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BAB I 

PENDAHULUAN 

dan kesejahteraan suatu negara. Kemajuan suatu negara tidak lepas dari 

penguasaan IPTEK. Persaingan global karena perkembangan zaman yang 

menuntut suatu negara untuk bersaing dalam penguasaan IPTEK. Persaingan 

global tersebut juga menuntut suatu negara menghasilkan sumber daya yang 

berkualitas dan siap berkompetensi dalam perkembangan IPTEK. Tidak lepas 

dari UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.  

Untuk mewujudkan sumber daya yang berkualiatas dan siap 

berkompetensi banyak yang sudah dilakukan oleh negara yaitu dengan 

meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan bisa ditengarai 

dengan meningkatnya hasil belajar siswa dalam suatu pembelajaran. 

Mengingat pentingnya esensi dari UU No. 20 Tahun 2003, maka sudah 

sewajarnya setiap sekolah mempunyai progam untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar siswa tentunya harus 

melalui proses yang harus dilalui siswa yang dinamakan belajar.  

Belajar merupakan suatu proses dari seorang individu yang berupaya 

mencapai tujuan belajar atau yang biasa disebut hasil belajar, yaitu suatu 

bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap (Abdurrahman, 2012 : 19). 

Hasil belajar dapat sebagai tolak ukur siswa dalam memahami suatu materi 

dalam proses belajar. Kegiatan belajar sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar yang merupakan suatu kegiatan penting untuk memahami materi pada 

suatu bidang studi salah satunya matematika. 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan 
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Berbicara tentang matematika tentunya tidak terlepas dari kehidupan 

sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan dalam kehidupan yang 

menggunakan ilmu matematika, contohnya kegiatan perbankan, dalam bidang 

kedokteran, dalam bidang pembangunan, astronomi, dan lain-lain. Mengingat 

peran matematika yang begitu penting bagi setiap aspek kehidupan membuat 

mata pelajaran matematika ada disetiap jenjang pendidikan, yaitu dari jenjang 

sekolah dasar sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Cocroft mengemukakan 

bahwa matematika perlu diajarkan kepada siswa karena (1) selalu digunakan 

dalam segala segi kehidupan; (2) semua bidang studi memerlukan ketrampilan 

matematika yang sesuai; (3) merupakan sarana komunikasi yangkuat, singkat, 

dan jelas; (4) dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai 

cara; (5) meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran 

keruangan; dan (6) memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan 

masalah yang menantang (dalam Abdurrahman, 2012 : 204). Cornelius 

mengemukakan alasan perlunya belajar matematika karena matematika 

merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

(dalam Abdurrahman, 2012 : 204). Peran matematika yang begitu penting 

dalam berbagi aspek kehidupan membuat mata pelajaran tersebut mendapat 

waktu yang banyak di sekolah. Dengan begitu siswa diharapkan dapat 

memahami materi yang ada dalam mata pelajaran matematika. 

Keberhasilan suatu proses pada kegiatan belajar mengajar pada bidang 

studi matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari kemampuan 

siswa dalam memahami suatu konsep dan materi pada mata pelajaran 

matematika. Semakin tinggi tingkat keberhasilan siswa, semakin tinggi juga 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam memahami suatu konsep dan materi. 

Namun, kenyataan dilapangan menunjukan bahwa pemahaman siswa dalam 

konsep dan materi pada mata pelajaran matematika masih rendah, hal ini juga 

berdampak pada prestasi belajar mata pelajaran  matematika menjadi rendah. 

Prestasi belajar berkaitan erat dengan keberhasilan siswa dalam 

memahami suatu materi dan konsep. Rendahnya prestasi belajar siswa dapat 
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dipengaruhi oleh kesulitan siswa dalam suatu proses belajar. Kesulitan ini 

dapat disebabkan antara lain karena beberapa faktor yaitu: motivasi, minat, 

intelegensi dan keadaan psikologis siswa. Menurut Abdurrahman (2012 : 8)  

penyebab utama anak berkesulitan belajar yaitu  yaitu faktor eksternal, antara 

lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar 

yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan 

penguatan yang tidak tepat. Sering kita temui siswa yang kurang tertarik 

mengikuti pelajaran matematika bahkan adapula siswa yang takut dan benci 

pada pelajaran matematika. Anggapan buruk tersebut tentunya membuat 

motivasi belajar terhadap mata pelajaran matematika menjadi rendah dan 

menyebabkan anak menjadi kesulitan belajar matematika. Hal ini tentunya 

sangat disayangkan karena akan sangat berpengaruh pada keberhasilan siswa 

dalam memahami konsep dan materi. 

Kesulitan yang dialami siswa pada saat proses belajar matematika akan 

berdampak pada kesalahan dalam mengerjakan soal-soal matematika. Hal ini 

terjadi karena siswa tidak mengetahui atau memahami materi dan konsep 

matematika. Kesalahan siswa dalam mengerjakan soal dapat menjadi petunjuk 

untuk mencari faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi rendahnya prestasi 

belajar. Menurut Newman (dalam Suyitno: 2015) kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika meliputi (1) Reading Error (kesalahan 

membaca), (2) Comprehension Error (kesalahan pemahaman), (3) 

Tranformation Error (kesalahan transformasi), (4) Processing Skill Error 

(kesalahan ketrampilan proses), (5) Encoding Error (kesalahan penulisan 

jawaban akhir). Dengan ditemukannya faktor-faktor tersebut dapat digunakan 

untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

mengerjakan soal matematika. 

Dalam matematika, segala koleksi benda-benda tertentu yang disebut 

sebagai satu kesatuan disebut sebagai himpunan. Himpunan merupakan salah 

satu dasar dari matematika. Konsep dasar pada matematika dapat dikembalikan 

pada konsep himpunan, misal garis adalah himpunan titik.  Dalam kehidupan 
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sehari-hari materi himpunan secara sadar atau tidak sadar sering digunakan, 

misal kelompok belajar, koleksi uang lama, kumpulan koran bekas.  

Mengingat materi himpunan begitu penting dan mendasar dalam 

matematika, siswa diharapkan mampu menguasainya. Untuk mengetahui 

tingkat penguasaan materi himpunan, dapat diidentifikasi dengan kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal. Hal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor penyebab kesalahan tersebut, sehingga dapat dilakukan penanganan 

untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal himpunan. 

Untuk itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berdasarkan permasalahan 

diatas dengan judul “Analisis Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pada 

materi Himpunanan di SMP Negeri 1 Nusawungu kelas VII”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat dikemukakan rumusan 

permasalahan yaitu: 

1. Apa saja jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan 

soal himpunan. 

2. Apakah faktor penyebab yang menjadikan siswa mengalami kesalahan 

dalam menyelesaikan soal himpunan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal himpunan. 

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab yang menjadikan siswa mengalami 

kesalahan dalam menyelesaikan soal himpunan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penulis berharap penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan referensi untuk meminimalisasi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika. 
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Secara khusus, penelelitian ini memberikan penekanan pada siswa 

untuk lebih memahami materi, sehingga dapat menambah pemahaman dan 

kemampuan dalam mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Membantu siswa mengetahui letak kesalahan dalam mengerjakan soal 

himpunan. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan dan 

memperbaiki proses pembelajaran serta menjadi bahan pertimbangan 

dalam perbaikan strategi pembelajaran berikutnya guna mencegah 

terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal himpunan. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya untuk mengevaluasi 

efektifitas pembelajaran dikelas. 


