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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kemajuan suatu bangsa. 

Bangsa dianggap sudah maju jika sistem pendidikannya mampu melahirkan 

generasi-generasi yang dapat diandalkan dan berkarakter, seperti yang telah 

dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam Pedoman Sekolah 

(2010, hal. 9-10) tentang 18 nilai-nilai yang diharapkan dapat membangun 

pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia yaitu: 1) religius, 2) jujur, 3) 

toleransi, 4) disiplin, 5) kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis, 9) rasa 

ingin tahu, 10) semangat kebangsaan atau nasionalisme, 11) cinta tanah air, 12) 

menghargai prestasi, 13) komunikatif, 14) cinta damai, 15) gemar membaca, 16) 

peduli lingkungan, 17) peduli sosial, 18) tanggung jawab.  

Jika nilai-nilai dalam membentuk pendidikan budaya dan karakter dapat 

tertanam pada lulusan siswa Indonesia, maka bangsa ini tidak perlu mencari 

lulusan dari luar negeri. Namun saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan 

potensi yang dimiliki oleh anak-anak bangsa, karena dianggap kurang kompeten 

baik dalam segi akademik maupun karakter yang dimilikinya, terutama potensi 

lulusan Siswa Menengah Kejuruan (SMK) yang sebenarnya memang didesain 

untuk siap dalam dunia kerja. Namun kenyataannya pendidikan di SMK belum 

menunjukkan adanya peningkatan mutu. 

Perbaikan dalam sistem pendidikan di Indonesia harus disertai dengan 

peningkatan kualitas mengajar guru. Guru harus memperhatikan strategi 

pembelajaran, sikap dalam mengajar, perangkat pembelajaran, penguasaan 

materi, dan lain-lain. Undang-Undang No.20 pasal 42 ayat (1) menyatakan 

bahwa “pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai 

dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (Sisdiknas, 2003). 

Kerjasama antar sekolah, guru, peserta didik dan orangtua sangatlah penting 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 
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Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat membangun 

daya berpikir logis dan sistematis. Menurut Uno (2007, hal. 136) matematika di 

SMA terbagi menjadi lima hal pokok. Kelima hal pokok tersebut adalah: (1) 

aritmetika, (2) aljabar, (3) geometri, (4) trigonometri dan (5) analisis. Matematika 

sama halnya dengan ekspresi dalam hidup yang berhubungan dengan intelektual 

(Sullivan, 1927, hal.193). Namun, banyak siswa yang sering mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal Matematika dan sering dijadikan momok saat Ujian 

Nasional. Hal ini ditunjukkan dari statistik Ujian Nasional SMK se-Karanganyar 

tahun 2016/2017 dalam Kemendikbud di 

https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/ sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Ujian Nasional SMK Tahun 2016/2017 se-Karanganyar 

Mata Pelajaran Rata-Rata 

Bahasa Indonesia 68,62 

Bahasa Inggris 39,49 

Matematika 39,26 

Kompetensi Kejuruan 72,13 

Dari 35 sekolah kejuruan negeri dan swasta dalam Ujian Nasional tahun 

2017 di kabupaten Karanganyar yang diikuti sebanyak 5.078 siswa, Matematika 

masuk ke dalam mata pelajaran yang memiliki rata-rata ujian paling rendah di 

bandingkan mata pelajaran lainnya yaitu hanya 39,26. Nilai tersebut selisih tipis 

degan mata pelajaran Bahasa Inggris dengan rata-rata 39,46.  

Matematika termasuk mata pelajaran yang sulit karena dianggap sebagai 

mata pelajaran yang menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi biasa digunakan untuk mengidentifikasi soal 

matematika khususnya soal cerita. Soal cerita merupakan soal yang cukup sulit 

dan siswa banyak mengalami kesalahan algoritmik yang sangat berbahaya 

(Budiyono, 2008, hal. 1-8). Salah satu materi yang banyak menggunakan soal 

cerita adalah Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV). SPLDV diajarkan 

pada siswa SMK Kelas X Kurikulum 2013 sesuai dengan MGMP Karanganyar. 

Banyak kesalahan dalam mengerjakan soal cerita khususnya materi SPLDV. 

https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/
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Menurut Raduan (2010, hal. 3836-3838) kesalahan siswa banyak terdapat dalam 

hal pemahaman dan kemampuan mengolah kata. 

Rendahnya daya serap siswa yang mempengaruhi kemampuan siswa 

SMK dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV salah satunya disebabkan karena 

adanya kesalahan pengerjaan. Menurut Metode Newman dalam White (2010, hal. 

133) terdapat 5 tahapan mengerjakan soal cerita, yaitu: (1) Membaca 

(Reading/Decoding), (2) Pemahaman, (3) Transformasi, (4) Keterampilan proses, 

(5) Encoding.  

Berdasarkan 5 tahapan Newman tersebut maka dapat dilakukan analisis 

terhadap kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa SMK dalam menyelesaikan soal 

cerita Matematika sehingga dapat memicu kesalahan siswa dalam 

penyelesaian soal. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa SMK dalam menyelesaikan soal cerita 

Matematika.  

3. Rendahnya daya serap siswa terhadap mata pelajaran Matematika. 

4. Rendahnya kualitas lulusan siswa SMK dalam menghadapi dunia kerja. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka terdapat 

beberapa pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membahas tentang kesalahan siswa yang difokuskan pada 

analisis kesalahan Newman, yaitu: kesalahan membaca, kesalahan 

memahami, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses dan 

kesalahan pengkodean. 



4 
 

 

2. Penelitian ini difokuskan  pada materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

yang berbentuk soal cerita. 

3. Penelitian ini dibatasi oleh subyek penelitian yang merupakan siswa kelas X 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesalahan yang dilakukan siswa kelas X SMK Bintang Nusantara 

dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan sistem persamaan linier dua 

variabel berdasarkan analisis kesalahan Newman? 

2. Apakah penyebab adanya kesalahan siswa kelas X SMK Bintang Nusantara 

dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan sistem persamaan linier dua 

variabel?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini antara lain 

untuk: 

1. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pokok 

bahasan sistem persamaan linier dua variabel berdasarkan analisis kesalahan 

Newman. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pokok bahasan sistem persamaan linier dua 

variabel. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan pengetahuan tentang analisis 

kesalahan siswa SMK dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan sistem 

persamaan linier dua variabel. Selain untuk siswa SMK, penelitian ini juga 



5 
 

 

dapat berlaku untuk siswa SMA dan dapat digunakan untuk referensi 

penelitian lain agar dapat lebih berkembang serta bermanfaat bagi sistem 

pendidikan di Indonesia.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang 

sering terjadi dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV. Sehingga siswa 

dapat memperbaiki, meminimalisir atau menghindari kesalahan-kesalahan 

tersebut. 

b. Manfaat bagi guru yaitu dapat membuat metode pembelajaran yang lebih 

baik dan memberikan latihan-latihan soal secara periodik. Sehingga dapat 

melatih siswa agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam 

mengerjakan soal cerita pokok bahasan SPLDV dengan baik dan benar. 

c. Manfaat bagi sekolah yaitu dapat memperbaiki sistem yang ada, sehingga 

meningkatkan mutu sekolah (khususnya sekolah kejuruan) dan 

meningkatkan mutu guru dalam mengajar. 

 


