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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa 

perubahan bagi negara Indonesia hampir disemua aspek kehidupan manusia. 

Banyak permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan dengan upaya 

penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang terjadi 

pada sekarang ini, banyak sekali orang yang memanfaatkan kecanggihan teknologi 

layaknya internet untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan 

mudah. Salah satu contohnya ketika seorang siswa ingin mengetahui informasi lebih 

mengenai materi yang belum, sedang dan akan dipelajari di sekolah. Selain 

bermanfaat bagi kehidupan manusia, disisi lain perubahan tersebut telah membawa 

manusia kedalam persaingan global yang semakin ketat. Sehingga sebagai generasi 

muda yang membawa masa depan bangsa harus memiliki terobosan-terobosan 

dalam mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam bidang pendidikan. 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara 

aktif megembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

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

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Terdapat salah satu mata 

pelajaran yang merupakan bagian penting dalam pendidikan sehingga menjadi mata 

pelajaran wajib disemua jenjang pendidikan yaitu matematika. 

Matematika memiliki kontribusi yang luar biasa dalam kehidupan manusia.  

Abdurrahman (2012: 225) mengatakan bahwa matematika merupakan bahasa 
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simbolis yang digunakan untuk menyatakan hubungan kuantitatif dan keruangan 

yang memudahkan manusia untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari. Akan tetapi matematika sering dipandang sebagai mata pelajaran yang 

menakutkan dikarenakan banyaknya siswa yang sering mengalami kesulitan dalam 

mempelajari materi yang terdapat dalam matematika yang objek kajiannya abstrak. 

 Kemendikbud (2016) mengungkapkan bahwa hasil survey Programme for 

International Student Assesment (PISA) tahun 2015 terjadi kenaikan pencapaian 

pendidikan di Indonesia secara signifikan dibanding tahun 2012, tes PISA ini diikuti 

oleh 72 negara dan salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan nilai rerata dalam 

kompetensi matematika, nilai negara Indonesia mengalami peningkatan sebesar 11 

poin. Sebelumnya dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 386 poin di tahun 2015. 

Sedangkan berdasarkan nilai median, nilai matematika meningkat sebesar 17 poin 

yaitu dari 318 poin di tahun 2012 menjadi 335 poin ditahun 2015. Secara konsisten 

terjadi peningkatan sampling peserta didik di Indonesia dari 63,4% di tahun 2012 

menjadi 68,2%  di tahun 2015. Meskipun dari tahun 2012 ke tahun 2015 mengalami 

peningkatan, namun kemampuan anak-anak Indonesia dibidang matematika tetap 

tergolong rendah dalam skala internasional.  

Salah satu tujuan dari PISA adalah untuk menilai pengetahuan matematika 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tetapi dilihat 

dari hasil PISA menunjukan kemampuan anak-anak Indonesia dalam menyelesaikan 

permasalahan kehidupan sehari-hari masih tergolong rendah. Menurut catatan 

republika (2016) anak-anak kuat dalam hapalan namun lemah dalam penalaran. 

Ketika contoh soal PISA yang berisi hapalan, anak-anak Indonesia memiliki nilai 

yang sangat tinggi. Namun begitu soal diubah menjadi soal berupa teks atau soal 

cerita yang memerlukan penalaran, nilai anak-anak langsung merosot. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa lemah dalam menerjemahkan persoalan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil Ujian Nasional SMP/MTs 2018 mengalami penurunan pada 

semua mata pelajaran kecuali Bahasa Inggris menurut catatan Tirto.id (2018) pada 

mata pelajaran Bahasa Inggris mengalami kenaikan sebesar 2,12 poin. Sebelumnya 



3 
 

 
 

49,2 di 2017 menjadi 51,32 di 2018. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia  

mengalami penurunan sebesar 4,02 poin. Sebelumnya 70,79 di 2017 menjadi 66,77 

di 2018. Selain itu, pelajaran IPA mengalami penurunan sebesar 3,51 poin. 

sebelumnya 52,69 di 2017 menjadi 49,18 di 2018 dan mata pelajaran matematika 

mengalami penurunan sebesar 21,31 poin. Sebelumnya 52,69 di 2017 menjadi 31,38 

di 2018. Mata pelajaran matematika mengalami penurunan yang paling banyak 

(21,31 poin) dikarenakan kurangnya pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal, 

salah satunya dalam materi himpunan.  

Himpunan merupakan sekumpulan objek yang dapat dinyatakan dengan jelas 

sehingga dapat diketahui secara tepat mana objek yang bukan termasuk himpunan 

dan yang termasuk himpunan. Amelia (2015) menyatakan mempelajari materi 

himpunan merupakan mempelajari sebuah konsep, tidak memiliki rumus yang 

banyak dalam materi ini, namun menggunakan berbagai macam simbol, notasi dan 

diagram. Karakteristik dasar materi himpunan dalam pemecahan masalah 

diantaranya berupa soal-soal cerita yang membutuhkan pemahaman konsep untuk 

dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

himpunan. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru matematika kelas VII SMP Negeri 

2 Colomadu diperoleh informasi bahwa materi himpunan menjadi materi yang 

cukup sulit dipahami sehingga masih banyak siswa yang sering melakukan 

kesalahan-kesalahan dalam memecahan soal pada materi himpunan terutama pada 

soal bentuk cerita. Kesalahan pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

materi himpunan merupakan permasalahan yang sering terjadi. Faktor utamanya 

yaitu kurangnya kemampuan siswa untuk menganalisis soal cerita dan kurang 

memahami konsep serta pengaplikasiannya. 

 Analisis kesalahan Newman merupakan salah satu metode yang bisa digunakan 

untuk menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal bentuk cerita. Rohmah (2018) menyatakan metode analisis 

kesalahan Newman memiliki lima tahapan untuk menentukan kesalahan yang 
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dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal bentuk cerita yaitu kesalahan 

membaca, kesalahan memahami soal, kesalahan transformasi, kesalahan 

keterampilan proses dan kesalahan penulisan jawaban (kesimpulan). Berdasarkan 

uraian diatas penelitian ini mengkaji tentang kesalahan yang dilakukan pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu dalam menyelesaikan soal cerita  materi 

himpunan berdasarkan metode analisis kesalahan Newman. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut. 

1.   Bagaimana kesalahan yang dilakukan siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu 

dalam menyelesaikan soal cerita materi himpunan berdasarkan metode analisis 

kesalahan Newman? 

2.   Apa saja yang menyebabkan siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu  

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita materi himpunan 

berdasarkan metode analisis kesalahan Newman? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1.   Untuk menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Colomadu dalam meyelesaikan soal cerita materi himpunan berdasarkan 

metode analisis kesalahan Newman. 

2.   Untuk mendeskripsikan penyebab kesalahan yang dilakukan siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Colomadu dalam menyelesaikan soal cerita materi himpunan 

berdasarkan metode analisis kesalahan Newman. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan referensi untuk meminimalisir 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi himpunan. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu memberikan pengetahuan kepada siswa dimana 

letak kesalahannya dalam menyelesaikan soal cerita materi himpunan 

sehingga tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama. 

b. Manfaat bagi guru yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

dalam perbaikan strategi pembelajaran berikutnya dengan memilih metode 

mengajar dan membuat alat peraga yang tepat sehingga dapat mencegah 

terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita himpunan. 

c. Manfaat bagi peneliti yaitu mampu menganalisis kesalahan-kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi himpunan berdasarkan 

metode analisis kesalahan Newman. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


