan-hambatan ini 

menimbulkan anggapan buruk terhadap matematika sebagai pelajaran yang sulit dan 

juga timbul rasa malas untuk mempelajarinya. anggapan yang berkesinambungan ini 

terus berlanjut dan semakin memperkuat bahwa matematika adalah pelajaran yang 

sulit dan menakutkan. Kurangnya pemahaman bahasa mengakibatkan siswa kurang 

paham terhadap apa yang diminta dalam soal, misalnya siswa tidak tahu apa yang 
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akan dia kerjakan setelah dia memperoleh informasi dari soal. Terkadang siswa lupa 

dengan rumus yang seharusnya ia gunakan untuk menyelesaikan soal yang diberikan 

dan siswa tidak tahu apa informasi yang berguna dari soal karena terjadi salah 

penafsiran dan sulit mengolah informasi yang ada dan merubahnya kedalam kalimat 

matematika.  

Abdurrahman (2012: 209) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan soal-soal 

cerita banyak anak yang mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut tampaknya terkait 

dengan pengajaran yang menuntut anak membuat kalimat matematika tanpa lebih 

dahulu memberikan petunjuk tentang langkah-langkah yang harus ditempuh. 

Disamping itu, anak juga tidak terlatih untuk menyelesaikan masalah matematika 

secara lebih sistematis.  

Kondisi tersebut di atas juga terjadi pada siswa Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta, di mana siswa seringkali mengalami kesalahan dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras. 

Teorema Pythagoras adalah salah satu materi yang dirasa sulit oleh siswa dalam 

menyelesaikannya. Siswa terlebih dahulu harus dapat mengilustrasikan soal ke dalam 

suatu gambar dan menerjemahkan gambar ke dalam kalimat matematika, dan terakhir 

menyelesaikan soal. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Guru Matematika 

menyatakan bahwa siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta sering kali 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita, hal tersebut disebabkan 

karena siswa kurang memahami konsep yang ada. Kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras akan terulang 

kembali jika tidak segera ditindaklanjuti dengan tepat. Oleh karena itu, penelitian ini 

diadakan untuk menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan materi Teorema Pythagoras melalui 

analisis kesalahan berdasarkan kategori Newman. 

Arif Priyanto (2015: 3) mengemukakan bahwa setiap siswa yang ingin 

menyelesaikan masalah matematika soal cerita, mereka harus bekerja melalui empat 

kategori antara lain: (1) memahami masalah (comprehension), (2) transformasi 
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masalah (transformation), (3) keterampilan proses (process skills), (4) penulisan 

jawaban (encoding). Kesalahan memahami masalah (comprehension) yaitu suatu 

kesalahan dimana siswa tidak dapat menentukan hal-hal apa saja yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal atau siswa sebenarnya sudah dapat memahami soal, tetapi 

belum menangkap informasi yang terkandung dalam pertanyaan, sehingga siswa 

tidak dapat memproses lebih lanjut solusi dari permasalahan. Kesalahan transformasi 

masalah (transformation) yaitu suatu kesalahan dimana siswa tidak dapat 

mengidentifikasi operasi atau metode yang diperlukan untuk menyelesaikan soal. 

Kesalahan keterampilan proses (processskill) yaitu suatu kesalahan dimana siswa 

tidak mengetahui prosedur yang dibutuhkan untuk mengerjakan operasi atau metode 

secara akurat. Kesalahan penulisan jawaban (encoding) yaitu kesalahan dimana siswa 

tidak dapat mengekspresikan penyelesaian tersebut ke dalam kalimat matematika 

yang dapat diterima.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu adanya tahap analisa terhadap 

kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan materi Teorema 

Pythagoras melalui analisis kesulitan berdasarkan kategori Newman pada siswa kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta terutama untuk melokalisasi jenis kesulitan 

belajar agar ada penanganan khusus dari pihak guru maupun sekolah.  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di 

atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimanakah kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita Matematika 

pokok bahasan Teorema Pythagoras ditinjau dari kesalahan memahami masalah? 

2.  Bagaimanakah kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita Matematika 

pokok bahasan Teorema Pythagoras ditinjau dari kesalahan transformasi 

masalah? 

3.  Bagaimanakah kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita Matematika 

pokok bahasan Teorema Pythagoras ditinjau dari kesalahan keterampilan proses? 
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4.  Bagaimanakah kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita Matematika 

pokok bahasan Teorema Pythagoras ditinjau dari kesalahan kesimpulan 

jawaban? 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita Matematika 

pokok bahasan Teorema Pythagoras ditinjau dari kesalahan memahami 

masalah. 

2. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita Matematika 

pokok bahasan Teorema Pythagoras ditinjau dari kesalahan transformasi 

masalah. 

3. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita Matematika 

pokok bahasan Teorema Pythagoras ditinjau dari kesalahan keterampilan 

proses. 

4. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita Matematika 

pokok bahasan Teorema Pythagoras ditinjau dari kesalahan kesimpulan 

jawaban. 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1.  Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan tentang kesulitan dan kesalahan yang dialami siswa 

kelas VIII dalam menyelesaikan soal cerita Matematika pokok bahasan Teorema 

Pythagoras sehingga dapat menjadi bekal saat terjun ke dunia pendidikan. 

2.  Bagi Guru 

Memberi wancana untuk mengadakan penanganan yang tepat bagi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar agar prestasi siswa di materi berikutnya dapat lebih 

baik. 


