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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah materi pokok yang diberikan kepada siswa dari 

jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi diberbagai negara di 

dunia. Untuk mempelajari matematika tidak cukup hanya menghafal 

rumus – rumusnya saja tetapi juga harus bisa memahami setiap konsep 

yang ada. Matematika bukanlah ilmu Bahasa Indonesia yang cukup 

dibaca dan dihafalkan. Mata pelajaran matematika dapat membekali 

siswa untuk berpikir kreatif, kritis, sistematis, analitis dan logis. 

Meskipun telah dijelaskan bahwa matematika dapat membekali siswa 

untuk berpikir kritis, kenyataannya sebagian besar siswa menganggap 

bahwa mata pelajaran matematika itu sulit untuk dipahami dan 

dipelajari.   

Salah satu tujuan pembelajaran  matematika adalah 

mengembangkan ketrampilan dalam pemecahan masalah. Menurut 

Herman Hudojo (2005:123) dalam Rahayuningsih dan Abdul Qohar 

memaparkan bahwa ketrampilan pemecahan masalah wajib dimiliki 

siswa. Ketrampilan tersebut akan dimiliki siswa jika guru memberikan 

dan mengajarkan siswa bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. 

Oleh karena itu jika siswa mengalami kesulitan maka guru diharapkan 

memberikan cara-cara yang efektif dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

Dalam kegiatan pembelajaran matematika biasanya siswa 

mengalami kesulitan ketika guru memberikan soal cerita. Soal cerita 

biasanya diwujudkan dalam kalimat yang di dalamnya tersembunyi 

permasalahan yang penyelesaiannya menggunakan keterampilan 

berhitung. Dengan demikian, dilihat dari bentuknya, soal cerita 

biasanya berbentuk tes uraian. Jika dikaitkan dengan taksonomi 

Bloom, soal cerita yang berbentuk uraian tersebut berada pada ranah 

aplikasi. Budiyono (2008:129), ranah aplikasi yaitu ranah yang
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menuntut siswa untuk menyeleksi atau memilih suatu abstrasi 

tertentu (konsep, hukun, dalil, aturan, gagasan dan cara) secara tepat 

untuk di aplikasikan secara benar dan tepat (Diona Amalia 

dkk,2015:4). 

Dari hasil wawancara dengan guru matematika ada beberapa siswa 

yang masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita, 

yaitu siswa tidak mampu memahami maksud soal tersebut, siswa tidak 

dapat merubah/menyusun soal cerita kedalam bentuk  model 

matematika ,kesalahan dalam memilih model penyelesaian, dan 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan perhitungan. 

Dari hasil wawancara dengan siswa SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta diperoleh bahwa materi persamaan linier satu variabel 

merupakan materi yang cukup sulit bagi kelas VII untuk dipahami, 

sehingga banyak terjadi kesalahan pada saat menyelesaikan soal cerita 

persamaan linier satu variabel. Kesalahan yang dilakukan siswa ketika 

mengerjakan soal adalah hal yang wajar dan lumrah yang dilakukan 

oleh siswa. Kesalahan juga dapat mengidentifikasi sejauh mana 

pemahaman siswa pada materi tersebut. Dari kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa tersebut akan berakibat pada hasil belajar 

yang diperoleh siswa. Agar kesalahan tersebut dapat dikurangi dan 

dapat meningkatkan hasil belajar maka perlu diadakannya analisis 

kesalahan. Dalam matematika permasalahan biasanya tertuang dalam 

soal cerita. Soal cerita matematika biasanya berisi tentang 

permasalahan yang ada di dunia nyata.Wijaya & Masriyah (2013) 

dalam Ronald Manibuy dkk, menyatakan bahwa letak kesalahan 

didefinisikan sebagai bagian dari penyelesaian soal yang terjadi 

penyimpangan dalam mengerjakan soal. Adapun letak kesalahan yaitu: 

(a) kesalahan dalam memahami bentuk dan maksud soal, (b) kesalahan 

membuat model matematika, (c) kesalahan dalam menyelesaikan 

model matematika, dan (d) kesalahan menulis jawaban akhir soal.  
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Polya (1973:xvi) dalam Lenni Marlina memaparkan bahwa ada 

empat langkah yang dapat dilakukan agar siswa lebih terarah dalam 

menyelesaikan pemecahan masalah dalam pelajaran matematika, yaitu 

understanding the problem, devising plan, carrying out the plan, dan 

looking back yang diartikan sebagai memahami masalah, membuat 

perencanaan, melaksanakan rencana, dan melihat kembali hasil yang 

diperoleh. 

 Menurut Suherman (2001:84) dalam Saiful Anwar langkah–

langkah menyelesaikan soal menggunakan Teori Polya. 

a. Memahami masalah  

Pada langkah ini siswa dianjurkan memahami masalah dengan 

pemikiran mereka sendiri. Memahami soal merupakan langkah 

yang penting dalammenyelesaikan soal. Tanpa pemahaman yang 

baik, maka siswa tidak akan bisa mengerjakan soal yang ada. 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 1) 

menentukan apa yang diketahui. 2) menentukan apa yang 

ditanyakan. 3) menentukan apakah informasi yang ada sudah 

sesuai. 4) menentukan syarat–syarat (kondisi) yang harus dipenuhi. 

b. Menyusun rencana 

Pada langkah ini diperlukan kemampuan siswa untuk melihat 

hubungan antara data dan kondisi apa yang ada dengan data yang 

dicari. Perencanaan yang baik diperlukan pemikiran yang kritis dan 

mendalam. 

c. Melaksanakan rencana 

Rencana yang telah dikembangkan melalui strategi di atas, 

selanjutnya di terapkan step by step  sehingga mencapai apa yang 

diharapkan. 

d. Mengecek kembali 

Jawaban/penyelesaian yang telah diperoleh dikaji ulang sehingga 

benar – benar merupakan jawaban yang dicari. 
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Kelebihan langkah – langkah Polya menurut Saiful Anwar (2013:3) 

yaitu; 1) siswa memiliki pemikiran yang konstruktif karena mengarah 

pada penganalisisan soal. 2) siswa dapat berlatih dan 

mengintegritaskan konsep – konsep dan ketrampilan yang dipelajari. 

3) dapat melatih siswa dalam membuat kerangka kerja yang tersusun 

rapi dan terorganisir. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian yang telah 

dipaparkan di atas, perlu adanya rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah  

1. Bagaimana kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita persamaan linier satu variabel berdasarkan Teori Polya 

pada siswa kelas VII SMP 7 Muhammadiyah Surakarta semester 

ganjil Tahun 2017/2018? 

2. Apa saja penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita persamaan linier satu variabel berdasarkan Teori Polya pada 

siswa kelas VII SMP 7 Muhammadiyah Surakarta semester ganjil 

Tahun 2017/2018? 

3. Bagaimana solusi yang dapat digunakan untuk meminimalkan 

kesalahan berdasarkan Teori Polya yang dilakukan oleh siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linier satu 

variabel? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan tipe – tipe kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita persamaan linier satu 

variabel berdasarkan Teori Polya. 

2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan penyebab kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita persamaan linier satu 

variabel berdasarkan Teori Polya. 
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3. Untuk mendiskripsikan solusi yang dapat digunakan untuk 

meminimalkan kesalahan berdasarkan Teori Polya yang dilakukan 

oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita persamaan linier satu 

variabel. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian yang 

bermanfaat, diantaranya sebagai berikut.  

1. Kegunaan Teoritis  

Secara umum, penelitian ini memberikan ilmu tentang pengetahuan 

analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

persamaan linier satu variabel. 

2. Kagunaan Praktis  

a. Bagi Sekolah, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan salah satu bahan 

alternatif dalam kemajuan semua mata pelajaran khususnya 

pelajaran matematika.  

b.  Bagi Guru Matematika, diharapkan dari kegiatan penelitian ini 

dapat memudahkan guru dalam mengetahui kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita persamaan linier satu variabel. 

c. Bagi Siswa, untuk menambah wawasan mereka tentang 

kemampuan meminalimalisir kesalahan dalam mengerjakan soal 

cerita persamaan linier satu variabel. 

 

 

 

 

 


