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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20, 2003). Pendidikan diperoleh secara sadar maupun tidak sadar 

sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan sangat penting untuk kehidupan 

diseluruh kalangan, untuk itu pendidikan menjadi hal terpenting yang harus 

dimiliki setiap orang diseluruh dunia khususnya Indonesia. Pendidikan di 

Indonesia terdiri dari banyak mata pelajaran, salah satunya adalah matematika. 

Matematika adalah alat yang dapat membantu memecahkan berbagai 

permasalahan dalam pemerintahan, industri, sains (Slamet, 2017). Dengan kata 

lain matematika digunakan di semua ilmu pengetahuan. Perihal matematika 

dapat dijumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti di dunia perdagangan, 

perusahanan, bahkan arsitek. 

Tujuan pembelajaran matematika adalah membangun pengetahuan siswa 

guna mengetahui konsep-konsep matematika. Akan tetapi disisi lain matematika 

menjadi salah satu mata pelajaran di dunia pendidikan yang ditakuti banyak 

orang. Hal itu disebabkan banyak orang yang berpendapat bahwa matematika 

adalah hal yang sulit untuk dipelajari, selain itu ada beberapa faktor pandangan 

negatif terhadap matematika seperti cara pengerjaan soal yang rumit dan 

terstruktur, banyak rumus yang harus dipahami, dan perhitungan yang tepat.  

Berdasarkan tabel Snapshot of Perfomance in Mathematics, Reading and 

Science pada PISA 2015 (OECD, 2018) menunjukkan bahwa matematika di 

Indonesia memperoleh skor 386 dibawah rata-rata. Presentase perolehan pada 

Science, reading, and mathematics level 2 sebesar 42,3 dan level 5/ level 6 

sebesar 0,8. Dari tabel tersebut, rata-rata Indonesia menempati urutan terendah 
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nomor sembilan, artinya kemampuan matematika di Indonesia tergolong rendah 

dalam skala internasional. 

Salah satu tujuan dari PISA adalah untuk menilai pengetahuan matematika 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan dilihat dari hasil PISA dari tahun 2015 menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari masih tergolong rendah. Oleh karena itu perlu ditingkat 

kembali kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 

Seperti halnya dalam penyelesaian bentuk soal cerita. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru pelajaran 

matematika di SMP Negeri 2 Mojolaban diperoleh hasil bahwa sebagian besar 

siswa kurang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tentang soal cerita. 

Kemudian saat menyelesaikan permasalahan beberapa siswa tidak 

memperhatikan apa yang diketahui dari soal, beberapa siswa menuliskan hasil 

akhirnya. Hal lain juga ditunjukkan bahwa rekap hasil ujian nasional 

kemendikbud rata-rata ujian nasional matematika di SMP Negeri 2 Mojolaban 

pada tahun 2015 adalah 50.66, tahun 2016 adalah 52.47, sedangkan pada tahun 

2017 mengalami penurunan menjadi 51.28. 

Operasi bilangan pecahan sendiri menjadi salah satu materi yang diujikan 

pada ujian nasional. Dilihat dari hasil observasi dan hasil ujian nasional yang 

menurun menandakan bahwa ada kesalahan dalam menyelesaikan soal 

matematika di SMP Negeri 2 Mojolaban. Kesalahan-kesalahan yang terjadi tentu 

ada faktor penyebabnya.  

Masalah yang muncul tersebut dapat diatasi dengan beberapa hal. Salah 

satunya dengan mengetahui kesalahan-kesahalan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan. Seperti halnya permasalahan dalam bentuk soal 

cerita yang didalamnya terkait dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari. Soal cerita merupakan bentuk soal matematika yang dinyatakan dalam 

bentuk kalimat yang harus diterjemahkan ke dalam notasi matematika (Erawati, 

2017). 
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Menurut (Polya, 1957) ada empat fase untuk menyelesaikan masalah yaitu 

memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan melihat 

kembali. Salah satu manfaat pemecahan masalah Polya adalah menjadikan siswa 

berhati-hati dalam mengenali tahap-tahap yang sesuai dengan proses pemecahan 

masalah. Pemecahan masalah Polya mampu membantu siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita yaitu dengan tersusunnya kerangka penyelesaian yang 

rapi. Oleh karena itu, berdasarkan tahapan penyelesaian masalah Polya dapat 

dijadikan acuan dalam melakukan analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita.  

Dari permasalahan di atas, penulis mencoba melakukan penelitian berupa 

analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi bilangan 

pecahan berdasarkan langkah-langkah Polya dan apa yang menjadi penyebab 

kesalahan siswa tersebut sehingga dapat diperoleh solusi untuk mengatasinya.  

Penelitian ini akan dilakukan di kelas VII SMP Negeri 2 Mojolaban. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah-masalah dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesalahan siswa dalam memahami soal cerita bilangan pecahan? 

2. Bagaimana kesalahan siswa dalam membuat perencanaan penyelesaian soal 

cerita bilangan pecahan? 

3. Bagaimana kesalahan siswa dalam melakukan penyelesaian soal cerita 

bilangan pecahan? 

4. Bagaimana kesalahan siswa dalam melihat kembali hasil penyelesaian soal 

cerita bilangan pecahan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam memahami soal cerita bilangan 

pecahan. 
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2. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam membuat perencanaan penyelesaian 

soal cerita bilangan pecahan. 

3. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam melakukan penyelesaian soal cerita 

bilangan pecahan. 

4. Mendeskripsikan kesalahan siswa dalam melihat kembali hasil penyelesaian 

soal cerita bilangan pecahan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu 

pengetahuan, wawasan kepada pendidik, calon pendidik ataupun pembaca 

mengenai kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

bilangan pecahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu 

dalam peningkatan hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

a. Bagi siswa penelitian ini membantu siswa mengetahui kesalahan-

kesahalan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi bilangan pecahan 

berdasarkan langkah-langkah Polya.  

b. Bagi guru penelitian ini bermanfaat untuk mengoptimalkan pembelajaran 

sehingga meminimalisir kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada materi bilangan pecahan. 

c. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan 

pengalaman dalam dunia pendidikan.  

 


