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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan  merupakan  modal  utama  bagi  suatu  bangsa  dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sebagaimana yang 

dinyantakan Mulyani (dalam Sundari, 2011:1) bahwa sumber daya manusia  

dalam suatu bangsa yang  berkualitas  akan  mampu  mengelola  sumber  daya  

alam memberi  layanan  secara  efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan  

kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hampir  semua  bangsa  berusaha  

meningkatkan kualitas pendidikan yang dimilikinya, termasuk Indonesia.  

Pendidikan  sebagai  suatu  sistem,  memiliki  komponen – komponen 

yang saling berinteraksi, saling tergantung dalam kesatuan fungsional. 

Komponen-komponen  tersebut  antara  lain  pengajar,  peserta  didik,  materi 

pendidikan, metode–metode pengajaran, tujuan pengajaran dan sebagainya. 

Komponen-komponen tersebut jika berjalan sesuai dengan fungsinya maka akan 

mempengaruhi mutu pendidikan. Menurut Maratun (2010: 1), peningkatan  mutu  

pendidikan  matematika  masih  terus  diupayakan,  karena sangat diyakini bahwa 

matematika merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Salah  satu  indikator  mutu  

pendidikan  matematika  yang  disinyalir tergolong memprihatinkan ditandai 

dengan nilai rata-rata matematika siswa di  sekolah  yang  masih  lebih  rendah  

dibandingkan  dengan  nilai  pelajaran lainnya. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada mata 

pelajaran matematika yaitu dengan cara para pendidik atau guru dituntut untuk 

selalu meningkatkan diri baik dalam pengetahuan matematika maupun 
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pengelolaan proses belajar mengajar. Hal ini dimaksudkan agar para siswa dapat 

mempelajari matematika dengan baik dan benar sehingga mereka mampu 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Rachmadi, 2008 :1). 

Kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita matematika masih sering 

dialami oleh siswa, dan menurut Polya (dalam Fausiyah, 2011:2), ada empat  

langkah  yang  akan  ditempuh  untuk menyelesaikan soal cerita matematika, yaitu 

memahami masalah, menyusun rencana pemecahan, melaksanakan  rencana 

pemecahan, dan memeriksa kembali hasil pemecahan. Secara umum,  langkah-

langkah yang ditempuh siswa dalam menyelesaikan soal cerita antara  lain 

membaca dan memahami soal. Melalui membaca dan memahami soal diharapkan 

siswa  dapat  menceritakan  kembali  soal  tersebut  dengan  kata-kata  sendiri. 

Kesulitan tersebut diungkapkan dengan melakukan kesalahan-kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. Menurut Abdurrahman (2012:214) 

kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika meliputi 

kekurangan pemahaman simbol, nilai tempat, penggunaan proses yang keliru, 

perhitungan dan tulisan yang tidak dapat dibaca. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN Ngrayung 01 

Kabupaten Trenggalek ditemukan kasus bahwa nilai matematika siswa pada kelas 

tinggi masih kurang, sehingga banyak siswa yang kurang memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sebesar 70. Siswa kelas III yang 

pada tahun ajaran 2013/2014 menjadi kelas IV, jumlah siswa dalam 1 kelas 

sebanyak 11. Berdasarkan jumlah tersebut, ada 6 (54,54%) siswa yang dinyatakan 

belum tuntas belajar, dan 5 (45,45 %) siswa yang dinyatakan tuntas. Rata-rata 
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nilai ulangan matematika siswa secara klasikal hanya 67, 75 . Siswa kelas IV yang 

pada tahun ajaran 2013/2014 menjadi kelas V, jumlah siswa dalam kelas tersebut 

sebanyak 14 siswa. Berdasarkan jumlah tersebut, ada 8 (57,14%) siswa yang 

dinyatakan belum tuntas belajar, dan 6 (42,85%) siswa yang dinyatakan tuntas. 

Rata-rata nilai ulangan matematika siswa secara klasikal adalah 66,36. Siswa 

kelas V yang pada tahun ajaran 2013/2014 menjadi kelas VI, jumlah siswa dalam 

kelas tersebut sebanyak 10 siswa. Berdasarkan jumlah tersebut, ada 7 (54,54%) 

siswa yang dinyatakan belum tuntas belajar, dan 5 (45,45%) siswa yang 

dinyatakan tuntas. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa secara klasikal adalah 

65,90. 

Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

salah satu guru di SDN Ngrayung 01 Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut ditemukan kasus bahwa pada saat ulangan harian, 

kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal matematika. Hal 

tersebut juga termasuk dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Kebanyakan 

kesalahan dalam mengerjakan soal matematika justru terletak pada soal cerita 

matematika. Prosedur dalam menjawab soal cerita yaitu siswa harus menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanyakan, baru kemudian menggunakan penyelesaian 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dalam  soal dengan menggunakan 

kalimat jawab. Kenyataannya masih banyak siswa di SDN Ngrayung 01 yang 

tidak lengkap dalam menjawabnya. Cara menjelaskan guru untuk menjawab soal 

cerita matematika pada kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3 memang tidak terlalu 

menekankan cara atau prosedur menjawab soal cerita, yang penting siswa paham 

terhadap soalnya. Hal tersebut tentunya berbeda dengan cara pengajaran pada 
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kelas tinggi. Cara mengerjakan soal cerita dengan lengkap sudah disampaikan 

pada pembelajaran matematika kelas 4,5, dan 6, namun kebanyakan siswa kelas 

tinggi yaitu kelas 4, 5 dan 6 menganggap  langkah-langkah tersebut terlalu rumit, 

sehingga tidak sedikit dari siswa tidak mengikuti prosedur cara menjawab soal 

cerita dengan lengkap. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

terjadi masalah terhadap nilai mata pelajaran matematika siswa, terutama dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. Siswa merasa kesulitan dalam 

mengerjakan soal, sehingga banyak kesalahan dalam menjawab soal cerita 

matematika. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu masalah dalam proses 

pembelajaran pada pelajaran matematika. Padahal soal cerita dapat membantu 

melatih siswa untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari dan 

melatih siswa untuk berfikir analitis dengan menggunakan materi pelajaran 

matematika yang telah diperolehnya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan judul:  “Analisis Kesulitan dan Kesalahan Siswa 

dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika pada Siswa Kelas Tinggi SDN 

Ngrayung 01 Kabupaten Trenggalek”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar  belakang  di atas  maka  permasalahan  yang  dihadapi  

oleh penulis ini adalah: 
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1. Bagaimana kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa kelas 

tinggi  SDN Ngrayung 01 Kabupaten Trenggalek? 

2. Apa saja bentuk kesalahan yang  dialami siswa kelas tinggi SDN Ngrayung 

01 Kabupaten Trenggalek dalam menyelesaikan soal cerita matematika ?  

3. Bagaimana upaya guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah : 

1. Mendiskripsikan kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa 

kelas  tinggi SDN Ngrayung 01 Kabupaten Trenggalek  

2. Mengidentifikasi bentuk- bentuk kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 

pada siswa kelas tinggi SDN Ngrayung 01 Kabupaten Trenggalek 

3. Mendeskripsikan upaya guru dalam mengatasi kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu 

sebagai upaya pengembangan ilmu pendidikan matematika dengan 

mengetahui kesulitan dan kesalahan siswa dalam menjawab soal cerita 

matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Peneliti 

1) Dapat memperluas dan menambah pengalaman serta pengetahuan 

tentang soal cerita matematika. 

2) Dapat dijadikan pengalaman yang sangat berguna dan dapat memperluas 

wawasan sebagai langkah memasuki dunia keguruan. 

b. Bagi Sekolah  

Dapat dijadikan masukan untuk sekolah dalam upaya peningkatan 

mutu pembelajaran khususnya pembelajaran matematika. 

c. Bagi Dinas / Instansi Terkait 

Dapat dijadikan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan dalam 

peningkatan kemajuan dalam bidang studi matematika dan pengembangan 

kurikulum.  

E. Batasan Masalah   

Untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak menyimpang dari judul 

yang telah ditentukan, maka penelitian ini hanya dibatasi pada kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika dan kesalahan siswa dalam 

menjawab soal cerita matematika. Sedangkan indikator kesulitan dan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika meliputi; 1) kesulitan dalam 

memahami soal cerita matematika; 2) kesalahan dalam membuat dan 

menyelesaikan model (kalimat) matematika; 3) kesalahan dalam menuliskan 

jawaban akhir soal. 
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F. Penegasan Istilah  

Untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, maka perlu diberi 

penegasan istilah sesuai dengan variabel penelitian yaitu : 

1. Analisis adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi dan menginterprestasikan 

secara sistematis kesalahan siswa pada penyelesaian operasi hitung soal cerita 

matematika ke dalam kalimat matematika (Kurniasih, 2009 : 7). 

2. Kesulitan adalah suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai 

adanya hambatan-hambatan tertentu untuk menggapai hasil belajar ( Zaini, 

2010: 10). 

3. Kesalahan jawaban adalah penyimpangan jawaban dari jawaban yang benar 

meliputi : salah dalam memahami soal masalah , salah dalam membuat model 

(kalimat) matematika, salah dalam menyelesaikan model dan salah dalam 

menuliskan jawaban akhir soal (Hikmat, 2009:17). 

4. Soal cerita matematika  adalah soal matematika yang diungkapkan atau 

dinyatakan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bentuk cerita yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari (Setyo, 2011:122). 

 

 

 

 

 

 

 

 


