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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 

karena dalam aktivitas sehari-hari manusia akan terlibat dengan hal-hal yang 

berkaitan dengan matematis. Matematika dapat memberikan banyak manfaat salah 

satunya menurut Herman Hudojo (2010) matematika dapat dijadikan alat dalam 

mengembangkan cara berpikir. Dengan matematika manusia bisa mengembangkan 

pemikiran agar lebih kreatif dan juga membantu menganalisa masalah dalam 

kehidupan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa  matematika diberikan kepada 

semua siswa mulai dari sekolah dasar agar memberikan bekal kemampuan dalam 

berpikir secara logis.  

Walaupun matematika dipandang penting, namun masih banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran matematika. Kesulitan tersebut 

diakibatkan oleh sifat matematika yang abstrak. Hal ini sesuai dengan karakteristik 

matematika yang dikemukakan oleh Soedjadi (2000) yaitu : 1) objek kajian yang 

masih bersifat abstrak, 2) menekankan pada kesepakatan, 3) menggunakan pola pikir 

deduktif, 4) memiliki simbol yang kosong dari arti, 5) memperhatikan semesta 

pembicara, 6) konsisten dalam sistemnya. 

Priyanto et al (2015) mengemukakan bahwa dalam pembelajaran matematika 

kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa tidak hanya penguasaan terhadap konsep, 

tetapi siswa juga harus mampu menerapkan konsep tersebut dalam menyelesaikan 
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pemecahan masalah sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan dalam menyelesaikan 

suatu masalah perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika karena menurut 

Abdullah (2000) memberikan pemahaman kepada siswa agar dapat menyelesaikan 

masalah merupakan salah satu tujuan utama dalam belajar matematika. Pemberian 

soal cerita bertujuan agar siswa mengetahui manfaat dari matematika yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari dan juga melatih kemampuan berpikir siswa dalam 

penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, diharapkan timbul rasa 

senang pada siswa karena mengetahui manfaat dari matematika yang dapat digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, menyelesaikan suatu masalah 

menjadi bagian penting dalam pembelajaran matematika. 

Pemberian masalah dalam pembelajaran matematika disekolah biasanya 

disajikan dalam bentuk soal cerita. Permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari akan disajikan dalam bentuk soal yang diberikan pada siswa. Sejalan 

dengan pendapat Hartini (2008), soal cerita merupakan salah satu bentuk soal yang 

menyajikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk 

cerita. Dalam penyelesaian soal cerita, siswa harus memahami terlebih dahulu 

maksud dari soal tersebut, kemudian mengidentifikasi strategi pemecahan masalah 

yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut, hingga pada tahap akhir yaitu 

penyelesaian. Hanifah (2011) mengemukakan lima kategori yang harus dilalui siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita diantaranya : 1) Membaca masalah (Reading); 2) 

Memahami masalah (Comprehensioan); 3) Transformasi masalah (Transformation); 

4) Keterampilan proses (Process Skills); 5) Penulisan jawaban (Encoding). 
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Hingga saat ini, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita masih 

terbilang rendah. Terdapat kesalahan-kesalahanketika menyelesaikan soal cerita 

dengan berbagai faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam penyelesaian 

soal cerita. Hal ini berdasarkan observasi yang dilaksanakan disekolah SMP Raden 

Fatah Batu pada kelas VIII B. Materi yang diajarkan guru pada saat itu adalah 

Aljabar. Awalnya siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan dengan baik. Akan 

tetapi ketika terdapat soal Aljabar dalam bentuk cerita, masih banyak kesalahan 

penyelesaian soal cerita yang dilakukan. Seperti ada siswa yang sudah mengetahui 

maksud dari soal yang diberikan, akan tetapi masih kesulitan dalam mengaitkan 

pekerjaannya dengan masalah awal yang diberikan. Dalam kasus lain yaitu, siswa 

kurang teliti dalam mengerjakan operasi aljabar sehingga berpengaruh pada hasil 

akhir ataupun kesimpulan yang diambil dalam penyelesaian soal yang diberikan. Jika 

dibiarkan terus menerus maka akan berdampak buruk bagi prestasi akademik siswa 

disekolah. Oleh karena itu, diperlukan analisis kesalahan untuk mengidentifikasi 

kesalahan kesalahan yang dilakukan siswa serta faktor penyebab siswa melakukan 

kesalahan dalam pengerjaan soal cerita. Dengan demikian, diharapkan akan 

meminimalisir kesalahan yang dilakukan siswa. 

Terdapat beberapa analisis kesalahan yang digunakan untuk menganalisis 

kesalahan siswa salah satunya yaitu menggunakan Teori Watson. Penelitian teori ini 

telah dilakukan juga oleh Kritayulita dan Nurhardiyani (2011) dengan judul “Analisis 

Kesalahan Menyelesaikan PersamaanDiferensial Orde-1 Pada Matakuliah 

Persamaan Diferensial Dengan Panduan Kriteria Watson”, Siti Nurhikmah dan 
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Febrian (2011) dengan judul “Analisis Kesalahansiswadalam Menyelesaikan 

Permasalahan Integral Tak Tentu” dan beberapa penelitian lainnya.  

Pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis kesalahan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita pada materi lingkaran dengan menggunakan Teori Watson. 

Kriteria kesalahan yang dikemukakan oleh John Watson (2006) terbagi dalam 

delapan kriteria antara lain : (i) Data tidak tepat (innappropriate data), (ii) Prosedur 

tidak tepat (inappropriate procedure), (iii) Data hilang (ommited data), (iv) 

Kesimpulan hilang (omitted conclusion), (v) Konflik Level Respons (responsse level 

conflict), (vi) Manipulasi tidak langsung (undirected manipulation), (vii) Masalah 

hierarki keterampilan (Skills hierarchy problem), dan (viii) selain ke-7 kategori di 

atas (Above other). 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika 

Berdasarkan Kriteria Watson”. 

1.2 Batasan Masalah 

Penelitian ini membatasi subjek penelitiannya pada siswa kelas VIII SMP 

tahun ajaran 2017/2018 untuk mengetahui jenis kesalahan dalam menyelesaikan soal 

cerita dan faktor penyebab terjadinya kesalahan yang berkaitan dengan materi 

lingkaran dengan menggunakan kriteria Watson. Pembahasan penyebab kesalahan 

siswa berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama subjek penelitian.  

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 
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1. Apa saja jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita dengan materi lingkaran berdasarkan kriteria Watson? 

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita dengan materi lingkaran berdasarkan Kriteria 

Watson? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita dengan materi lingkaran berkriteria Watson  

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab terjadinya kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dengan materi lingkaran 

berdasarkan kriteria Watson 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika terutama 

dalam menyelesaikan soal cerita. 
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2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi siswa : 

Diharapkan siswa dapat mengetahui jenis dan faktor penyebab dari 

kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan. 

b. Bagi Guru : 

Dengan informasi mengenai jenis dan penyebab kesalahan pengerjaan soal 

cerita, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam 

menyusun rancangan pembelajaran selanjutnya. 

1.6 Definisi Operasional 

 

1. Soal Cerita Matematika 

Soal cerita yang dimaksud pada penelitian ini adalah soal yang disajikan 

dalam bentuk kalimat atau uraian yang memuat permasalahan-permasalahan yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Kesalahan Siswa 

Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

seperti, kesalahan memahami informasi soal, kesalahan dalam penggunaan prosedur 

maupun kesalahan dalam menghitung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

kriteria kesalahan Watson sebagai acuan untuk mengetahui jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita lingkaran. Watson (2006) membagi 

jenis kesalahan menjadi delapan kategori kesalahan diantaranya : (i) Data tidak tepat 
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(innappropriate data), (ii) Prosedur tidak tepat (inappropriate procedure), (iii) Data 

hilang (ommited data), (iv) Kesimpulan hilang (omitted conclusion), (v) Konflik 

Level Respons(responsse level conflict), (vi) Manipulasi tidak langsung (undirected 

manipulation), (vii) Masalah hierarki keterampilan (Skills hierarchy problem), dan 

(viii) selain ke-7 kategori di atas (Above other).  

3. Kriteria Watson 

John Watson (2006)  mengelompokan kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

delapan kategori kesalahandiantaranya yaitu: (i) Data tidak tepat (innappropriate 

data), (ii) Prosedur tidak tepat (inappropriate procedure), (iii) Data hilang (ommited 

data), (iv) Kesimpulan hilang (omitted conclusion), (v) Konflik Level 

Respons(responsse level conflict), (vi) Manipulasi tidak langsung (undirected 

manipulation), (vii) Masalah hierarki keterampilan (Skills hierarchy problem), dan 

(viii) selain ke-7 kategori di atas (Above other). 

 


