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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika bertujuan untuk membekali peserta didik 

dengan kemampuan berfikir logis, analitis, sistemitis, kritis, dan kreatif serta 

kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan 

kompetitif. Oleh karena itu, pembelajaran matematika penting agar peserta didik 

menjadi sumber daya yang berkualitas dan bermutu. 

Kemampuan menulis merupakan salah satu kemampuan yang harus 

diajarkan dan dikembangkan. Menurut Djuanda (2008) menulis adalah suatu 

proses atau aktivitas yang melahirkan gagasan, pikiran, perasaaan kepada orang 

lain atau dirinya sendiri melalui media bahsa berupa tulisan. Menurut Gumasih 

(2011) menulis adalah menyusun buah pikiran dan perasaan atau informasi 

dengan tanda-tanda grafis sehingga tulisan tulisan yang disampaikan dipahami 

pembaca. 

Menurut Abdurrahman (2012) kemampuan menulis yaitu dasar yang 

dimiliki siswa dalam menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian besar tugas 

sekolah. Siswa yang tidak memiliki kemampuan menulis, maka akan mengalami 

banyak kesulitan dalam melaksananakan ketiga jenis tugas tersebut, sehingga 

kemampuan menulis adalah salah satu kemampuan yang dimiliki seseorang yang 

harus diajarkan dan dikembangkan sebagai dasar untuk menyusun suatu gagasan, 

pikiran, dan perasaan melalui tulisan. 

Menentukan hasil operasi hitung campuran pada bilangan bulat merupakan 

salah satu sub materi matematika yang diujikan pada tingkat sekolah menengah 

pertama. Sub materi ini sebenarnya sudah pernah didapatkan pada waktu sekolah 

dasar, sehingga siswa pastinya telah mendapatkan gambaran dan tentunya hasil 

belajar siswa untuk subbab ini diharapkan mendapatkan nilai yang baik. Imelda 

dkk (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kesalahan siswa dalam 
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menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat umumnya terjadi 

dalam menentukan hasil operasi hitung, menuliskan hasil akhir, salah menulis 

operasi hitung dan salah dalam menentukan langkah penyelesaian. 

Hasil observasi awal yang peniliti lakukan pada saat melakukan observasi 

dan wawancara kepada guru mata pelajaran matematika di SMP A’isyiyah 

Muhammadiyah 3 Malang pada bulan agustus 2015 diperoleh persentase hasil 

bahwa rata-rata nilai untuk materi operasi hitung campuran bilangan bulat adalah 

50. Selain itu, siswa yang nilainya dibawah KKM (KKM=70) dalam 

menyelesaikan soal  operasi  hitung campuran bilangan bulat adalah sebesar 80 %. 

Siswa masih sering melakukan kesalahan pada proses pengerjaan sehingga salah 

dalam menentukan hasil akhir dari soal-soal yang diberikan. 

Berdasarkan uraian di atas dan hasil observasi yang peneliti lakukan di 

SMP A’isyiyah Muhammadiyah 3 Malang, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Kesalahan Penulisan Siswa Dalam Menyelesaikan 

Soal Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat Kelas VII SMP A’isyiyah 

Muhammadiyah 3 Malang”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :  

1. Peserta didik masih bingung dalam cara penulisan matematis yang baik 

dan benar. 

2. Kesalahan penulisan matematis yang dapat mempengaruhi kinerja 

prosedural peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada kesalahan penulisan notasi,transformasi,proses, 

dan penulisan hasil akhir dalam menyelesaikan soal operasi hitung campuran 

bilangan bulat kelas VII SMP A’isyiyah Muhammadiyah 3 Malang. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah kesalahan 

penulisan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung 

campuran bilangan bulat ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitan ini agar peserta didik lebih memahami penulisan 

matematis yang baik dan benar, sehingga dapat mempermudah peserta didik 

dalam memahami soal dan dalam proses pengerjaan soal operasi hitung campuran 

bilangan bulat. Selain itu tujuan penetian ini adalah untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik bahwa penulisan matematis yang salah akan 

memberikan dampak pada prosedural sehingga mendapatkan hasil yang salah 

pula. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

lebih memperhatiakan sitematika penulisan matematis yang baik dan benar, 

karena pada dasarnya penulisan matematis yang salah akan berdampak pada 

kesaahan sistematika pengerjaan soal. 

2. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan dapat memacu siswa dalam mengekspresikan 

pemikirannya dalam bentuk tulisan khususnya dalam mengerjakan soal 

matematika. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian tentang analisis kesalahan penulisan dalam menyelesaikan 

soal operasi hitung campuran bilangan bulat ini diharap dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran khususnya dalam penulisan matematis. Hasil penelitian 

ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi pihak sekolah dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih baik lagi khususnya pada 

pelajaran matematika. 
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4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pentingnya 

penulisan matetis dan dapat bahan acuan bagi peneliti dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar saat peneliti menjadi pendidik nantinya. 

 


