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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan dan membentuk 

kepribadian seseorang demi kelangsungan kehidupan di masa yang akan 

datang. Hakikat Pendidikan adalah suatu upaya dalam mengembangkan minat 

dan bakat yang dianugrahkan Tuhan kepada manusia sejak di dalam 

kandungan dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar menjadikan 

manusia sebagai insan yang utuh. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan dan aktif 

terhadap perubahan zaman. Pendidikan dibedakan menjadi dua yaitu, 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah 

pendidikan yang terstruktur dan di bawah pengawasan Pemerintah atau 

Swasta.  

Matematika adalah suatu ilmu pengetahuan dasar atau utama dari 

berbagai macam pelajaran yang dipelajari. Menurut Abdurrahman dalam 

(Abdurrahman, 2002) matematika adalah bahasa fungsi praktis simbiolis untuk 

mengekspresikan hubungan kuantitatif dan spasial sementara fungsi teoritis 

adalah untuk memfasilitasi berpikir. Mata pelajaran metematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik dengan tujuan untuk membekali peserta 

didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif dan 

kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar 

peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk hidup lebih baik pada keadaan yang selalu 

berubah, tidak pasti, dan sangat  kompetetif. Dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika, diharapkan bahwa peserta didik harus dapat 

merasakan kegunaan dan manfaat dari belajar matematika. Matematika dibagi 

menjadi beberapa cabang salah satunya yaitu aljabar. 
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Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, 

hubungan, dan kuantitas. Aljabar dibagi menjadi beberapa cabang salah 

satunya yaitu aljabar linear. Aljabar linear  adalah bidang 

studi  matematika  yang mempelajari sistem  persamaan linear  dan 

solusinya,  vektor, serta transformasi linear. Namun dalam permasalahan ini 

akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau dapat 

disingkat menjadi SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel adalah 

sebuah sistem dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. Hal- 

hal yang terdapat dalam sistem persamaan linear dua variabel yaitu suku, 

konstanta, koefisien dan variabel. Variasi bentuk soal sistem persamaan linear 

dua variabel yaitu soal cerita. Soal cerita adalah suatu bentuk soal 

membutuhkan pemikiran atau pemahaman tingkat tinggi oleh peserta didik 

dengan tujuan peserta didik lebih berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

inovatif dan kreatif. Dalam pembelajaran matematika khususnya materi ini, 

siswa masih sering mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 

sistem persamaan linear dua variabel. 

Widiharto (2008) mengemukakan bahwa konsep dan keterampilan 

matematika yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh siswa telah menyebabkan 

kesulitan dan kesalahan dalam memecahkan masalah matematika. Salah satu 

faktor kemampuan menyelesaikan soal matematika ini adalah gender atau jenis 

kelamin. Gender dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan, hal ini juga 

sangat mempengaruhi tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika. Matematika juga merupakan mata pelajaran yang mempunyai 

hubungan dengan pelajaran lainnya. Oleh sebab itu, sebagian besar siswa 

menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat sulit. Sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Susanti dkk.(2014) menemukan bahwa siswa 

sulit untuk memecahkan masalah yang melibatkan penggunaan HOTS dan di 

antara yang kesulitan yang dihadapi oleh mereka adalah a)membaca dan 

menafsirkan data, b)menentukan dan mendelegasikan data dan c)membuat 

kesimpulan dan argumen. Kesalahan ini dilakukan mengingat juga mata 

pelajaran matematika pada kurikulum 2013 sangat sulit dan membutuhkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_linear
https://id.wikipedia.org/wiki/Vektor
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banyak pemahaman dan pemikiran yang sangat tinggi atau bertipe High Order 

Thingking Skill (HOTS). HOTS ini juga dilibatkan oleh PISA. 

PISA adalah merupakan program  dari Organization for Economis 

Co-operation and Development (OECD) yang pertama kali diselenggarakan 

pada tahun 2000 untuk bidang membaca, matematika dan sains. Menurut 

Neubrand (2005) ide utama dari PISA adalah hasil dari sistem pendidikan 

harus diukur dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa dan konsep 

utamanya adalah literasi. PISA terdiri dari beberapa konten, salah satunya 

konten yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Change and Relationship. 

Change and Relationship berkaitan dengan pokok pelajaran aljabar yang 

sering dinyatakan dengan persamaan atau hubungan yang bersifat umum, 

simbol aljabar, grafik, bentuk geometris dan tabel.oleh karena setiap 

representasi simbol memiliki tujuan dan sifatnya masing-masing , proses 

penerjemahannya menjadi sangat penting dan menentukan sesuai dengan 

situasi dan tugas yang harus dikerjakan. Materi sistem persamaan linear dua 

variabel (spldv) termasuk dalam materi yang bertipe PISA dengan konten 

change and relationship sehingga materi ini membutuhkan pemikiran yang 

lebih banyak dalam menyelesaikan soal-soal sistem persamaan linear dua 

variabel (spldv) khususnya bentuk soal cerita. 

Berdasarkan uraian di atas , fokus dalam penelitian ini adalah 

menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem 

persamaan linear dua variabel (spldv) yang berorentasi PISA dengan konten 

change and relationship pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Sambi. 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis jenis-jenis kesalahan 

siswa dan membedakan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

yang ditinjau dari gender, sehingga para pendidik dapat menemukan solusi 

yang tepat dalam mengatasi kesalahan siswa agar proses pembelajaran berjalan 

secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
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B. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada masalah kemampuan siswa berdasarkan 

gender yaitu laki-laki dan perempuan karena setiap siswa memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan siswa dibedakan menjadi tiga 

yaitu kemampuan tingkat tinggi, kemampuan tingkat sedang, dan kemampuan 

tingkat rendah. Kemampuan tingkat tinggi adalah kemampuan yang dapat 

menyelesaikan suatu masalah dengan benar. Kemampuan tingkat sedang 

adalah kemampuan yang dapat menyelesaikan suatu masalah namun masih ada 

kesalahan. Kemampuan tingkat rendah adalah kemampuan yang tidak dapat 

menyelesaikan suatu masalahan dengan benar. Masalah yang kedua yaitu 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika yang berorientasi PISA. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

setiap siswa berbeda-beda karena tidak semua siswa menguasai konsep 

matematika dalam menyelesaikan soal matematika tersebut. Oleh karena itu 

penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan dan kesalahan siswa 

di SMP N 1 Sambi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada analisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika materi sistem persamaan linear dua 

variabel (spldv) berorientasi PISA dengan konten change and relationship 

pada siswa kelas VIII di SMP. Faktor penyebab kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika materi sistem persamaan linear dua 

variabel (spldv) berorientasi PISA dengan konten change and relationship 

pada siswa kelas VIII di SMP dibatasi pada gender dan kesalahan berdasarkan 

prosedur Newman. Gender itu berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan 

soal cerita berorientasi PISA. Kesalahan berdasarkan prosedur Newman yaitu  

reading, comprehension, transformation, process skill, dan encoding. 

Kesalahan itu berkaitan dengan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika. 
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D. Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada Bagaimana Analisis Kesalahan dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel ( SPLDV) Bertipe PISA dengan Konten Change and Relationship 

pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Sambi. Fokus penelitian ini kemudian 

dirinci menjadi tiga rumusan masalah : 

1.   Adakah perbedaan kemampuan siswa laki-laki dan siswa perempuan 

dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel 

(spldv) berorientasi PISA dengan konten change and relationship ditinjau 

dari gender pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Sambi? 

2.   Bagaimana kesalahan membaca (reading) dan memahami 

(comprehension) dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi 

sistem persamaan linear dua variabel (spldv) berorientasi PISA dengan 

konten change and relationship pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 

Sambi? 

3.   Bagaimana kesalahan transformasi (transformation) dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika materi sistem persamaan linear dua 

variabel (spldv) berorientasi PISA dengan konten change and relationship 

pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Sambi? 

4.   Bagaimana kesalahan keterampilan proses (process skill) dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika materi sistem persamaan linear dua 

variabel (spldv) berorientasi PISA dengan konten change and relationship 

pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Sambi? 

5.   Bagaiman kesalahan penulisan/kesimpulan (encoding) dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika materi sistem persamaan linear dua 

variabel (spldv) berorientasi PISA dengan konten change and relationship 

pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Sambi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang diharapkan dalam Analisis Kesalahan dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Materi Sistem Persamaan Linear Dua 
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Variabel ( SPLDV) Bertipe PISA dengan Konten Change and Relationship 

pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Sambi, yaitu : 

1.   Untuk menguji perbedaan kemampuan siswa laki-laki dan siswa 

perempuan dalam menyelesaikan soal cerita matematika sistem 

persamaan linear dua variabel (spldv) berorientasi PISA dengan konten 

change and relationship ditinjau dari gender pada siswa kelas VIII di 

SMP N 1 Sambi. 

2.   Untuk mendeskripsikan kesalahan membaca (reading) dan memahami 

(comprehension) dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi 

sistem persamaan linear dua variabel (spldv) berorientasi PISA dengan 

konten change and relationship pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 

Sambi. 

3.   Untuk mendeskripsikan kesalahan transformasi (transformation) dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika materi sistem persamaan linear dua 

variabel (spldv) berorientasi PISA dengan konten change and relationship 

pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Sambi. 

4.   Untuk mendeskripsikan kesalahan keterampilan proses (process skill) 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi sistem persamaan 

linear dua variabel (spldv) berorientasi PISA dengan konten change and 

relationship pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Sambi 

5.   Untuk mendeskripsikan kesalahan penulisan/kesimpulan (encoding) 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi sistem persamaan 

linear dua variabel (spldv) berorientasi PISA dengan konten change and 

relatioship pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Sambi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menguji 

kemampuan dan mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita materi sistem persamaan linear dua variabel (spldv) serta dapat 

mengembangkan PISA dengan konten change and relationship.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang 

dilakukannya, sehingga dapat mengetahui bagaimana seharusnya 

konsep-konsep dalam matematika digunakan dengan benar. 

b. Manfaat bagi guru yaitu sebagai pertimbangan dalam pembelajaran agar 

dapat menentukan langkah yang benar guna mencegah dan mengetahui 

terjadinya kesalahpahaman pada siswa dalam menerapkan konsep 

matematika. 

c. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat menganalisis kesalahan-kesalahan siswa 

pada saat mengerjakan atau menerapkan konsep matematika dalam 

menyelesaikan soal  matematika 


