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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses meningkatkan kualitas pribadi yang dilalui 

individu untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan serta mengembangakan 

sikap dan keterampilannya dalam hidup bermasyarakat. Pendidikan berperan 

penting bagi setiap orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu 

masalah yang dihadapi dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah rendahnya 

mutu pendidikan karena lemahnya proses pembelajaran. Proses belajar 

merupakan proses psikis yang langsung dalam interaksi aktif manusia dengan 

lingkungannya dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

keterampilan, nilai-nilai yang bersifat konstan/tetap (Sary, 2015: 10). Proses 

pembelajaran mencakup metode pembelajaran, materi ajar, media, alat, dan 

sumber pembelajaran. 

Matematika adalah bahasa simbolis yang memiliki fungsi praktis untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan. Selain itu, 

matematika merupakan ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, 

dan konsep-konsep hubungan lainnya yang jumlahnya banyak dan terbagi ke 

dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, geometri menurut Hamzah (2014: 48). 

Matematika merupakan suatu bidang ilmu yang mempunyai peranan penting 

dalam kehidupan manusia sebagai dasar dari segala bidang ilmu pengetahuan. 

Oleh karena itu, mata pelajaran matematika perlu diajarkan kepada peserta didik 

mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai pada tingkat perguruan tinggi. 

Belajar matematika diperlukan penguasaan materi dan konsep dalam prosesnya, 

kemampuan membaca simbol, diagram, dan tabel dalam struktur matematika 

sehingga dapat memahami permasalahan dan dapat menyelesaikan permasalahan 

matematika tersebut.  

Matematika adalah ilmu penting namun kenyataannya matematika masih 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit bagi siswa, hal ini disebabkan karena 

matematika memiliki sifat abstrak, sulitnya materi yang membuat siswa sulit 
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memahaminya atau dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru  kurang 

dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang biasa ditemui siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahkan sebagian siswa dalam mempelajari matematika 

hanyalah menghafalkan rumus-rumus dan jarang sekali mempelajari konsep dari 

rumus tersebut. Hal ini dapat menimbulkan banyaknya kesalahan yang 

dilakukan siswa saat menyelesaian soal matematika.  

Manibuy, dkk (2014) menyatakan bahwa letak kesalahan didefinisikan 

sebagai bagian dari penyelesaian soal yang terjadi penyimpangan. Masalah yang 

perlu menjadi perhatian berkaitan dengan pelajaran matematika adalah 

banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika. Kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika diantaranya adalah kesalahan dalam 

memahami konsep matematika, kesalahan dalam menggunakan rumus 

matematika, kesalahan hitung, kesalahan dalam memahami simbol dan tanda, 

kesalahan dalam memilih dan menggunakan prosedur penyelesaian. Oleh karena 

itu, untuk memahami konsep matematika perlu memperhatikan konsep-konsep 

sebelumnya.  

Program Linier merupakan salah satu cabang matematika yang cukup 

penting di samping beberapa cabang ilmu matematika lainnya. Salah satu materi 

dalam pelajaran matematika yang dipelajari siswa pada tingkat SMK adalah 

program linier. Berdasarkan obeservasi yang dilakukan penulis di SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta, materi program linier merupakan salah satu materi 

dimana siswa banyak melakukan kesalahan dalam penyelesaiannya terutama 

ketika soal itu berbentuk soal cerita. Observasi yang dilakukan peneliti adalah 

dengan mencoba melihat hasil ulangan bab program linier siswa, dari hasil 

ulangan tersebut ada beberapa nilai siswa yang kurang baik. Timbul rasa ingin 

tahu dari peneliti, mengapa nilai beberapa siswa pada pokok bahasan program 

linier khususnya soal cerita masih kurang baik, dan dimana letak kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam penyelesaiannya.  

Pemecahan masalah dalam matematika dapat diwujudkan dalam bentuk 

soal cerita. Tidak sedikit siswa yang sering melakukan kesalahan dalam 
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menyelesaikan soal cerita. Teori analisis Polya (2004: 6) tahap pemecahan 

masalah meliputi: (1) memahami masalah, (2) membuat rencana penyelesaian, 

(3) melaksanakan rencana, dan (4) melihat kembali. Siswa yang dapat 

menerapkan keempat tahap tersebut akan mencapai proses belajar yang baik 

yang pada akhirnya memberikan hasil yang baik pula. Teori kesalahan Newman 

merupakan salah satu teori yang dapat 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). 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan siswa, hal ini 

juga berpengaruh pada jenis-jenis kesalahan siswa. Kesalahan merupakan suatu 

bentuk penyimpangan terhadap hal yang benar, prosedur yang diterapkan 

sebelumnya, atau penyimpangan dari suatu yang diharapkan. Kesalahan belajar 

pada umumnya berkaitan dengan ketidakmampuan siswa dalam berimajinasi, 

mengintegrasikan pengalaman, dan pengetahuan terutama pada soal matematika. 

Kesalahan belajar sering terjadi pada siswa. Kesalahan yang dilakukan siswa 

dapat menghambat proses mereka yang berakibat pada tidak maksimalnya hasil 

belajar (Siyami dan Kusrini, 2014).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berusaha untuk 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan program linier menurut teori 

kesalahan Newman dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan 

demikian kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dan faktor-faktor yang  

menyebabkan kesalahan tersebut dapat diketahui, kemudian dapat ditemukan 

alternatif pemecahan masalah yang tepat untuk meminimalisir kesalahan siswa 

dalam pengerjaan soal cerita pada pokok bahasan program linier sehingga 

prestasi belajar matematika dapat ditingkatkan. 
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B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana analisis kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita pokok bahasan program linier pada siswa kelas XI 

SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

Fokus penelitian kemudian dijabarkan menjadi tiga. 

1. Jenis kesalahan yang siswa yang nantinya akan dijadikan batasan analisis 

sebagai berikut 

a. Kesalahan membaca masalah sebagai tipe kesalahan I 

b. Kesalahan dalam memahami makna soal cerita sebagai tipe kesalahan II 

c. Kesalahan transformasi sebagai tipe kesalahan III 

d. Kesalahan proses penyelesaian sebagai tipe kesalahan IV 

e. Kesalahan penarikan kesimpulan sebagai tipe kesalahan V 

2. Peneliti akan meneliti faktor apa saja yang menjadi penyebab siswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan 

program linier 

3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk kesalahan siawa dalam menyelesaikan soal cerita pada 

pokok bahasan program linier di kelas XI SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta? 

2. Faktor apa saja penyebab terjadinya kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita pada pokok bahasan program linier di kelas XI SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian yang akan dilakukan 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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1. Untuk mendiskripsikan bentuk kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada pokok bahasan program linier di kelas XI SMK Muhammadiyah 

2 Surakarta 

2. Untuk mendiskripsikan faktor penyebab terjadinya kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan program linier di kelas XI 

SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian lain yang sejenis dan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

kepada guru, calon guru, serta pembaca lainnya untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

pada pokok bahasan program linier. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Membantu siswa mengetahui letak kesalahan dalam mengerjakan soal 

cerita pada pokok bahasan program linier 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada guru 

matematika sehingga dapat memperbaiki proses pembelajaran dan 

strategi mengajar yang dipilih agar tidak mengulangi kesalahan-

kesalahan yang sama ketika mengajarkan soal cerita pada pokok bahasan 

program linier, serta mmperbaiki kelengkapan media atau bahan ajar 

yang digunakan sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan 

program linier. 
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c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran untuk 

memperbaiki layanan pembinaan terhadap guru pengampu matematika 

serta kualitas berpikir murid. 

 


