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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian pendidikan ( UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 ) adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan

masyarakat. Idris (1981: 57) menyatakan bahwa konsep pendidikan seumur

hidup merumuskan suatu asas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang

berlangsung kontinu dari bayi hingga meninggal dunia. Setiap individu yang

hidup di dunia ini tak akan pernah lepas dari yang namanya pendidikan karena

pendidikan selalu kita alami baik sadar maupun tidak. Pendidikan sangatlah

penting dalam kehidupan, hal itu yang membuat pendidikan menjadi sorotan

penting di berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas

pendidikan di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan berbagai hal seperti

program wajib belajar 9 tahun hingga pemerataan tenaga kependidikan dengan

program hidupan nyata juga secara SM3T dan masih banyak lagi tindakan

pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam pendidikan hasil

akhir bukanlah suatu yang mutlak namun proses dari pendidikan tersebut juga

sangat benilai tinggi.

Delphi (2000: 2) menjelaskan matematika adalah bahasa simbol yang

memiliki fungsi praktis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif

dan keruanganm. Matematika merupakan ilmu eksak yang menjadi dasar dari

berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain itu matematika juga kerap kita jumpai

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai pekerjaan di kehidupan sehari-hari

kita juga menggunakan matematika seperti dalam perdagangan, arsitektur,

elektronik.

Berdasarkan penjelasan Budhi (2015: 2) tujuan utama mempelajari

matematika adalah dapat menemukan cara menyelesaikan soal. Menyelesaikan
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soal ialah suatu hal yang hasil akhirnya atau cara menyelesaikan, belum dietahui.

Namun sangat disayangkan matematika yang sangat berguna dalam kehidupan

tersebut menjadi salah satu mata pelajaran yang ditakuti oleh peserta didik baik

yang masih di bangku sekolah maupun yang telah di bangku kuliah. Banyak

pandangan negatif tentang matematika, seperti rumus yang sulit, rumit dan

banyak, guru yang galak, cara mengajar yang monoton, harus sabar dan teliti

dalam mengerjakannya. Hal ini juga dikarenakan sifat matematika yang abstrak.

Padahal untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas kita perlu membangun

dari ilmu dasarnya. Sehingga hal ini menjadi tugas bagi setiap elemen yang

bersangkutan untuk membuat matematika menjadi salah satu mata pelajaran

yang menyenangkan bagi peserta didik. Sehingga kualitas dari pendidikan dapat

diperbaiki.

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program

pemerintah mengenai pedidikan. Agar dapat membantu siswa mengurangi

kesalahan dalam belajar matematika, guru perlu mengenal berbagai kesalahan

umum yang sering dilakukan siswa, terutama pada soal cerita. Soal cerita

merupakan soal terapan dari pokok bahasan yang dihubungkan dengan

kehidupan sehari-hari. Namun dalam soal cerita peserta didik harus memahami

soal lebih mendalam, banyak dari mereka mengalami kesulitan. Penelitian yang

dilakukan Astutik (2015: 97) menyatakan bahwa menurut teori polya dalam

menyelesaikan masalah soal cerita ada 4 langkah yaitu: a) memahami masalah,

b) merencanakan penyelesaian, c) menyelesaikan maslah sesuai rencana pada

langkah 2, d) melihat kembali

Salah satu materi yang sering menggunakan soal cerita dalam pokok

bahasanya adalah Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Di

Indonesia Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dipelajarai di kelas

VIII. Namun disayangkan menurut salah satu guru di SMP Muhammadiyah 4

Surakarta materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) merupakan

salah satu materi yang sulit bagi siswa. Seperti yang dikemukakan Rindyana

(2013: 2) dalam penelitiannya menyatakan bahwa SPLDV merupakan salah satu

materi yang sulit bagi siswa kelas VIII padahal berguna bagi kehidupan sehari-
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hari. Terjadi berbagai kesalahan dalam mengerjakan soal cerita seperti yang

dalam penelitan Rahayuningsih (2014: 115) kesalahan dalam menyelesaikan

soal cerita SPLDV yaitu kesalahan penulisan diketahui dan ditanya, kesalahan

dalam pemisalan, kesalahan dalam melakukan tahap matematis, kesalahan dalam

menyimpulkan. Sehingga jika dianalisis dari langkah-langkah teori polya,

terdapat kesalahan di tiap langkahnya. Selain itu menurut Sulistyowati (2013: 5)

terdapat tiga kesalahan yang biasanya dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan

konsep, kesalahan perhitungan dan kesalahan prosedural. Padahal materi

tersebut akan dilanjutkan lagi, menjadi dasar dari materi Sistem Persamaan

Linear Tiga Variabel (SPLTV) di tingkat SMA.

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua

Variabel (SPLDV)  perlu diteliti untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan

Indonesia, sebab materi tersebut akan berkelanjutan ke materi selanjutnya. Oleh

karenanya penulis bermaksud melakukan penelitian berupa Analisis Kesalahan

Siswa dalam Meneyelesaikan Soal Cerita pada Materi Sistem Persamaan Linear

Dua Variabel (SPLDV) Berdasarkan Teori Polya. Penelitian ini dilakukan pada

siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah-masalah

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal cerita

pada materi SPLDV di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta berdasarkan teori

polya?

2. Apa yang menjadi penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita

pada materi SPLDV ?

C. Tujuan Pendidikan

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Menganalisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita pada materi

SPLDV di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta berdasarkan teori polya?
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2. Mengetahui yang menjadi penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan

soal cerita pada materi SPLDV?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

kepada guru, calon, guru atau pendidik lainnya utamnya dalam peningkatan

hasil belajar matematika dengan mengetahui kesalahan-kesalahan yang

dialami peserta didik dalam menyelesaikan soal Persamaan Linear Dua

Variabel (SPLDV). Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi

penelitian-penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Untuk sekolah penelitian ini memberikan manfaat untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran dan guru sehingga juga akan meningkatkan kualitas

sekolah

a. Bagi guru terutama guru studi matematika memberikan referensi guna

memperbaiki proses pembelajaran untuk meminimalisasi kesalahan-

kesalahan yang akan dilakukan siswa dalam peneyelesaian soal

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)

b. Bagi penulis menambah wawasan, pengetahuan dan pandangan dalam

dunia pendidikan

c. Untuk siswa penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan kesalahan

apa dalam mengerjakan soal Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV),

sehingga dapat memperbaikinya


