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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses 

pembinaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan 

merupakan sarana yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia baik 

aspek kemampuan, kepribadian, maupun kewajiban sebagai warga negara yang 

baik. Menurut Soedjadi (2000) pendidikan merupakan upaya sadar yang 

dilakukan agar siswa dapat mencapai tujuan tertentu. Pendidikan matematika 

memiliki peran yang sangat penting karena matematika adalah ilmu dasar yang 

digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan. 

Matematika adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam dan untuk 

hidup kita (Setyono, 2007). Matematika juga merupakan salah satu mata pelajaran 

yang memiliki peranan penting di dalam pendidikan. Pelajaran Matematika 

dipelajari mulai jenjang TK sampai perguruan tinggi dengan tujuan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis dan kreatif. 

Dengan tujuan tersebut agar matematika dapat digunakan dalam pemecahan 

masalah dan untuk mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan 

dengan bahasa melalui model matematika yang dapat berupa simbol, tabel, grafik 

serta media lainnya. Tanpa kita sadari banyak hal di sekitar kita yang selalu 

berhubungan dengan matematika. Misalkan untuk menukar uang, jual beli, 

menelpon, mengukur, dan lain-lain. 

Permasalahan yang terjadi sekarang adalah rendahnya kemampuan 

matematika siswa-siswi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survei 

yang diselenggarakan oleh PISA (Programme for International Student 

Assessment) sejak tahun 2000 dan rutin melakukan survei tiap tiga tahun sekali, 

terakhir survei PISA tahun 2012 lalu yang baru dirilis awal pekan Desember 

2013. Hasil terakhir kemampuan matematika siswa-siswi di Indonesia menduduki 

peringkat 64 dari 65 negara alias kedua dari bawah dengan skor 375 (Erjhe, 
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2013). Dari hasil PISA tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan 

matematika di Indonesia masih sangat rendah. 

Banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika, karena menurut 

mereka matematika itu suatu pelajaran yang sulit dipahami. Salah satu faktor yang 

menyebabkan matematika begitu sulit untuk siswa adalah keabstrakan konsepnya. 

Karena keabstrakan konsepnya maka mempelajari matematika memerlukan 

kegiatan berfikir yang sangat tinggi sehingga siswa sulit untuk membayangkan 

apa yang sedang mereka pelajari. Selain itu menurut Suryanih (2011) alasan siswa 

merasa pelajaran matematika itu sulit adalah karena harus bergelut dengan 

perhitungan-perhitungan yang sulit dan rumus yang memerlukan daya ingat. 

Penyebabnya karena kebanyakan dari siswa menghafal konsepnya bukan 

memahaminya, sehingga guru sering mengeluh karena kemampuan siswa dalam 

pemecahan masalah kurang optimal. Salah satu kendala siswa belum lancar dalam 

memecahkan soal matematika yaitu belum ada kesiapan untuk mengerjakan soal 

yang sedikit berbeda dengan contoh soal yang dibuat guru, belum lagi banyak 

para siswa yang tidak cocok dengan metode pengajaran matematika yang 

diberikan oleh gurunya. 

Pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan utama pendidikan 

matematika dan merupakan salah satu bagian utama dalam aktivitas matematika. 

The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) merekomendasikan di 

tahun 1980 pada sebuah agenda bahwa “Pemecahan masalah menjadi fokus utama 

dalam pembelajaran matematika sekolah di tahun 1980-an” (Syawal, 2013). 

Pemecahan masalah merupakan sarana mempelajari ide dan keterampilan 

matematika. Menurut Winarni (2011) pemecahan masalah merupakan suatu 

proses penerimaan tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematik adalah pendekatan pemecahan 

masalah (problem solving) (Asihandani, 2012). Pemecahan masalah matematika 

di sekolah biasanya diwujudkan melalui pemberian soal cerita. 

Soal cerita merupakan soal yang diungkapkan dalam bentuk cerita dan 

berkaitan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Setiyawati 
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(2011) soal cerita mempunyai peranan penting dalam pembelajaran matematika 

karena siswa akan lebih mengetahui hakekat dari suatu permasalahan matematika 

ketika siswa dihadapkan pada soal cerita. Oleh karena itu dalam menyelesaikan 

soal cerita dapat digunakan suatu langkah-langkah penyelesaian masalah. 

Berdasarkan hasil wawancara pada guru Matematika kelas VII di SMP 

Negeri 1 Winongan-Pasuruan pada tanggal 6 Januari 2015 dijelaskan bahwa 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita masih mengalami kesulitan, 

yaitu banyak siswa yang belum memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan 

soal cerita. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa siswa kelas 

VII-B di SMP Negeri 1 Winongan-Pasuruan dapat disimpulkan bahwa siswa tidak 

menyukai soal berbentuk soal cerita dengan alasan malas untuk membaca soalnya, 

serta bingung menggunakan rumus yang akan digunakan. 

Mata pelajaran Matematika pada jenjang SMP terdapat banyak pokok 

bahasan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya operasi hitung 

bilangan, aritmatika sosial, aljabar, persamaan linier, dll. Pemecahan masalah 

matematika di SMP masih sering mengalami kendala, meskipun telah 

disampaikan dengan media berupa benda kongkrit, karena pada kenyataannya 

apabila siswa telah dihadapkan pada soal cerita hasilnya tidak sesuai yang 

diharapkan. Seperti pendapat Setiyawati (2011) bahwa banyak siswa yang 

mengalami kesalahan dalam memahami kalimat-kalimat dalam soal cerita, 

kurangnya keterampilan siswa dalam menerjemahkan kalimat sehari-hari ke 

dalam kalimat matematika dan unsur mana yang harus dimisalkan dengan suatu 

variabel. Belum lagi banyak para siswa yang tidak cocok dengan metode 

pengajaran. Dengan demikian diharapkan guru atau pengelola pendidikan 

matematika dapat memahami adanya hubungan antara matematika dengan ilmu 

lain dalam kehidupan sehari-hari. 

Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal cerita 

bisa menjadi petunjuk sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang 

dipelajari. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita, menurut Syafri Ahmad (2000 : 25) secara garis besar dapat dikelompokkan 

sebagai berikut : 1) kesalahan dalam memahami masalah (soal), 2) kesalahan 
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dalam menyusun rencana penyelesaian, 3) kesalahan dalam menyelesaikan 

rencana, 4) kesalahan dalam melihat (mengecek) kembali hasil yeng telah 

diperoleh, 5) kesalahan dalam menginterpretasikan jawaban tersebut terhadap 

situasi permasalahan yang terdapat dalam soal. 

Mengatasi hal tersebut diperlukan suatu langkah-langkah pemecahan 

masalah dalam mengerjakan soal cerita. George Polya (Erman Suherman, 2003) 

menyarankan empat langkah dalam memecahkan masalah yaitu : 1) 

understanding the problem, yaitu memahami masalah, 2) divising a plan, yaitu 

merencanakan penyelesaian, 3) carrying out the plan, yaitu melaksanakan rencana 

penyelesaian, 4) looking back, yaitu memeriksa kembali. Kesalahan pada satu 

langkah penyelesaian dapat menyebabkan kesalahan pada langkah selanjutnya 

sehingga dapat berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika. 

Demi perbaikan pembelajaran matematika terutama pada pemecahan 

masalah siswa, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui analisis kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Keempat langkah Polya yang 

akan dijadikan pedoman untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa, 

sehingga dapat diketahui secara jelas letak kesalahan siswa yang dominan terjadi 

pada aspek yang mana, dan dapat menindaklanjuti dalam mengatasi hal tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita pada pokok bahasan operasi hitung bilangan pecahan ? 

2. Pada aspek kesalahan mana yang paling banyak dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan operasi hitung bilangan 

pecahan ? 

3. Faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan operasi hitung bilangan 

pecahan ? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah yang dibahas masih terlalu luas, sehingga perlu pembatasan 

masalah agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu 

penelitian dibatasi pada : 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dibatasi pada siswa kelas VII-B di SMP Negeri 1 

Winongan-Pasuruan pada semester genap tahun ajaran 2014/2015. 

2. Pembahasan Materi 

Penelitian ini membahas pada pokok bahasan operasi hitung bilangan 

pecahan dan dibatasi pada sub pokok bahasan soal cerita pada operasi hitung 

bilangan pecahan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan operasi hitung bilangan 

pecahan. 

2. Menemukan pada aspek kesalahan mana yang paling banyak dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan operasi hitung bilangan 

pecahan. 

3. Mengetahui faktor yang menyebabkan kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan operasi hitung bilangan 

pecahan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah : 

1. Bagi Guru 

Mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, 

mengetahui jenis kesalahan dan penyebab kesalahan yang dilakukan siswa, 

dapat digunakan sebagai arahan atau bahan pertimbangan untuk melakukan 
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usaha perbaikan pada proses pembelajaran, serta dapat menentukan langkah 

pembelajaran yang tepat dalam pokok bahasan pecahan untuk mengurangi 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal. 

2. Bagi Siswa 

Merupakan koreksi sehingga akan merubah cara belajarnya untuk mencapai 

hasil yang lebih baik, mengetahui cara menyelesaikan soal cerita dengan 

terkonsep, serta lebih terampil dan teliti dalam pembelajaran selanjutnya 

setelah mengetahui letak kesalahan yang dilakukannya. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan menjawab permasalahan yang ada tentang 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

pada pokok bahasan operasi hitung bilangan pecahan dan hal-hal penyebab 

siswa membuat kesalahan tersebut, serta sebagai referensi untuk penelitian 

yang serupa. 


