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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk membimbing manusia agar 

dapat mengembangkan kepribadian dan kemampuan sesuai dengan nilai-nilai 

yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan juga merupakan 

kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan 

dimana dia berada dan sampai kapanpun. Dengan demikian pendidikan harus 

betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan 

mampu bersaing. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, 

pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan,dan keterampilan yang 

diperlukan oleh dirinya dan masyarakat ( UU SISDIKNAS No.20 tahun 

2003). 

Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan yang sering 

dijumpai dalam masyarakat. Hal ini sangat penting karena berdampak 

langsung pada masyarakat. Mutu pendidikan yang tinggi menjadi salah satu 

faktor pembantu mencapai tujuan hidup yang diinginkan. 

Pendidikan tidak terlepas dari proses belajar mengajar. Seorang guru 

harus memiliki keahlian yang baik dalam menyampaikan materi kepada 

peserta didik. Keterampilan, metode, dan strategi mengajar seorang guru 

berperan penting dalam keberhasilan peserta didik. Karena setiap peserta 

didik memiliki penguasaaan materi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki 

kemampuan penguasaaan materi yang tinggi, ada pula yang memiliki 

penguasaan materi yang rendah. Khususnya dalam pelajaran matematika. 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memegang 

peranan penting dalam dunia pendidikan dan dalam kehidupan manusia 

sebagai dasar dari segala bidang ilmu. Sejalan dengan Jha (2012: 17) yang 
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menyatakan bahwa matematika memegang peranan penting dalam 

perkembangan pemikiran manusia dan membantu menganalisis masalah 

kehidupan sehari-hari. Matematika diajarkan sejak siswa kanak-kanak sampai 

perguruan tinggi. Melalui belajar matematika, siswa diharapkan mampu 

berpikir kritis, logis, cermat, sistematis, efektif, dan efisien. Matematika 

menjadi salah satu komponen paling penting untuk meningatkan sumber daya 

manusia. 

Tujuan pembelajaran matematika yaitu agar siswa memiliki 

kemampuan untuk mengatur dan mengontrol apa yang dipelajarinya. Seperti 

yang dikemukakan Woolfolk sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim dan 

Suparni (2009: 33) bahwa kemampuan itu meliputi empat jenis, yaitu 

kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pengambilan keputusan, 

kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kreatif. Apabila 

keempat kemampuan tersebut terpenuhi maka proses pembelajaran dianggap 

berhasil. 

Namun pada kenyataannya, masih banyak peserta didik yang 

memiliki masalah dalam pembelajaran matematika. Masalah yang perlu 

menjadi perhatian yaitu banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam mengerjakan soal matematika. Menurut Wijaya, dkk (2013) 

letak kesalahan yaitu kesalahan dalam menentukan apa yang diketahui, 

membuat model matematika, menyelesaikan model matematika, dan jawaban 

akhir. 

Kesalahan yang dilakukan siswa sebenarnya merupakan hal yang 

wajar. Namun apabila dibiarkan dan kesalahan ini berkelanjutan akan 

berdampak buruk bagi siswa. Kesalahan yang dilakukan pada satu materi 

mungkin akan dilakukan siswa pada materi berikutnya. Karena dalam 

pelajaran matematika semua materi berkesinambungan, saling terkait, dan 

saling menunjang. Maka diperlukan penanganan dan tindak lanjut agar 

kesalahan-kesalahan tidak teus menerus dilakukan siswa. 

Program linear merupakan salah satu materi yang cukup penting 

dalam matematika. Keterkaitan materi program linear dengan kehidupan 



3

 
 

 

sehari-hari terbilang tinggi. Kesalahan dalam menyelesaikan soal program 

linear juga dapat dikategorikan tinggi. Kesalahan yang sering dilakukan 

adalah kesalahan dalam memahami makna soal, kesalahan transformasi, 

kesalahan hitung, kesalahan dalam memahami simbol dan tanda, dan 

kesalahan dalam memilih prosedur penyelesaian. 

Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan siswa akan berdampak 

pada hasil belajar siswa. Hasil belajar matematika pada kenyataannya belum 

sesuai dengan harapan. Mutu pendidikan matematika di Indonesia masiih 

rendah. Menurut hasil studi Program for International Student Assessment 

(PISA) tahun 2015 yang menunjukkan Indonesia baru bisa menduduki 

peringkat 69 dari 76 negara. Sedangkan dari hasil studi Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS), menunjukkan siswa 

Indonesia berada pada ranking 36 dari 49 negara dalam hal melakukan 

prosedur ilmiah. Hasil belajar matematika di SMK N 1 Banyudono termasuk 

belum sesuai harapan. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru 

matematika yang dilakukan penulis di SMK N 1 Banyudono, matematika 

menjadi salah satu mata pelajaran yang sulit sehingga siswa melakukan 

banyak kesalahan dalam mengerjakannya terutama pada soal cerita. 

Banyaknya kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika 

berdampak pada hasil belajar siswa. 

Bentuk permasalahan dalam matematika dapat diwujudkan dalam soal 

cerita. Tidak sedikit siswa yang melakukan kesalahan dalam mengerjakan 

soal cerita matematika. Menurut Polya, ada beberapa tahapan untuk 

menyelesaikan masalah, yaitu: (1) memahami problem, (2) menyusun 

rencana, (3) melaksanakan rencana, (4) menengok ke belakang. Empat tahap 

ini dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah matematika yang apabila 

diterapkan dengan baik akan memberikan hasil yang baik pula. Newman 

dalam White (2010) mengemukakan bahwa saat siswa menjawab suatu 

permasalahan pada soal, maka siswa tersebut telah melewati berbagai 

rintangan dalam menyelesaikan masalah, yaitu: membaca masalah (reading), 
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memahami masalah (comprehension), transformasi masalah (transformation), 

proses penyelesaian (pocess skill), dan penulisan kesimpulan (encoding). 

Kemampuan menyelesaikan soal setiap individu tentu berbeda. Setiap 

individu mempunyai metode atau cara masing-masing dalam menyelesaikan 

sebuah persoalan. Menurut Sriyanto (2007) terdapat alasan yang sering 

disampaikan berkaitan dalam belajar. Salah satunya adalah perbedaan gender. 

Sehingga siswa laki-laki dan perempuan tentu memiliki banyak perbedaan 

dalam mempelajari matematika. Santrock (2007: 99) mengemukakan bahwa 

anak laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan dalam matematika dan 

sains. Secara umum siswa laki-laki sama dengan siswa perempuan, akan 

tetapi siswa laki-laki mempunyai daya abstraksi yang lebih baik daripada 

siswa perempuan sehingga memungkinkan siswa laki-laki lebih baik daripada 

sisa perempuan dalam bidang matematika, karena pada umumnya matematika 

berkenaan dengan pengertian yang abstrak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berusaha untuk 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa laki-laki dan 

perempuan dalam menyelesaikan soal cerita program linear dan mencari 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian kesalahan-kesalahan 

yang serupa dapat diminimalisir sehingga prestasi belajar dapat ditingkatkan. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana analisis kesalahan dalam 

menyelesaikan soa cerita program linear pada siswa kelas X SMK N 1 

Banyudono ditinjau dari perbedaan gender. 

Fokus penelitian dijabarkan menjadi tiga 

1. Jenis kesalahan siswa yang nantinya akan dijadikan batasan analisis 

sebagai berikut. 

a. Kesalahan membaca masalah sebagai tipe kesalahan I 

b. Kesalahan memahami makna soal sebagai tipe kesalahan II 

c. Kesalahan transformasi sebagai tipe kesalahan III 

d. Kesalahan proses penyelesaian sebagai tipe kesalahan IV 
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e. Kesalahan penarikan kesimpulan sebagai tipe kesalahan V 

2. Peneliti akan meneliti faktor apa saja yang menyebabkan siswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita program linear. 

3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas X SMK N 1 Banyudono. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita program 

linear pada siswa kelas X SMK N 1 Banyudono ditinjau dari perbedaan 

gender? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita program linear pada siswa kelas X SMK N 1 

Banyudono? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian yang dilakukan 

mempunyai tujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan dalam menyelesaikan soal 

cerita program linear pada siswa kelas X SMK N 1 Banyudono 

2. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita program linear pada siswa kelas X SMK N 1 

Banyudono. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam dunia 

pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan kepada gur dan pembaca lainnya untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan 
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soal cerita Program Linear. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk siswa, guru dan 

sekolah. 

3. Bagi Siswa 

Membantu siswa mengetahui kesalahan yang dilakukan dalam 

menyelesaikan soal program linear dan dapat memperbaikinya. 

4. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran serta menjadi bahan pertimbangan dalam strategi 

pembelajaran berikutnya untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal Program Linear. 

5. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran untuk 

memperbaiiki layanan pembinaan dan peningkatan kualitas bagi guru. 

 


