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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Melalui pendidikan, manusia mampu mengembangkan dan meningkatkan 

potensi yang ada dalam dirinya ke arah yang lebih baik. Selain itu pendidikan 

merupakan salah satu upaya individu untuk berperan aktif mengembangkan 

sumber daya manusia dalam rangka memajukan negaranya. 

Matematika adalah ilmu pengetahuan yang memegang peranan yang 

begitu besar dalam keseharian manusia. Dalam setiap sendi kehidupan, hampir 

tidak terlepas dari matematika. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, 

matematika sangat perlu untuk dipelajari dan dipahami siswa. Menurut Cockroft 

dalam Abdurrahman (2009: 253) matematika perlu diajarkan kepada siswa 

karena selalu digunakan dalam segala segi kehidupan, semua bidang studi 

memerlukan ketrampilan matematika yang sesuai, merupakan sarana 

komunikasi yang kuat, singkat, serta jelas, dapat digunakan untuk menyajikan 

informasi dalam berbagai cara, meningkatkan kemampuan berpikir logis, 

ketelitian, dan kesadaran keruangan, dan memberikan kepuasan terhadap usaha 

memecahkan masalah yang menantang.  

Melihat betapa pentingnya matematika, sudah semestinya matematika 

dipelajari dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Diharapkan dengan belajar 

matematika, dapat memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam dunia 

pendidikan, matematika merupakan pelajaran yang wajib ditempuh di hampir 

setiap jenjang. Akan tetapi, meskipun telah diketahui bahwa peranannya yang 

begitu besar dalam kehidupan, para siswa masih saja menganggap matematika 

merupakan pelajaran yang sulit dan menjenuhkan. Bagi mereka matematika 

identik dengan mata pelajaran yang rumit, banyak simbol-simbolnya, guru yang 

tidak ramah dan masih banyak lagi. 

Apabila siswa masih beranggapan demikian, maka tentu sulit bagi mereka 

untuk memahaminya. Secara garis besar kesulitan belajar menurut Abdurrahman 
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(2009: 11) dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, kesulitan belajar yang 

berhubungan dengan perkembangan (developmental learning disabilities) dan 

kesulitan belajar akademik (academic learning disabilities). Kesulitan siswa 

dalam belajar dan memahami matematika ini, akan menimbulkan kesalahan 

dalam mengerjakan soal. Kesalahan yang dilakukan siswa ini bermacam-macam. 

Menurut Lerner yang dikutip Abdurrahman (2012: 213) kesalahan umun yang 

dilakukan oleh siswa adalah kekurangan pemahaman simbol, nilai tempat, 

perhitungan, penggunaan proses yang keliru, dan tulisan yang tidak terbaca.  

Sudah merupakan hal yang wajar apabila siswa  melakukan kesalahan 

dalam mengerjakan soal-soal yang mereka hadapi. Namun jika siswa terus 

menerus melakukan kesalahan dan tidak ada penanganannya, hal ini akan 

menimbulkan masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Mengingat bahwa 

matematika merupakan mata pelajaran yang materinya berkaitan dan 

berhubungan dengan materi-materi selanjutnya. Apabila kesalahan pada materi 

sebelumnya belum teratasi, maka materi selanjutnya pun akan mengalami 

masalah.  

Soal cerita merupakan salah satu bentuk penyajian soal matematika. 

Dalam soal cerita diperlukan pemahaman serta kemampuan untuk 

mentransformasi bentuk soal cerita kedalam kalimat matematika agar dapat 

ditentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Soal cerita dapat ditemui dalam 

beberapa materi dalam matematika. Salah satunya adalah aritmetika sosial.  

Aritmetika sosial merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang 

tidak kalah penting dengan cabang ilmu yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, 

penerapan aritmetika sosial diantaranya banyak ditemui pada kegiatan jual beli 

dan perbankan. Melihat dari pentingnya aritmetika sosial, sudah semestinya 

materi tersebut perlu dimengerti siswa sebagai salah satu langkah untuk 

menghadapi kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit siswa yang mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan soal cerita arimetika sosial. Sebagai pendidik, 

harus memiliki strategi yang tepat dalam mengajar agar dapat menangani 

kesulitan-kesulitan siswa dalam belajar dan siswa tidak lagi melakukan 

kesalahan dalam mengerjakan soal yang diberikan. 
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Kesalahan yang dilakukan siswa, dapat pula digunakan sebagai acuan 

dalam mengukur sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari. Untuk itu, perlu mengetahui dan menganalisis kesalahan-kesalahan 

apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita aritmetika sosial. 

Sehingga dengan mengetahui kesalahan tersebut, dapat dilakukan langkah-

langkah penanggulangannya agar selanjutnya kesalahan-kesalahan serupa tidak 

terulang kembali. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah-

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas VII SMP Batik 

Surakarta dalam menyelesaikan soal cerita aritmetika sosial berdasarkan 

prosedur Newman? 

2. Apa saja yang menjadi penyebab siswa kelas VII SMP Batik Surakarta 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita aritmetika sosial 

berdasarkan prosedur Newman? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan kesalahan-kesalahan siswa kelas VII SMP Batik 

Surakarta dalam menyelesaikan soal cerita aritmetika sosial berdasarkan 

prosedur Newman 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab siswa kelas VII 

SMP Batik Surakarta melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 

aritmetika sosial berdasarkan prosedur Newman 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan kepada guru, calon guru dan pembaca lainnya untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal aritmetika 
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sosial. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitiian-

penelititan yang sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa, guru dan 

sekolah. 

a. Bagi siswa 

Membantu siswa mengetahui letak kesalahan dalam mengerjakan 

soal aritmetika sosial. Sehingga siswa yang mengetahui letak 

kesalahannya, diharapkan mampu memperbaikinya dan tidak mengulagi 

kesalahan yang serupa. 

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 aritmetika sosial. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran untuk 

memperbaiki layanan pembinaan dan peningkatan kualitas bagi guru. 

Seiring dengan meningkatnya kualitas guru di sekolah tersebut, maka 

diharapkan sekolah tersebut mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang 

berkualitas. 


