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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan bermaksud untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi 

kemanusiannya yang ada pada masing-masing pribadi. Menurut Hamdani (2011: 

21) pendidikan adalah sebuah sistem yang terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik dapat 

mengembangkan potensi dirinya secara aktif sehingga memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Adapun menurut UU 

No. 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga pendidikan 

merupakan kebutuhan dari setiap individu sebagai sarana untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik. 

Dalam dunia pendidikan matematika merupakan salah satu dari ilmu yang 

harus dipelajari. Uno (2007: 129-130) menyatakan matematika adalah sebagai 

suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk 

memecahkan berbagai persoalan praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, 

analisis dan konstruksi, generalitas dan individualitas, serta mempunyai cabang-

cabang antara lain aritmetika, aljabar, geometri, dan analisis. Matematika 

berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka bisa dikatakan 

disetiap lini kehidupan, hampir semuanya berhubungan dengan matematika. baik 

dalam bidang perdagangan, perbankan, pembangunan gedung-gedung, 

pembangunan jalan raya dan masih banyak lagi. Disisi lain matematika juga
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merupakan dasar dari segala ilmu yang mana bisa dilihat dari hampir disetiap 

disiplin ilmu mengandung unsur matematika. Menurut Sholihah dan Mahmudi 

(2015) matematika sangat bermanfaat bagi peserta didik karena matematika 

sebagai ilmu lain dengan kata lain banyak ilmu yang penemuan dan 

pengembangannya bergantung dari matematika. Sehingga matematika harus 

dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh pelaku pendidikan dalam hal ini adalah 

peserta didik.  

Walaupun diketahui matematika sangat penting, kebanyakan siswa 

menganggap matematika mata pelajaran yang sulit dan rumit dan identik dengan 

guru yang galak.  Hal ini akan berimbas pada kurang maksimalnya siswa dalam 

mempelajari matematika. Berdasarkan Program for International Student 

Assessment (PISA, 2015), performa matematika di negara Indonesia masih 

dibawah rata-rata dari standar yang ditetapkan oleh Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD). OECD sendiri merupakan sebuah 

organisasi yang memiliki misi untuk mempromosikan kebijakan yang akan 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di seluruh dunia.. Hal 

ini tentu perlu menjadi perhatian mengingat bahwa persaingan pada era globalisasi 

ini tidak hanya ditingkat daerah ataupun dalam negeri, akan tetapi sudah menjadi 

persaingan antar negara-negara di dunia. Sudah seharusnya mulai sekarang para 

pelaku pendidikan untuk berusaha semaksimal mungkin agar mampu bersaing 

dengan negara-negara lain. Khususnya para siswa diharapkan bisa lebih 

meningkatkan kemampuan bermatematikanya. 

Matematika diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Dalam matematika 

banyak materi yang harus dipelajari dan materi tersebut saling berkaitan antara 

satu dengan yang lain. salah satu materi dalam matematika yaitu sistem persamaan 

linier dua variabel. Mempelajari sistem persamaan linier dua variabel sangat 

penting karena banyak ditemui pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh jika 

seorang pengusaha telah mengetahui harga keseluruhan bahan baku maka ia akan 

mampu menghitung harga satuan bahan baku tersebut dan masih banyak lagi 

contoh lainnya. Maka dari itu materi sistem persamaan linier dua variabel harus 

bisa dipahami untuk membantu dan mempermudah penyelesaikan permasalahan 
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yang dihadapi sehari-hari. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak 

peserta didik belum bisa memahami materi sistem persamaan linier dua variabel 

sehingga kesalaahan sering dijumpai pada saat mengerjakan soal-soal sistem 

persamaan linier dua variabel. Kesalahan merupakan hal yang lumrah, namun 

akan menjadi masalahan jika kesalahan tersebut hanya dibiarkan begitu saja tanpa 

adanya usaha untuk mencegah kesalahan tersebut terulang lagi. Sehingga perlu 

dilakukan tindakan-tindakan untuk memperkecil atau mengurangi kesalahan yang 

dilakukan siswa, salah satunya adalah dengan cara menganalisis kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linier dua variabel dan mencari 

penyebab kesalahan tersebut terjadi. 

Salah satu metode untuk menganalisis kesalahan siswa dengan 

menggunakan metode analisis Newman. Junaedi dkk (2015) mengatakan bahwa 

Newman Error Analyisis (NEA) atau sering disebut prosedur Newman merupakan 

prosedur yang digunakan dan diaplikasikan dibeberapa negara dan digunakan 

sebagai alat untuk menentukan penyebab dari berbagai jenis kesalahan yang 

dibuat siswa dalam mengerjakan permasalahan matematika. Menurut Siswandi 

dkk, (2016) dalam metode ini, Newman menyarankan lima kegiatan yang dapat 

membantu menemumakan kesalahan yang terjadi pada pekerjaan siswa ketika 

menyelesaikan masalah. Kegiatan-kegiatan itu adalah membaca, memahami, 

transformasi, melakukan proses penyelesaian dan melakukan penulisan jawaban 

akhir. Sehingga metode analisi Newman ini dapat mendiskripsikan jenis-jenis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika salah satunya sistem 

persamaan linier dua variabel.  

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan 

kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi sistem persamaaan 

linier dua variabel berdasarkan prosedur Newman dan menganalisis faktor-faktor 

yang menjadi penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

materi sistem persamaan linier dua variabel berdasarkan prosedur Newman. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah-masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah I Kartasura dalam menyelesaikan soal materi sistem 

persamaan linier dua variabel? 

2. Apa saja yang menjadi penyebab siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah I 

Kartasura melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal materi sistem 

persamaan linier dua variabel? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan kesalahan-kesalahan siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah I Kartasura dalam menyelesaikan soal materi sistem 

persamaan linier dua variabel. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab siswa kelas VIII 

SMP Muhammadiyah I Kartasura melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal materi sistem persamaan linier dua variabel. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan kepada guru, calon guru dan pembaca lainnya untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal materi 

sistem persamaan linier dua variabel. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi penelititan yang sejenisnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa, guru dan 

sekolah. 

a. Bagi siswa 

Membantu siswa mengetahui letak kesalahan dalam mengerjakan 

soal matriks dan dapat memperbaikinya. 
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b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan dan 

memperbaiki proses pembelajaran serta menjadi bahan pertimbangan 

dalam perbaikan strategi pembelajaran berikutnya guna mencegah 

terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal materi sistem persamaan linier dua variabel 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran untuk 

memperbaiki layanan pembinaan dan peningkatan kualitas bagi guru. 

 




