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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya 

sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi 

individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, 

bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia. 

Pendidikan dapat dibagi menjadi 2 yaitu pendidikan formal dan non formal. 

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang kita dapatkan di sekolah-

sekolah seperti di bidang akademik. Sedangkan pendidikan non formal 

merupakan kegitan yang bisa kita dapatkan diluar sekolah seperti didalam 

keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Adanya pendidikan dapat 

membantu kita dalam berpikir kritis. Seperti halnya didunia pendidikan, 

matematika sangat berperan penting dalam berpikir kritis. 

Matematika adalah bahasa simbolis yang memiliki fungsi praktis 

untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan. 

Selain itu, matematika merupakan bahasa universal yang memungkinkan 

manusia memikirkan, mencatat, serta mengkomunikasikan ide-ide mengenai 

elemen dan kuantitas menurut Muhafilah (dalam Delphie 2009: 2). 

Matematika merupakan mata pelajaran yang selalu diajarkan dari tingkat 

Sekolah Dasar hingga ke perguruan tinggi. Mempelajari matematika 

sangatlah penting dalam melatih siswa berfikir kreatif, logis, kritis, cermat 

dan teliti. Di kehidupan sehari-hari, kita tidak luput dari kegiatan menghitung. 

Oleh sebab itu, pendidikan matematika memiliki peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan. 

Di dunia matematika, proses pembelajaran bukanlah menggunakan 

metode hafalan. Namun, lebih menekankan siswa dalam proses pemahaman 

dan pengembangan berpikir kritis supaya terhindar dari kesalahan 

penyelesaian persoalan. Sebagian siswa dalam mempelajari matematika 

hanyalah menghafalkan rumus-rumus dan jarang sekali mempelajari konsep 
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dari rumus tersebut. Bahkan ada juga siswa yang sulit dalam pengoperasian 

bilangan. Hal ini dapat diketahui  dari hasil wawancara kepada salah satu 

guru matematika di SMP Negeri 2 Sawit bahwa siswa masih sulit dalam 

memahami soal, pengoperasian bilangan dan pembentukan dalam bentuk 

matematika (transformasi). Hal ini dapat menimbulkan banyaknya kesalahan 

yang dilakukan siswa saat menyelesaian soal matematika. Ariyadi Wijaya, 

dkk  (2014) mengatakan bahwa dalam transformasi kedalam bentuk 

matematika terdapat 42% kesalahan yang dibuat oleh siswa. Sedikit 

kesalahan yang dibuat dalam proses dan penulisan jawaban. Ada tipe bentuk 

kesalahan masing-masing 17% dan 3% dari total kesalahan. Dalan 

perkembangan tugas-tugas, sebagian besar pada kesalahan memahami (37%) 

dan kesalahan transformasi (34%) yang dibuat 

Bangun ruang merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika 

yang berperan penting dari cabang-cabang ilmu matematika yang lainnya. 

Salah satu materi bangun ruang yang dipelajari di SMP adalah mengenai 

balok. Berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan peneliti di SMP 

Negeri 2 Sawit kelas VIII, volume balok merupakan salah satu materi yang 

tidak begitu rumit karena ketika mencari volume balok hanya memasukkan 

angka kedalam rumus. Namun, ketika soal itu telah diubah dalam bentuk soal 

cerita dan diubah dalam bentuk bahasa maka siswa masih sulit untuk 

memahami dan menelaah soal tersebut.  

Pemecahan masalah dalam matematika dapat diwujudkan dalam 

bentuk soal cerita. Karena dengan soal cerita, siswa dilatih untuk dapat 

membaca, memahami, berfikir kreatif dan teliti dalam menyelesaikan 

masalah.  Susanto (2013: 196) dengan pemecahan masalah matematika ini 

siswa melakukan kegiatan yang dapat mendorong berkembangnya 

pemahaman dan penghayatan siswa terhadap prinsip,  nilai dan proses 

matematika.  

Permasalahan dalam matematika biasanya terletak pada soal cerita. 

Tidak sedikit siswa yang sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal cerita. Teori analisis Newman merupakan salah satu teori yang dapat 



3 
 

menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dalam 

matematika. Newman dalam White (2010) menyatakan bahwa ketika siswa 

menjawab sebuah permasalahan pada soal, maka siswa tersebut telah 

melewati berbagai rintangan dalam menyelesaikan masalah yaitu; membaca 

masalah (reading), memahami masalah (comprehension), transformasi 

masalah (transformation), proses penyelesaian (process skill) dan penulisan 

kesimpulan (encoding). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Apa jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita volume balok berdasarkan teori analisis Newman untuk kelas VIII 

SMP Negeri 2 Sawit Tahun Ajar 2016/2017 ? 

2. Apa penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita volume 

balok berdasarkan teori analisis Newman untuk kelas VIII SMP Negeri 2 

Sawit Tahun Ajar 2016/2017 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita volume balok berdasarkan teori analisis Newman untuk kelas VIII 

SMP Negeri 2 Sawit Tahun Ajar 2016/2017 

2. Untuk menganalisis penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita volume balok berdasarkan teori analisis Newman untuk kelas VIII 

SMP Negeri 2 Sawit Tahun Ajar 2016/2017 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan bagi pendidik, calon pendidik dan pembaca 

mengenai kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita berdasarkan teori analisi Newman. 

 

2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna untuk guru, siswa, 

sekolah dan peneliti. 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengoptimalkam pembelajaran sehingga dapat 

mengurangi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat pada siswa untuk membantu siswa 

mengetahui kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal 

cerita.  Sehingga, siswa dapat mengurangi kesalahan dan agar lebih 

berhati-hati dan teliti dalam mengerjakan. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai pandangan dalam peningkatan 

kualitas guru dan mutu pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat menganalisis kesalahan yang dilakukan dalam 

menyelesaikan soal cerita volume balok 

 


