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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yaitu pendidikan 

sebagai proses dan pendidikan sebagai hasil. Pendidikan sebagai proses 

diartikan sebagai kegiatan interaksi manusia dengan lingkungannya. 

Sementara pendidikan sebagai hasil dimaknai sebagai hasil interaksi manusia 

dengan lingkungannya atau perubahan perilaku (Ahmadi, 2017: 39). 

Sedangkan Purwanto (2011: 18) menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu 

proses kegiatan yang disengaja untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Mulyasa (2013: 4) medefinisikan 

pendidikan sebagai kehidupan, artinya kegiatan dalam pendidikan harus 

mampu membekali siswa dengan kecakapan hidup (life skill atau life 

competency) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan setiap 

individu.  

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, pendidikan memiliki 

tujuan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab. Pelaksanaan tujuan pendidikan tersebut 

salah satunya dapat diaplikasikan melalui pendidikan di sekolah yang mana 

didalamnya terjadi proses pembelajaran sehingga terjadi interaksi antara 

pendidik dan peserta didik. Keberhasilan proses pembelajaran disekolah salah 

satunya dapat dilihat melalui hasil belajar peserta didik.  

Berbicara tentang pendidikan tidak dapat lepas dari matematika, tidak 

hanya dalam dunia pendidikan saja, matematika juga berperan penting dalam 

kehidupan manusia secara menyeluruh. Kennedy dan Tipps (2003: 3) 

mendeskripsikan bahwa matematika adalah bahasa untuk menggambarkan 
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peristiwa yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau peristiwa 

kompleks dalam bisnis, sains, dan teknologi. Begitu pentingnya peran 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran matematika 

layak diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar 

hingga perguruan tinggi. Tidak mengherankan jika banyak orang yang 

menggunakan matematika sebagai tolak ukur kecerdasan seseorang. 

Matematika juga merupakan ilmu yang mampu mengasah kemampuan berfikir 

dan analisis secara cermat, cerdas dan akurat. Menurut Haryono (2014: 6) 

menyatakan bahwa matematika itu merupakan salah satu bagian dari ilmu 

pengetahuan yang bersifat pasti. Hal ini diharapkan dapat sesuai dengan tujuan 

dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi yang telah dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi untuk memenuhi daya berpikir analitis, sistematis, kritis, dan kreatif 

serta memiliki kemampuan bekerja sama. Oleh karena itu siswa dituntut untuk 

mempunyai kemampuan berpikir kritis, kreatif, sistematis, logis, dan cermat 

dalam pemecahan masalah matematika. 

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah tentang rendahnya 

mutu pendidikan, banyak faktor yang menyebabkan mutu pendidikan di 

Indonesia masih rendah, sehingga berdampak pada kemampuan bersaing 

negara Indonesia dengan negara lainnya. Dilansir dari The Guardian pada 

tahun 2016, Indonesia menempati urutan ke 57 dari 65 negara, survei tersebut 

diterbitkan oleh Organization for Economic Co-Operation and Development 

(OECD) (Zagita, 2017). Menurut UNESCO, tahun 2017 Indonesia menempati 

posisi ke 108 dari 187 negara di dunia. Sebanyak 44% penduduk menuntaskan 

pendidikan menengah dan 11% murid gagal menuntaskan pendidikan atau 

keluar dari sekolah. (Limbourg, 2017). Selain itu turunnya peringkat daya saing 

Indonesia menjadi salah satu persoalan yang sedang diahadapi. Pada periode 

2015-2016 posisi Indonesia berada pada peringkat ke 37dari 138 negara, 

namun pada periode 2016-2017 posisi Indonesia turun ke urutan 41 di bawah 

Malaysia (18) Singapura (2) dan Thailand (32) (jpnn.com).  
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Fakta mengenai rendahnya daya saing dan mutu pendidikan di Indonesia 

perlu dicarikan solusi jalan keluarnya, karena jika tidak kondisi pendidikan di 

Indonesia akan semakin memburuk. Terkait kondisi tersebut, guru memiliki 

peranan penting dalam mendukung mutu pendidikan, dimana guru merupakan 

ujung tombak yang berkaitan langsung dengan hasil belajar siswa. Kualitas dari 

tenaga kependidikan dirasa mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

yang dijadikan fokus dalam pendidikan. Prestasi belajar peserta didik dapat 

dilihat dari hasil belajar yang telah dicapai, karena hasil belajar digunakan 

untuk menentukan taraf keberhasilan sebuah proses belajar mengajar atau 

untuk menentukan taraf keberhasilan sebuah program pengajaran.  

Tinggi rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Khususnya pada mata pelajaran matematika, masih banyak siswa yang merasa 

sulit dalam mengerjakan soal-soal matematika yang diberikan. Hal ini dapat 

kita lihat pada hasil Ujian Nasional Tahun 2019 pada tingkatan SMP/MTs mata 

pelajaran matematika memiliki nilai rerata 45.52 dibawah tiga mata pelajaran 

lainnya yakni Bahasa Indonesia (64.54), IPA (47.77), dan Bahasa Inggris 

(49.19) sedangkan rerata keseluruhannya adalah 51.76 (Kemendikbud, 2019)  

SMP Negeri 22 Surakarta misalnya, pada UNBK tahun 2019 yang di 

ikuti oleh 196 siswa menunjukkan bahwa nilai rata-rata mata pelajaran 

matematika sebesar 47.84. Perolehan nilai tersebut masih jauh dibawah mata 

pelajaran lainnya, Bahasa Indonesia 71.92, Bahasa inggris 51.76, dan IPA 

52.14. Rata-rata yang diperoleh secara keseluruhan adalah 5.92. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mata pelajaran matematika di 

SMP Negeri 22 Surakarta tergolong sangat rendah. Berdasarkan hasil observasi 

awal di SMP Negeri 22 Surakarta, dengan mewawancarai guru mata pelajaran 

matematika diperoleh informasi bahwa banyak siswa yang mengeluh 

dikarenakan sering mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerjakan 

soal-soal matematika, sehingga siswa seringkali melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan. 

Ketidaksesuaian strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran yang 

yang berlangsung menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan siswa 
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sulit dalam memahami mata pelajaran matematika.  Menurut Lemer dikutip 

oleh Asy’ari, dkk., (2012: 213) kesalahan umum yang dilakukan siswa adalah 

kurang pemahaman tentang simbol, nilai tempat, perhitungan, penggunaan 

proses yang keliru dan tulisan yang tidak terbaca. Melakukan kesalahan dalam 

mengerjakan soal matematika merupakan suatu yang wajar, tetapi jika terus 

dan terus tejadi pada siswa maka akan menjadi suatu persoalan yang harus 

segera diatasi.  

Berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran matematika di sekolah 

khususnya sekolah menengah pertama meliputi bilangan bulat, pecahan, 

operasi hitung bentuk aljabar, aritmatika sosial, persamaan dan pertidaksamaan 

linear satu variabel, perbandingan, himpunan, garis dan sudut, segitiga dan segi 

empat,dan masih banyak lagi. Pada materi matematika ini terdapat persoalan 

yang berupa pemecahan masalah dalam bentuk soal cerita. Oleh karena itu, 

dalam menyelesaikan soal-soal cerita matematika diharapkan siswa dapat 

menguasai konsep matematika yang telah diajarkan pada jenjang sebelumnya. 

Namun tidak sedikit siswa yang mendapat kendala dan menganggap soal cerita 

sebagai soal yang sulit untuk dikerjakan sehingga siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikannya. Terlebih dengan soal yang berbentuk soal cerita 

matematika yang mana siswa harus mengubah soal cerita menjadi model 

matematika sehingga akan menambah kesulitan bagi siswa dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Farida (2015), 

bahwa kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika adalah kesalahan prinsip, kesalahan konsep dan kesalahan verbal. 

Kesalahan verbal disebabkan siswa kurang paham dalam menerjemahkan ke 

dalam bentuk model matematika. 

Oleh sebab itu, dalam mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya 

solusi yang tepat. Sebelum memberikan suatu solusi sebaiknya dilakukan suatu 

analisa terlebih dahulu tentang jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dan 

apa yang menjadi penyebabnya. Sehingga pada penelitian ini peneliti akan 

berfokus untuk menganalisis jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa 
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berdasarkan teori Newman serta mencari tahu penyebabnya. Subjek yang akan 

digunakan adalah siswa SMP Negeri 22 Surakarta kelas VII. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Jenis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika berdasarkan teori newman? 

2. Apa penyebab atau faktor siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal matematika? 

C. Tujuan Penilitian 

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan teori newman 

2. Mengetahui penyebab atau faktor siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan 

pemikiran terhadap upaya peningkatan kemampuan dan meminimalisir 

kesalahan yang di lakukan siswa dalam mempelajari matematika 

khususnya pada saat menyelesaikan soal matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian dapat dijadikan acuan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika  
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b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi untuk 

memperbaiki proses pembelajaran dalam penerapan strategi 

pembelajaran sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyekesaikan soal cerita matematika dan 

akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa 

c. Bagi Siswa 

Membantu siswa mengetahui letak kesalahan dalam mengerjakan soal 

cerita matematika dan dapat menjadi acuan evaluasi untuk 

memperbaiki kesalahannya. 


