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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dan peningkatan prestasi belajar matematika siswa dipengaruhi 

oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya adalah 

kesiapan lingkungan belajar dan fasilitas-fasilitas pendukung. Sedangkan faktor 

internal meliputi aspek perkembangan jasmani, motivasi belajar, tingkat 

intelegensi dalam memahami, menganalisa, berpikir kreatif, dan kebiasaan salah. 

Kebiasaan salah ini terjadi baik secara sistematis, konsisten maupun insidental 

ketika siswa mempelajari bahan pelajaran ataupun menyelesaikan permasalahan 

matematika yang dihadapinya. 

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika perlu diperhatikan 

karena merupakan keunikan personal individual, dimana karakteristik setiap 

individu berbeda. Ada yang mengalami kesalahan dalam memahami makna 

soal/masalah/konsep dasar materi tersebut, ada yang gagal dalam mengubah ke 

kalimat matematika yang benar, gagal dalam membuat rencana serta 

melaksanakan rencana penyelesaian, dan ada juga yang kurang teliti dalam 

kerjaannya. Kesalahan yang unik ini harus disadari oleh individu sendiri dan 

orang-orang yang terampil membantu (guru ataupun orang tua) pada proses 

pembelajaran. 

Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS adalah 

studi internasional yang diinisiasi oleh the International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA) untuk meneliti tentang capaian dan 

perbandingan prestasi matematika dan sains beberapa negara di dunia. Menurut 

Lessani, dkk (2014: 101) TIMSS merupakan “an international comparative study 

has attracted an influential audience in many countries. This comparative study is 

being carried out to offer insight into students’ achievement that will support 

reflection on a country’s own system and practice.” Sedangkan menurut 

Rahmawati (2016: 1) tujuan dari TIMSS adalah untuk melihat bagaimana 
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kurikulum yang dicanangkan oleh setiap negara diimplementasikan dan capaian 

siswa khususnya pada bidang matematika dan sains. 

Penyelenggaran studi ini dilaksanakan sejak tahun 1995 dan secara rutin 

setiap 4 tahun sekali, sehingga negara peserta dapat melakukan pemantauan tren 

antar siklus. Sasaran dari pengadaan studi TIMSS adalah “9-years old (grade 3-4), 

13-years old (grade 7-8), and the students in the final year of secondary school 

(Lessani, 2014: 100). Indonesia berpartisipasi dalam penyelenggaraan TIMSS 

untuk jenjang kelas IV pertama kali pada tahun 2015. Sedangkan untuk jenjang 

kelas VIII, berpartisipasi pada tahun 1999, 2003, 2007, dan terakhir tahun 2011. 

Tabel 1.1 Peringkat Studi TIMSS Beberapa Negara Asia Jenjang Kelas VIII (Mullis, dkk, 

2015) 

Country Score of participants Rangking of participants 

 1999 2003 2007 2011 2015 1999 2003 2007 2011 2015 

Singapore 604 591 593 611 621 1 2 3 2 1 

Korea 587 592 597 613 606 2 1 2 1 2 

Chinese Taipei 585 585 598 609 599 3 4 1 3 3 

Hongkong SAR 582 589 572 586 594 4 3 4 4 4 

Japan 579 564 570 570 586 5 5 5 5 5 

Malaysia 519 506 474 440 465 16 15 20 26 22 

Indonesian 403 422 397 386 - 34 33 36 38 - 

International Average 487 467 500 500 500 - - - - - 

Ditinjau dari capaian TIMSS pada tabel 1.1, diperoleh bahwa posisi prestasi 

siswa Indonesia berada di bawah skor rata-rata internasional dan masih sangat 

jauh dari kata memuaskan bila dibandingkan dengan beberapa negara Asia. 

Beberapa negara Asia seperti Jepang, China, Korea, Hongkong, dan Singapura 

selalu mendapatkan peringkat terbaik setiap studi TIMSS diadakan, baik pada 

domain konten matematika maupun kognitif. Bahkan dengan beberapa negara 

tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura, peringkat Indonesia masih jauh 

dibawahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya kajian mendalam 

terkait permasalahan yang membuat Indonesia tertinggal jauh dari negara lain 

dalam bidang studi matematika dan berada pada posisi yang rendah. 
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Banyak sekali faktor yang mempengaruhi hasil dari studi TIMSS. Shodiq, 

dkk (2015) dalam hasil penelitiannya menemukan fakta bahwa banyak siswa yang 

belum paham terhadap istilah dan maksud dari soal yang disajikan. Soal dalam 

kategori mudah menjadi sulit karena pemahaman bahasa dari siswa Indonesia 

masih rendah. Padahal aspek pemahaman bahasa dalam matematika sangat 

berperan penting dalam peningkatan skor TIMSS Indonesia. Sedangkan menurut 

Al Jupri dan Paul (2016: 2499) siswa Indonesia mengalami kesulitan dalam 

menerjemahkan masalah matematika topik aljabar karena kesulitan dalam proses 

perhitungan (matematisasi vertikal), memahami kata/frasa/kalimat, merumuskan 

persamaan/diagram/skema, dan dalam proses transformasi masalah yang 

dinyatakan dalam bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Hal ini 

menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dan rintangan yang 

menyebabkan kesalahan demi kesalahan ketika menjumpai permasalahan 

matematika terkait konsep dan cara pengaplikasiannya, terutama pada soal bentuk 

aljabar. 

Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan 

kegiatan evaluasi pendidikan yang mengukur dan menilai kompetensi siswa 

secara nasional pada jenjang menengah pertama. Totok Suprayino mengatakan, 

secara nasional rata-rata UN jenjang SMP pada tahun 2018 mengalami penurunan 

sebesar 2,55 poin dari tahun 2017 sebesar 55,51 menjadi 52,96. Sedangkan rata-

rata matematika UN SMP pada tahun 2017 sebesar 48,63 menjadi 44,38 pada 

tahun 2018, terkoreksi sebesar 4,25 poin. Rata-rata nasional UN dan mata ujian 

matematika jenjang SMP semakin memburuk dalam dua tahun terakhir. 

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Nur Hidayah 

merupakan salah satu sekolah swasta terbaik di Kota Surakarta. Persaingan masuk 

ke sekolah tersebut cukup ketat, dimana kuota untuk menjadi siswa hanya 190 

siswa. Siswa-siswa yang diterima sudah terkualifikasi memiliki standar bagus dan 

tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Salah satu prestasi siswa SMP IT Nur 

Hidayah diantaranya adalah berhasil meraih medali perunggu pada Olimpiade 

Matematika Anak Bangsa Se-Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Medali Merit 

Kompetisi Matematika Nalaria dan Realistik ke 13 Se- Indonesia. SMP IT Nur 
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Hidayah pada tahun 2017 menduduki peringkat 4 Ujian Nasional se-Kota 

Surakarta.  

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

kesalahan yang sering terjadi ketika siswa menyelesaikan soal matematika model 

TIMSS pokok bahasan aljabar, mencari faktor yang mempengaruhinya, serta 

besar persentase kesalahan yang dilakukan. Soal matematika TIMSS yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah TIMSS 2011, dikarenakan soal TIMSS 

2015 tidak dipublikasikan. Penelitian ini dapat dipertimbangkan dalam 

memberikan solusi atau meminimalisir terhadap kesalahan-kesalahan yang 

sering siswa lakukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Fokus rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah dikemukakan di atas yaitu, analisis kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika model TIMSS pokok bahasan aljabar pada siswa 

kelas VIII SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Kemudian dari fokus rumusan 

masalah tersebut diuraikan lagi menjadi tiga subrumusan masalah sebagai 

berikut:  

a. Apa kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

model TIMSS pokok bahasan aljabar pada aspek memahami masalah, 

menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan meninjau kembali jawaban? 

b. Berapa persentase kesalahan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika model TIMSS pokok bahasan aljabar? 

c. Faktor apa yang mempengaruhi kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika model TIMSS pokok bahasan aljabar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal matematika model TIMSS pokok bahasan aljabar pada 

siswa kelas VIII SMP IT Nur Hidayah Surakarta. 
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Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

model TIMSS pokok bahasan aljabar pada aspek memahami masalah, 

menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan meninjau kembali jawaban. 

b. Mengetahui persentase setiap jenis kesalahan dalam menyelesaikan soal 

matematika model TIMSS pokok bahasan aljabar. 

c. Mengetahui faktor yang menyebabkan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

matematika model TIMSS pokok bahasan aljabar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai studi ilmiah, studi ini dapat memberi sumbangan konseptual 

utamanya kepada pendidikan matematika dan juga memberi urunan substansial 

kepada lembaga pendidikan formal dan informal, para guru atau peserta didik 

yang berupa perbaikan atas kesalahan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika. 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum studi ini memberikan sumbangan kepada bidang pendidikan 

matematika, tentang kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

model TIMSS pokok bahasan aljabar. Identifikasi masalah kemudian upaya 

minimalisasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika 

secara tepat akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan melalui 

peningkatan hasil belajar. 

Secara khusus, studi ini memberikan urunan alternatif tentang peningkatan 

daya nalar siswa pada matematika melalui pemberian latihan soal yang 

memiliki standar TIMSS. Diharapkan kemampuan siswa menjadi lebih terlatih 

dalam mengahadapi soal-soal yang memerlukan kreativitas dalam 

menyelesaikannya, kontekstual, menuntut penalaran, dan dapat meningkatkan 

peringkat hasil survei empat tahuan TIMSS di tahun-tahun mendatang. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat secara praktis untuk siswa, guru, kepala sekolah, 

orang tua, dunia penelitian, dan peneliti sendiri. Bagi siswa, penelitian ini dapat 
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memberikan informasi letak kesalahan yang dilakukannya, sehingga dapat 

menyadari dan melakukan perbaikan, dan diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas kemampuan pemecahan masalah matematika yang dihadapinya. 

Penelitian ini dapat guru gunakan sebagai acuan agar lebih termotivasi dalam 

peningkatan kualitas proses pembelajaran, menyiapkan langkah preventif agar 

kesalahan siswa dapat diminimalisir ketika menyelesaikan permasalahan 

matematika, dan membiasakan soal tipe TIMSS dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran. Penelitian ini dapat kepala sekolah gunakan sebagai dasar 

evaluasi pembelajaran dan merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan siswanya dengan tepat.  

Penelitian ini bagi orang tua siswa dapat memberikan informasi tentang 

kesalahan putra-putrinya dalam memecahkan persoalan matematika, sehingga 

bisa memberikan bimbingan dan fasilitas belajar yang tepat agar mampu 

meraih prestasi yang optimal. Bagi dunia penelitian, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan penelitian mengenai identifikasi kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika beserta karakteristiknya. Bagi peneliti, 

penelitian ini dapat dijadikan bekal menjadi pendidik di masa mendatang, 

menambah pengetahun dan pengalaman. 

 


