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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Matematika dalam ilmu pengetahuan dianggap ilmu penting 

karena matematika berperan aktif untuk meningkatkan cara berpikir 

logis, sistematis, dan kritis. Susanto (2013:183) menyatakan bahwa 

matematika merupakan ilmu disiplin untuk meningkatkan daya 

berpikir, beragumentasi, berkontribusi menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari, serta memberikan dukungan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan pada  Ujian 

Nasional (UN), baik Ujian Nasional dari jenjang Sekolah Dasar (SD) 

hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Mata pelajaran matematika 

pada setiap jenjang pendidikan formal dipandang memiliki peranan 

penting dalam upaya pembentukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika siswa ditutut 

untuk mampu menguasai matematika dengan baik, sebagai bekal 

dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu 

pesat. Namun, bagi beberapa siswa mengangap bahwa mata pelajaran 

matematika tidaklah menyenangkan, bahkan sampai mengangapnya 

mata pelajaran yang menakutkan. Mata pelajaran matematika hampir 

selalu diidentikan dengan materi yang sulit dimengerti dengan 

perhitungan yang rumit dan penggunaan simbol-simbol yang dianggap 

semakin membingungkan siswa. Salah satu materi dari mata pelajaran 

matematika yang dianggap sukar bagi siswa adalah Program Linier. 

Program Linier merupakan salah satu cabang matematika pada 

pembelajaran matematika SMA/MA/SMK yang diberikan pada siswa 

kelas XI pada semester ganjil. Program Linier merupakan metode 
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matematika yang bertujuan untuk mencari dan menentukan nilai 

maksimum atau minimum dari bentuk linier pada daerah yang dibatasi 

oleh grafik-grafik fungsi linier. Permasalahan datang dari siswa yaitu 

siswa dalam mempelajari Program Linier masih mengalami berbagai 

masalah dalam penyelesaian soal cerita. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru SMA Batik 2 

Surakarta terkait dengan penyelesaian masalah Program Linier 

menunjukkan bahwa siswa mengalami masalah ketika siswa diberikan 

soal cerita. Dimana sering dirasa sulit oleh siswa sehingga 

mengakibatkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

cerita dari masalah Program Linier. Anggapan tersebut diperkuat oleh 

gagasan Budiyono (2008) yang menyatakan bahwa soal cerita 

merupakan soal yang dianggap sulit sebagian siswa, karena untuk 

menyelesaikan permasalahannya harus mengetahui benar isi soal 

sebelum mengerjakan. Masalah soal cerita merupakan salah satu 

masalah matematika yang pada umumnya siswa mengalami 

kesalahan. Pada hasil pengerjaan ulangan harian siswa pada soal 

Program Linier, siswa mengalami kesalahan dalam menentukan titik 

potong pada persamaan garis, menggambar grafik dan menentukan 

nilai maksimum dan minimum serta kesalahan yang dilakukan siswa 

pada umumnya terletak pada penggunaan rumus-rumus, mengubah ke 

bentuk model matematika dan kemampuan memahami bahasa 

matematika. Dari kesalahan–kesalahan tersebut yang dilakukan siswa, 

hal ini menunjukkan bahwa siswa dalam penyelesaian masalah soal 

cerita Program Linier sebagian besar masih dibawah rata-rata karena 

siswa kurang memahami kosep dan materi prasyarat Program Linier. 

Idris (2015) menyatakan Program Linier merupakan salah satu dari 

materi matematika yang sulit dipahami siswa karena terkait dengan 

materi prasyarat yang harus dikuasai siswa terlebih dahulu sebelum 

mempelajari Program Linier. Misalnya sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linier.  
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Prasyarat merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum siswa 

memasuki dan melakukan suatu kegiatan. Dimana prasyarat 

merupakan kemampuan awal, yang telah diperoleh atau dimiliki siswa 

sebelum mengikuti pembelajaran. Astuti (2015) menyatakan bahwa 

kemampuan awal dapat menunjukkan kesiapan siswa dalam menerima 

pengetahuan atau pelajaran yang akan disampaikan oleh guru pada 

saat pembelajaran berlangsung. Kemampuan awal di dalam suatu 

kelas dapat dikatakan hiterogen yang dimana terdiri dari siswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi, sedang, maupun rendah. Oleh 

karenanya jika tingkat kemampuan awal yang dimiliki siswa berbeda 

maka ada kemungkinan perbedaan letak kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan masalah Program Linier. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 

atas, peneliti berusaha untuk menganalisis kesalahan-kesalahan 

berdasarkan kemampuan awal siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

Program Linier menurut teori kesalahan Newman dengan 

mengelompokkan terlebih dahulu siswa yang memiliki kemampuan 

awal tinggi, sedang, dan rendah. Dengan demikian dapat diketahui, 

kemudian dapat ditemukan solusi pemecahan masalah yang tepat 

untuk mencegah atau meminimalisir kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan persoalan matematika khususnya dalam pengerjaan 

soal cerita Program Linier sehingga siswa tidak lagi melakukan 

kesalahan dalam mengerjakan soal Program Linier. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik kesalahan siswa yang berkemampuan awal 

tinggi, kemampuan awal sedang, dan kemampuan awal rendah 

dalam menyelesaikan masalah Program Linier. 
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2. Apa saja faktor penyebab kesalahan siswa yang berkemampuan 

awal tinggi, kemampuan awal sedang, dan kemampuan awal 

rendah dalam menyelesaikan masalah Program Linier. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan karakteristik kesalahan siswa yang 

berkemampuan awal tinggi, kemampuan awal sedang, dan 

kemampuan awal rendah dalam menyelesaikan masalah Program 

Linier. 

2. Mendeskripsikan faktor penyebab kesalahan siswa yang 

berkemampuan awal tinggi, kemampuan awal sedang, dan 

kemampuan awal rendah dalam menyelesaikan masalah Program 

Linier. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti, maka 

penelitian ini mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara 

langsung atau pun tidak langsung. Ada pun manfaat penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian  lain yang sejenis  dan dapat  memberikan wawasan 

pengetahuan baru  bagi guru, calon guru dan pembaca lain untuk 

mengetahui kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada materi Program Linier ditinjau awal. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu mengetahui letak kesalahan mereka 

dalam menyelesaikan soal cerita pada materi Program Linier, 

sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pemecahan pada 

soal bentuk cerita khususnya pada pokok bahasan Program 

Linier. 
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b. Manfaat bagi guru yaitu dapat dijadikan masukan agar dapat 

meningkatkan atau mencari alternatif lain pada proses 

pembelajaran yang digunakan selama ini, sehingga tidak akan 

terjadi kesalahan dalam pemecahan masalah pada soal 

matematika khususnya pada pokok bahasam Program Linier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


