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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Banyaknya informasi yang disampaikan dalam bahasa matematika seperti 

tabel, grafik, diagram dan persamaan semakin menjadikan pembelajaran 

matematika sebagai suatu kajian yang sangat penting. Hal ini memungkinkan 

karena hakikat pendidikan matematika adalah membantu peserta didik agar 

berpikir kritis, bernalar, bersikap disiplin, bertanggung jawab, percaya diri disertai 

dengan iman dan taqwa. Selain itu matematika merupakan alat bantu yang dapat 

memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi yang sifatnya 

abstrak menjadi konkrit melalui bahasa dan ide matematika serta generalisasi 

untuk memudahkan pemecahan masalah. (Anni,2006)  

Menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi 

menguraikan tujuan pembelajaran matematika adalah : (1) Melatih cara berpikir 

dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, 

eksplorasi, ekspeimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan dan inkonsistensi; (2) 

Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi dan 

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, 

membuat prediksi atau dugaan, serta mencoba-coba; (3) Mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah; dan (4) Mengembangkan kemampuan 

menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui 

pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan. 

Pemahaman konsep  dalam pembelajaran matematika sangat penting 

karena menuntut peserta didik untuk dapat berpikir secara kritis, logis, sistematis 

dan  teliti, yang mana hal ini dapat menjadi landasan bagi peserta didik untuk 

membangun pola pikir yang baik dalam menyelesaikan soal-soal, khusunya soal-

soal matematika (Anni,2006) 

Fakta yang terjadi di sekolah pencapaian tujuan pembelajaran matematika 

seperti diuraikan di atas masih belum memenuhi harapan dikarenakan rendahnya 

hasil belajar matematika peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Salah satu 

penyebab rendahnya pencapaian hasil belajar matematika peserta didik 
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dikarenakan banyak peserta didik yang menganggap matematika sulit dipelajari 

dikarenakan sifat matematika yang abstrak, selama ini peserta didik hanya 

cenderung diajar untuk menghafal konsep atau prinsip matematika tanpa disertai 

pemahaman yang baik, akibatnya peserta didik tidak mempunyai kesempatan 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir matematisnya (Aqiilah, 2012) 

Berdasarkan wawancara dengan guru matematika di SMPN 1 Batu pada 

saat peneliti melakasanakan PPL pada tahun 2014 , masih banyak peserta didik 

yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika, hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal antara lain seperti kesulitan dalam menentukan data 

penunjang yang harus digunakan oleh peserta didik dalam pembuktian maupun 

pengerjaan yang sistematis, sehingga banyak kesalahan yang dilakukan pada saat 

pembuktian.  

Salah satu temuan yang cukup penting dari penelitian pendidikan 

matematika yang dilakukan di Inggris selama dua puluh tahun terakhir bahwa 

peserta didik terus diajarkan untuk menemukan dan menjelaskan pola yang 

mereka lihat di sekitar mereka. Ketika aturan yang ditemukan tersebut benar, para 

peserta didik akan menggunakannya dalam domain tertentu, dan ketika secara 

sistemati aturan yang ditemukan dan salah ketika digunakan oleh peserta didik 

atau terjadi di luar domain yang ditentukan maka hal ini dikatakan sebuah 

kesalahpahaman atau miskonsepsi (Askew dan Wiliam, 1995) 

Sering terjadi sebuah “kesalahpahaman” tidak dianggap sebagai sebuah 

kesalahan, akan tetapi dianggap merupakan sebuah membangun konsep dan 

embrio berfikir generalisasi yang dibuat oleh peserta didik dan hal ini dianggap 

sebagai sebuah proses alamiah. Mungkin kita tidak bisa menghindari kegiatan 

yang menjurus kepada kesalahpahaman sebagai sebuah proses pembelajaran, akan 

tetapi hal ini harus dihindari sebisa mungkin, oleh karena itu penting untuk 

memiliki strategi untuk menanggulangi serta untuk menghindari kesalahpahaman 

(Swan, 2001). 

Miskonsepsi berasal dari bahasa inggris misconception. Menurut 

Webster’s Third New International Dictionary (1996), conception bermaksud 

kemampuan, fungsi atau proses membentuk ide, abstrak atau berkenaan 
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pemahaman maksud simbol yang mewakili ide atau abstrak. Mis bermaksud tidak 

atau salah. Gabungan pengertian kedua-dua suku kata tersebut membentuk ide, 

abstrak atau pemahamn yang salah. Dengan kata lain, miskonsepsi di definisikan 

sebagai kekaburan dan ketidaksempurnaan atau salah kepahaman tentang sesuatu. 

Miskonsepsi menjadi masalah yang sering di hadapi oleh peserta didik dalam 

pembelajaran matematika dan menjadi penghalang kepada mereka untuk 

memahami konsep-konsep matematika yang mereka salah artikan. 

Matematika secara garis besar dibagi ke dalam 4 cabang yaitu aritmetika, 

aljabar, geometri, dan analisis (Bell, 1978). Geometri merupakan cabang 

matematika yang menempati posisi penting untuk dipelajari karena geometri 

digunakan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari (Van de Walle, 1990). 

Selain itu, geometri mempunyai peran penting dalam mempelajari cabang 

matematika yang lain dan menyediakan sarana yang dapat digunakan untuk 

mempermudah memecahkan masalah dengan penggunaan gambar, diagram, dan 

sistem koordinat. Pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang lebih besar 

untuk dipahami peserta didik daripada cabang matematika yang lain, namun 

kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang sulit belajar 

geometri. Prestasi belajar peserta didik dalam geometri masih rendah (Purnomo, 

1999) dan perlu ditingkatkan.Bahkan, di antara berbagai cabang matematika, 

geometri menempati posisi yang paling memprihatinkan (Sudarman, 2001). 

Salah satu materi dari geometri itu sendiri adalah lingkaran yang biasanya 

di bahas pada peserta didik kelas VII SMP. Maka peserta didik perlu betul-betul 

memahami konsep pada materi tersebut supaya tidak terjadi kelahpahaman dalam 

menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan lingkaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkaan bahwa analisis kesalahan 

peserta didik dalam mengerjakan soal dapat dijadikan salah satu alternatif yang 

cukup bermanfaat untuk memperbaiki pembelajaran matematika sehingga penulis 

tertarik untuk mengambil judul : “Analisis  Kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal matematika materi  lingkaran kelas VIII–G SMPN 1 Batu 

Tahun Ajaran 2014/2015”.  
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahannya 

sebagai berikut :  

1. Apa jenis kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan 

soal materi lingkaran di SMPN 1 Batu?  

2. Apa penyebab peserta didik melakukan kesalahan dalam menyelesaikan  

soal materi lingkaran di SMPN 1 Batu?  

3. Apa solusi yang tepat  untuk mengurangi tingkat kesalahan peserta didik 

dalam menjawab soal materi lingkaran di SMPN 1 Batu? 

 

1.3.Tujuan Penelitian  

Penelitian yang dilaksanakan ini mempunyai tujuan antara lain :  

1. Untuk mengidentifikasi jenis kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik 

dalam menyelesaikan soal materi lingkaran di SMPN 1 Batu. 

2. Untuk mengidentifikasi penyebab peserta didik melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal materi lingkaran di SMPN 1 Batu. 

3. Untuk mengidentifikasi solusi yang  tepat dalam  mengurangi tingkat 

kesalahan peserta didik dalam menjawab soal materi lingkaran di SMPN 1 

Batu. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik, guru, dan 

bagi peneliti sendiri.  

1. Bagi peserta didik :  

a. Dapat mengetahui kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal 

materi lingkaran.  

b. Peserta didik lebih terampil dan teliti serta termotivasi untuk 

pembelajaran selanjutnya setelah mengetahui letak kesalahannya.  
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2. Bagi Guru:  

a. Dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta didik.  

b. Dapat mengetahui jenis kesalahan serta penyebab kesalahan yang 

dilakukan peserta didik.  

c. Dapat memberikan bekal guru untuk bisa lebih meningkatkan 

pembelajaran di dalam kelas.  

d. Dapat menentukan langkah pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran lingkaran untuk mengurangi kesalahan peserta didik 

dalam menyelesaikan soal.  

3. Bagi Peneliti:  

a. Dapat menjawab permasalahan yang ada.  

b. Dapat memberikan bekal pengetahuan bagi peneliti sebagai calon guru 

matematika.  
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