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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak pernah terlepas 

dari kegiatan belajar (Aunurrahman, 2010, p. 33). Belajar merupakan hal yang 

kompleks. Guru dan siswa menjadi dua subjek dalam kompleksitas belajar. 

Kegiatan pembelajaran siswa di kelas sebagai suatu proses. Proses belajar 

siswa dinilai guru sebagai perilaku belajar tentang suatu hal (Dimyati dan 

Mudjiono, 2009, p. 12). Dalam proses belajar, siswa dihadapkan dengan 

konsep pemecahan masalah.  

Penyelesaian suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai macam 

strategi dan metode, namun yang menjadi pertimbangan yaitu bagaimana 

memilih strategi dan metode yang sesuai (Hartono, 2014, p. 4). Pemecahan 

suatu masalah digunakan dalam cabang ilmu matematika. Sanders dalam Way 

(2003) mengungkapkan bahwa terdapat tujuh level tingkatan berpikir 

matematika yang meliputi: (1) memory di mana siswa dituntut mengingat 

kembali pengetahuan yang pernah dipelajari, (2) translation yaitu kemampuan 

untuk mengubah informasi ke dalam simbol matematis, (3) interpretation yaitu 

kemampuan mencari hubungan antar konsep, (4) application yaitu kemampuan 

menggunakan suatu teori, (5) analysis yaitu kemampuan untuk menguraikan 

permasalahan, (6) synthesis yaitu kemampuan memadukan menjadi bentuk 

logis sehingga membentuk pola baru, dan (7) evaluation yaitu kemampuan 

dalam memberikan pertimbangan. 

Kemampuan pemecahan masalah matematika, seperti telah diuraikan 

merupakan fokus dalam pembelajaran matematika. Akan tetapi, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam republika.co.id (2017) 

menyebutkan bahwa hasil ujian nasional matematika tahun 2017 menjadi mata 

pelajaran yang perlu mendapat perhatian. Sebab, sekitar 70 persen nilai ujian 

nasional matematika, masih di bawah nilai 55. 



 
 

2 
 

Kesulitan dalam mempelajari matematika dapat dilihat dari pengerjaan 

soal-soal yang berkaitan dengan matematika. Menurut Mulyono (2010) 

terdapat dua kelompok klasifikasi kesulitan belajar, (1) kesulitan belajar terkait 

perkembangan anak yaitu perkembangan kemampuan individu anak yang 

umumnya guru dan orang tua sukar mengetahui, (2) kesulitan belajar terkait 

akademik menunjukkan adanya kegagalan anak untuk mencapai prestasi yang 

diharapkan di sekolah (p. 11). Sedangkan menurut Jamaris (2015) terdapat 

empat kesulitan yang dialami oleh anak yang berkesulitan matematika, yaitu: 

(1) kelemahan dalam menghitung dimana siswa melakukan kesalahan karena 

kesulitan membaca simbol-simbol matematika dan mengoperasikan angka 

secara tidak benar, (2) kesulitan dalam mentransfer pengetahuan yaitu tidak 

mampu menghubungkan konsep-konsep matematika dengan kenyataan yang 

ada, (3) pemahaman bahasa matematika yang kurang dimana siswa mengalami 

kesulitan dalam membuat hubungan-hubungan yang bermakna matematika, (4) 

kesulitan dalam persepsi visual yaitu kesulitan dalam memvisualisasikan 

konsep-konsep matematika (p.188). 

Persamaan garis lurus merupakan persamaan garis yang dapat disajikan 

sebagai suatu garis lurus dengan x, y variabel pada himpunan bilangan tertentu, 

melalui dua buah titik dapat ditarik sebuah garis lurus.  Materi persamaan garis 

lurus antara lain: (1) menentukan gradien garis lurus dalam berbagai bentuk, 

(2) menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, melalui satu titik 

dengan gradien tertentu, (2) menggambar grafik garis lurus, (3) memecahkan 

konsep yang berkaitan dengan konsep persamaan garis lurus (Nuharini, 2008, 

p. 58). Namun demikian, hasil wawancara kepada salah satu guru di SMP 

Negeri 2 Jatiroto rata-rata siswa masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam 

mengerjakan soal cerita persamaan garis lurus. Siswono (2005) 

mengungkapkan bahwa rendahnya kemampuan siswa untuk memecahkan 

masalah (soal cerita) dalam pembelajaran matematika di SMP. 

Farida (2015) mengatakan bahwa kesalahan siswa dalam mengubah 

informasi yang diberikan ke dalam ungkapan matematika karena siswa tidak 

memperhatikan soal. Sedangkan menurut Jha (2012) mengatakan bahwa dalam 
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pertanyaan pilihan ganda kesalahan kebanyakan dibuat untuk mengetahui 

tingkat transformasi siswa. Akan tetapi, pertanyaan terstruktur kesalahan yang 

dilihat pada tahap tingkat pemahaman. 

Permasalahan dalam matematika sering terjadi dalam menghadapi 

bentuk soal cerita. Kurangnya kemampuan untuk menganalisis soal cerita 

menjadi faktor utama dalam permasalahan tersebut. Tidak sedikit siswa yang 

melakukan kesalahan ketika mencoba menganalisis soal cerita. Newman dalam 

White (2010) menunjukkan bahwa terdapat 5 penyelesaian saat mengerjakan 

soal cerita yaitu; membaca, pemahaman, mengubah bentuk masalah 

(matematis), penyelesaian,  kesimpulan.  

 Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk menganalisis kesalahan 

siswa SMP Negeri 2 Jatiroto dalam menyelesaikan soal cerita persamaan garis 

lurus ditinjau dari prosedur Newman. Sehingga kesalahan-kesalahan yang 

sering dilakukan oleh siswa dalam pelajaran tersebut dapat diminimalisir dan 

hasil belajar siswa dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita sehingga dapat memicu kesalahan dalam penyelesaian soal. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita.  

3. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa. 

4. Rendahnya tingkat berpikir matematika siswa  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, terdapat 

pembatasan masalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini membahas kesalahan siswa yang difokuskan pada analisis 

kesalahan Newman, yaitu: kemampuan membaca, pemahaman, 

transformasi, keterampilan proses, dan penulisan jawaban. 

2. Penelitian dilakukan pada materi persamaan garis lurus yang berbentuk 

soal cerita. 
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3. Penelitian ini dibatasi subjek penelitian yang merupakan siswa kelas VIII  

Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini  adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita persamaan garis lurus berdasarkan analisis kesalahan Newman? 

2. Apakah penyebab adanya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

persamaan garis lurus? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian yang dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

persamaan garis lurus 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita persamaan garis lurus 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum peneliti memberikan kontribusi kepada pendidikan 

khususnya bidang matematika mengenai kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita persamaan garis lurus. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 

kesalahan apa yang dialami oleh siswa pada materi persamaan garis lurus. 

2) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam 

mengajar, selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pijakan mencari 

alternatif pemecahan masalah dalam menangani kesalahan belajar siswa 

pada materi persamaan garis lurus. 

3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

peneliti lain. 


