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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan setiap 

orang untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Mutu pendidikan 

yang tinggi menjadi salah satu faktor pembantu untuk mencapai tujuan 

hidup yang diinginkan. Namun, salah satu masalah yang kini tengah 

dihadapi sistem pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan dan proses 

pembelajaran. 

Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) merupakan salah 

satu fakultas di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang 

mempunyai 11 program studi. Program Studi Pendidikan Matematika 

merupakan salah satu program studi di FKIP UMS. Mengacu Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, 

program studi pendidikan matematika UMS selalu berusaha untuk 

menghasilkan lulusan yang memiliki mutu dan kemampuan yang 

memuaskan.  

Pendidikan matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang 

memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan dalam kehidupan 

manusia sebagai dasar dari segala bidang ilmu, sejalan dengan Jha. 

(2012:17) yang menyatakan bahwa matematika memegang peran penting 

dalam perkembangan pemikiran manusia dan membantu menganalisis 

masalah kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika diberikan sejak 

siswa kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Melalui pembelajaran 

matematika, siswa maupun mahasiswa diharapkan mampu berfikir secara 

logis, cermat, sistematis, efektif, efisien, kritis dan kreatif, serta 

kemampuan bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Hal ini 

disebabkan matematika merupakan mata pelajaran penting dalam 

peningkatan sumber daya manusia. Oleh karenanya, Kementrian 
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Pendidikan menetapkan matematika sebagai salah satu pelajaran wajib di 

jenjang pendidikan. 

Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran 

suatu konsep atau pernyataan dari kebenaran sebelumnya sehingga kaitan 

antar konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. Dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika dengan pemahaman konsep dan 

pelaksanaan prosedur dengan tepat sangatlah penting. Dengan demikian 

mahasiswa dapat mengingat suatu materi dengan pemahaman bukan 

dengan menghafal. Sebagai contoh, peneliti melakukan studi pendahuluan 

kepada beberapa mahasiswa yang sudah mempelajari cara menyelesaikan 

8 – 4x ˂ 0. Dari soal tersebut diminta untuk menentukan nilai x untuk 

penyelesain pertidaksamaan tersebut. Beberapa jawaban mereka yang 

salah dapat dikelompokkan menjadi: (1) x ˂ 6; (2) x ˂ -2; (3) x ˂ 2. 

Mahasiswa yang menjawab seperti butir (1) melakukan kesalahan 

konsep dan prosedur. Sedangkan mahasiswa yang menjawab seperti butir 

(2) dan (3) melakukan kesalahan prosedur. Namun dari ketiga kelompok 

jawaban mahasiswa tersebut mengindikasikan melakukan kesalahan 

dalam pemahaman konsep. Masalah yang perlu menjadi perhatian dalam 

pembelajaran matematika adalah banyaknya kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan mahasiswa dalam mengerjakan soal matematika. Menurut 

Sukirman (1985:16) kesalahan merupakan penyimpangan terhadap hal-hal 

yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten, maupun insidental pada 

daerah tertentu. Kesalahan yang sistematis dan konsisten terjadi 

disebabkan oleh tingkat penguasaan materi yang kurang pada mahasiswa. 

Sedangkan kesalahan yang bersifat insidental adalah kesalahan yang 

bukan merupakan akibat dari rendahnya tingkat penguasaan materi 

pelajaran, melainkan oleh sebab lain misalnya: kurang cermat dalam 

membaca untuk memahami maksud soal, kurang cermat dalam 

menghitung atau bekerja secara tergesa-gesa karena merasa diburu waktu 

yang tinggal sedikit. 
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(Ika, Kurniassari. 2007: 117), kesalahan mahasiswa dalam 

mengerjakan soal matematika merupakan salah satu petunjuk untuk 

mendeteksi kesulitan mahasiswa. Kesalahan merupakan suatu bentuk 

penyimpangan dari suatu yang diharapkan. Analisis kesalahan secara 

mendetail dibutuhkan agar kesalahan-kesalahan mahasiswa dan faktor-

faktor penyebabnya dapat diketahui lebih lanjut untuk mengatasi 

permasalahan tersebut sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

mahasiswa dalam belajar matematika. 

Kesalahan timbul akibat adanya kesulitan mahasiswa dalam 

belajar. Menurut Soedjadi. (2000: 10), kesalahan-kesalahan yang dibuat 

oleh siswa dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk kesalahan yaitu, 

kesalahan prosedural, mengorganisasikan data, mengurutkan, 

mengelompokkan dan menyajikan data, pemanfaatan simbol, manipulasi 

secara sistematis dan menarik kesimpulan. Mahasiswa cenderung 

menghafal konsep matematika yang diberikan oleh dosen atau yang 

tertulis dalam buku ajar tanpa memahami maksud dan isinya dalam 

menyelesaikan ssoal matematika, sehingga mahasiswa sering mengalami 

kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi pemahaman mahasiswa dalam mempelajari materi-

materi matematika, salah satunya adalah bahwa dalam proses belajar dan 

saat menjawab soal yang diberikan mahasiswa kurang teliti dalam 

mengerjakan soal dan mahasiswa tidak mengetahui maksud soal. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha untuk 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal induksi matematika dan faktor penyebabnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, peneliti merumuskan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana kesalahan konseptual mahasiswa semester II dalam 

menyelesaikan soal induksi matematika? 
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2. Bagaimana kesalahan prosedural mahasiswa semester II dalam 

menyelsaikan soal induksi matematika? 

3. Bagaimana kesalahan hitung mahasiswa semester II dalam 

menyelsaikan soal induksi matematika? 

4. Apa faktor-faktor penyebab mahasiswa semester II dalam melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal induksi matematika? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mendiskripsikan kesalahan konsep yang dilakukan mahasiswa 

semester II daalam menyelesaikan soal induksi matematika. 

2. Untuk mendiskripsikan kesalahan statistik yang dilakukan mahasiswa 

semester II daalam menyelesaikan soal induksi matematika. 

3. Untuk mendiskripsikan kesalahan hitung yang dilakukan mahasiswa 

semester II daalam menyelesaikan soal induksi matematika. 

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab mahasiswa 

semester II dalam melakukan kesalahan pada penyelesaian soal 

induksi matematika. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan bagi dosen dan pembaca untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan 

soal-soal teori bilangan pokok bahasan induksi matematika. Selain itu 

dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian yang 

sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan baru yang bermanfaat khususnya dalam bidang 

pendidikan matematika serta dapat bermanfaat untuk mahasiswa, 

dosen dan perguruan tinggi. 
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c. Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat pada mahasiswa 

untuk membantu mengetahui kesalahan yang dilakukan dalam 

menyelesaikan soal induksi matematika. 

d. Bagi Dosen 

Bagi dosen penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengoptimalkan pembelajaran dan dapat 

digunakan sebagai pandangan dalam peningkatan kualitass 

mahasiswa dan mutu pembelajaran, serta untuk mencegah terjadinya 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal induksi matematika. 

e. Bagi Perguruan Tinggi 

Bagi perguruan tinggi penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pandangan dalam peningkatan kualitas dosen dan mutu pembelajaran. 

 


