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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Menurut UU No. 20 tahun 2003 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. Pendidikan 

adalah proses pendewasaan anak agar tercapainya kemampuan untuk 

mengembangkan potensi, minat dan bakat dalam diri anak. Dalam pendidikan hal 

yang terpenting adalah sebuah proses, karena dengan proses kita dapat mengetahui 

sejauh mana langkah kita dalam mewujudkan dan mengembangkan potensi diri 

melalui kreativitas, aktif dan mandiri. Oleh karena itu, salah satu melalui 

pembelajaran matematika di sekolah.  

Matematika salah satu ilmu yang mempunyai peranan penting dalam dunia 

pendidikan. Sebagai ilmu dasar, matematika digunakan secara luas dalam segala 

bidang kehidupan manusia. Matematika menekankan pada pemecahan suatu 

masalah. Menurut Mawaddah dan Anisah (2015) pemecahan masalah adalah proses 

berpikir individu secara terarah untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam 

mengatasi suatu masalah. Kemampuan pemecahan masalah diperlukan dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis, kreatif, sistematis dan logis siswa 

(Indriati, 2014). Dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa harus mampu menguasai 

konsep-konsep matematika untuk dapat memecahkan suatu permasalahan dalam 

matematika. 

Permasalahan gender dalam pendidikan merupakan salah satu isu yang cukup 

krusial. Isu gender dalam pendidikan merupakan implikasi tidak langsung dari 

budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat. Perbedaan posisi dan peran juga 

menyebabkan perbedaan prestasi belajar antara laki – laki dan perempuan. Berbagai 



2 
 

 

studi penelitian telah menemukan bahwa perbedaan – perbedaan gender 

berpengaruh dalam pembelajaran matematika terjadi selama usia sekolah dasar . 

Gender  digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari 

sudut non biologis. Beberapa peneliti percaya bahwa pengaruh gender dalam 

matematika karena adanya perbedaan biologis dalam otak anak laki-laki dan 

perempuan yang diketahui melalui observasi. Perbedaan jenis kelamin, social dan 

budaya mempunyai pengaruh kuat dalam pembelajaran matematika. Perbedaan 

gender antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan terhadap ketrampilan 

pemecahan masalah. Perbedaan gender telah diteliti sebagai predictor afektif dan 

kognitif pada prestasi matematika, kedua jenis kelamin mempunyai tingkat 

kemampuan intelektual yang sama. Kinerja aljabar siswa laki-laki dengan siswa 

perempuan mempunyai perbedaan yang tidak signifikan.  

Pada umumnya siswa Indonesia mengalami kesulitan dalam memahami soal 

berbasis konteks kemudian mengubahnya ke dalam masalah matematika. Hal ini 

dapat menyebabkan mereka melakukan kesalahan dalam memecahkan soal 

matematika. Kesalahan yang terus menerus dilakukan dapat mengakibatkan prestasi 

siswa mengalami penurunan. Setiap tahun prestasi siswa dalam bidang matematika 

dapat diukur melalui nilai ujian (Eksan, Oroh, dan Katilli, 2013: 2). Kemampuan 

yang dimiliki setiap siswa berbeda – beda sehingga tidak semua siswa mampu 

menerima pelajaran di kelas berdasarkan kompetensi yang ada. Rendahnya prestasi 

matematika siswa juga disebabkan oleh proses belajar di sekolah yang hanya focus 

pasa contoh soal yang diberikan guru, sehingga siswa tidak terbiasa menyelesaikan 

soal matematika berbasis konteks (Wati, 2016).  

Beberapa hasil penelitian TIMSS (Trends International Mathematics and Science 

Study) dan PISA (Programme for International Student Assesment) menunjukkan 

bahwa kemampuan peserta didik  di Indonesia terhadap matematika masih pada 

kategori rendah atau dibawah rata – rata. Jenis tes yang dapat dijadikan acuan bagi 

siswa Indonesia yang duduk di bangku SMP dengan umur rata – rata 15 tahun yaitu 

tes PISA yang diadakan setiap 3 tahun sekali oleh OECD (Organisation for 
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Economic Cooperation and Development) yang dimulai sejak tahun 2000. Banyak 

factor yang menjadikan tingkat kesalahan masih tinggi salah satunya adalah 

kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita. Penelitian yang dilakukan oleh 

Budiyono (dalam Nurussafa’at, 2016: 175) mengemukakan bahwa soal cerita masih 

merupakan soal yang cukup sulit bagi sebagian siswa. Hal ini ditandai dengan hanya 

sekitar separuh siswa yang dapat menjawab sempurna. Kesalahan yang dihadapi 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita salah satunya adalah pada materi Lingkaran. 

Pada dasarnya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

disebabkan karena kurangnya penguasaan konsep matematika. Hal ini dikuatkan 

oleh penelitian yang dilakukan Zakaria, Ibrahim, dan Maat (2010) yang berkaitan 

dengan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal menyimpulkan bahwa 

kebanyakan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika terjadi pada 

kesalahan pemahaman, kesalahan transformasi, dan kesalahan keterampilan proses. 

Menurut penelitian yang dilakukan Suhita, Sjahruddin, dan Aunillah (2013) yang 

berkaitan dengan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita menyimpulkan 

bahwa letak kesalahan yang dilakukan siswa adalah dalam bentuk permodelan, 

komputasi, dan membuat kesimpulan. Jenis kesalahan yang dilakukan siswa yaitu 

abstraksi, konsep, komputasi, dan menafsirkan. Sedangkan faktor penyebab 

kesalahan siswa antara lain karena tergesa-gesa dalam menjawab soal, belum siap 

mengikuti tes, tidak memahami maksud soal, tidak terbiasa menulis kesimpulan 

atau menafsirkan. 

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

diperlukan evaluasi, kemudian dianalisis dan diberikan solusi pemecahannya, 

sehingga siswa dapat mengetahui letak kesalahan yang dilakukan dalam 

memecahkan suatu permasalahan. Tingkat kesulitan soal juga berperan dalam 

keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal. Tingkat kesulitan (item difficulty) 

adalah pernyataan tentang seberapa mudah atau sulit butir soal bagi peserta didik 

yang dikenai pengukuran Nurgiyantoro (2016:218). Dalam memberikan soal kepada 

siswa tingkat kesulitan soal harus disesuaikan dengan level pola pikir anak. Kualitas 
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soal yang baik akan didapatkan dengan adanya keseimbangan tingkat kesulitan soal, 

diantaranya tingkat kesulitan soal mudah, sedang, dan sukar (Sudjana, 2012: 135). 

Tingkat kesulitan berperan untuk mengukur kemampuan dan kecepatan siswa dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan (Ramadhani dkk, 2017). 

Materi lingkaran merupakan salah satu materi dalam matematika yang di ajarkan 

pada Siswa Menengah Pertama (SMP) khususnya pada kelas VIII Semester Dua. 

Materi ini perlu pemahaman konsep yang mendalam pada penerapan soal cerita. 

Untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan Kebanyakan siswa mengalami 

kesalahan dalam memahami apa yang dimaksud dalam soal cerita, sehingga siswa 

mengalami kesalahan dalam penyelesaian dan transformasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berniat untuk mengetahui dan menganalisis 

jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII beserta faktor penyebabnya dalam 

menyelesaikan soal cerita materi pokok lingkaran di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta. Dengan demikian, penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika 

Berorientasi PISA Pada Siswa SMP Kelas VIII Tahun  2018/2019”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat didefinisikan masalah – 

masalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini difokuskan pada masalah kemampuan siswa berdasarkan gender 

yaitu laki – laki dan perempuan karena setiap siswa memiliki kemampuan yang 

berbeda – beda.  

2. Masih banyak siswa yang beranggapan bahwa pelajaran matematika itu sulit dan 

momok bagi mereka sehingga kurang aktif pada saat pembelajaran berlangsung. 

3. Kurangnya penguasaan konsep materi dan kurangnya latihan mengerjakan soal 

yang berkaitan dengan materi lingkaran. 

4. Adanya kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika yang berorientasi PISA.  
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5. Kurangnya ketelitian siswa dalam melakukan proses perhitungan sehinggga 

menyebabkan siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal – soal 

matematika.  

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah dapat dibatasi masalah yang akan diteliti. Batasan – 

batasan masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Pembahasan Materi  

Penelitian ini membahas tentang materi lingkaran dan dibatasi pada sub 

pokok bahasan soal cerita pada lingkaran. Penelitian difokuskan pada kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi 

lingkaran berorientasi PISA dibatasi pada kesalahan dalam menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan, kesalahan dalam pemahaman konsep, 

penafsiran maksud dari soal itu sendiri maupun kesalahan dalam operasi aljabar. 

2. Penelitian ini dibatasi pada gender 

3. Subyek penelitian dibatasi pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta dan dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

Dari pembatasan masalah yang telah dilakukan diatas maka penulis dalam 

melakukan penilitian mengambil judul “ Analisis Kesalahan Siswa Dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Berorientasi PISA  Pada Siswa SMP 

Kelas VIII Tahun 2018/2019. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian. Fokus 

dari penelitian ini yaiu bagaimana analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika berorientasi PISA pada siswa kelas VIII. Berdasrkan fokus 

penelitian, rumusan masalah dirinci menjadi dua bagian yaitu ; 

a. Rumusan Masalah Kuantitatif  

1. Adakah perbedaan kemampuan cara menyelesaikan masalah soal cerita 

matematika berorientasi PISA ditinjau berdasarkan gender? 

2.  
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b. Rumusan Masalah Kualitatif 

1. Bagaimanakah kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika berorientasi PISA? 

2. Bagaimanakah faktor – faktor yang menyebabkan kesalahan dalam 

menyelesaikan masalah soal cerita matematika berorientasi PISA?  

E. Tujuan Penelitian  

a. Tujuan Penelitian Kuantitatif 

1. Mengetahui perbedaan kemampuan cara menyelesaikan masalah soal cerita 

matematika berorientasi PISA ditinjau berdasarkan gender. 

b. Tujuan Penelitian Kualitatif 

1. Mendeskripsikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika berorientasi PISA. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam 

menyelesaikan masalah soal cerita matematika berorientasi PISA. 

F. Manfaat Penelitian  

Setiap peneliti melakukan penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu, sehingga 

penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi pihak lain. Adapun 

manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk 

mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi lingkaran. 

2) Membantu usaha penyempurnaan sistem pendidikan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan matematika. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi siswa 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada  siswa letak kesalahan 

– kesalahan dalam mengerjakan soal cerita materi lingkaran dan faktor – 

faktor penyebabnya. 
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2) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guru, khususnya 

pada guru matematika sehingga dapat mencari alternative pemecahan 

masalah dalam menangani kesalahan yang dialami oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi lingkaran.. 

3) Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi peneliti lain. 

4) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran untuk  

memperbaiki layanan pembinaan dalam proses pembelajaran. 


