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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sebuah program yang melibatkan sejumlah 

komponen yang bekerja sama dalam sebuah proses untuk mencapai tujuan yang 

diprogramkan. Sebagai sebuah program pendidikan merupakan aktivitas sadar dan 

sengaja yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan yang mampu 

mendukung pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu 

mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu 

menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya (Trianto 

2010: 1).  

Sekolah formal mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan adalah tugas 

pokok seorang siswa. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah 

matematika. Matematika dibandingkan dengan mata pelajaran lain, dianggap 

pelajaran yang paling sulit bagi siswa seperti yang dikemukakan oleh 

Abdurrahman (2011: 252) bahwa dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah, matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap paling sulit oleh 

para siswa, baik yang tidak berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang 

berkesulitan belajar. Salah dua pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

memperoleh hasil belajar yang baik pada karakteristik kompetensi keterampilan 

siswa adalah pembelajaran inkuiri dengan jenis bimbingan.  

Terdapat beberapa jenis inkuiri yang dapat digunakan sesuai dengan 

keadaan siswa yang bersangkutan, diantaranya adalah Discovery Learning, 

Interactive Demonstration, Guided Inquiry, Inquiry Laboratorium, Hypothetical 

Inquiry (Wenning, 2010). Pembelajaran Guided Inquiry atau inkuiri terbimbing 

adalah suatu pembelajaran yang melatih siswa dalam menemukan permasalahan 

dan melakukan penyelidikan sampai akhirnya memperoleh kesimpulan tentang 

hasil permasalahan (Wenning, 2010). Pada penelitian ini langkah-langkah 

pembelajaran dengan Guided Inquiry mengacu pada National Science Education 

Standard (NRC, 2000) yang menyatakan bahwa dalam tahapan dan prosedur 

pembelajaran yang didasari oleh inkuiri. Untuk K-4 ada enam aspek yang harus 
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dimunculkan yaitu merumuskan masalah, merencanakan penelitian dan 

melaksanakan penelitian, pengumpulan data, membuat penjelasan berdasarkan 

data hasil observasi serta mengkomunikasikan hasil penelitian. Tahapan dan 

prosedur pada grade K-4 dianggap sesuai dengan inkuiri jenis terbimbing karena 

langkahnya tidak terlalu banyak dan mudah dalam memberikan bimbingan kepada 

siswa. Pembelajaran Inkuiri terbimbing sangat baik untuk penguatan materi pada 

pembelajaran matematika. 

Menurut Johnson dan Myklebust (dalam Abdurrahman 2011: 252) 

matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan 

fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir. Berdasarkan pendapat 

Johnson dan Myklebust tersebut, wajar jika dikatakan matematika dianggap 

pelajaran yang sulit karena berkenaan dengan simbol-simbol. 

Matematika merupakan penekanan pemecahan suatu masalah, masalah 

dalam matematika biasanya disajikan dalam bentuk soal matematika. 

Sebagaimana yang dikemukakan Hudojo (2012: 157) bahwa suatu pertanyaan 

akan merupakan suatu masalah hanya jika seseorang tidak mempunyai 

aturan/hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan 

jawaban pertanyaan tersebut. Soal matematika diberikan kepada siswa sebagai 

alat evaluasi untuk mengukur kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

suatu materi. Dari hasil evaluasi ini dapat diketahui sejauh mana keberhasilan 

proses belajar mengajar dan letak kesalahan siswa. 

Meningkatkan hasil belajar matematika maka sumber kesalahan yang 

dilakukan siswa harus dapat segera diatasi karena siswa akan selalu mengalami 

kesulitan jika kesalahan sebelumnya tidak diperbaiki terutama soal yang memiliki 

karakteristik yang sama. Sehingga dengan menganalisis kesalahan siswa, guru 

dapat mengetahui hasil belajar siswa yang nantinya dapat digunakan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar berikutnya. Pembelajaran matematika 

memerlukan tahap-tahap yang hirarkis, yakni bentuk belajar yang terstruktur dan 

terencana berdasarkan pada pengetahuan dan latihan sebelumnya, yang menjadi 

dasar untuk mempelajari materi selanjutnya. 
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Mempelajari  matematika sangat dibutuhkan ketelitian dan pemahaman 

konsep supaya dapat  mengatasi masalah kesulitan belajar khususnya dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika. Selain itu untuk dapat belajar dengan baik 

diperlukan proses dan motivasi yang baik pula. Sehingga dalam kegiatan belajar 

kalau tidak didasari dengan motif yang baik, atau mungkin karena rasa takut akan 

berakibat pada hasil belajar yang semu, tidak otentik dan banyak terjadi kesalahan 

dalam hasil belajar (Hudojo, 2012: 157). Penelitian ini mengacu pada motivasi 

siswa dalam pembelajaran matematika dengan materi program liniear dua 

variabel. 

Peneliti mengetahui kelemahan siswa dari proses observasi awal yang 

dilakukan pada bulan April dengan melakukan wawancara singkat terhadap guru 

Matematika di SMPN 3 Kedungwaru. Permasalahan yang dihadapi siswa adalah 

motivasi yang kurang dalam pembelajaran dengan materi Persamaan liniear dua 

variabel, hal ini diketahui dari hasil observasi siswa dimana pelaksanaan 

pembelajaran kurang maksimal diakibatkan oleh pola belajar siswa dan kurangnya 

siswa dalam pemahaman materi sehingga dalam mengerjakan soal kurang 

memiliki motivasi mengakibatkan masih banyak terjadi kesalahan. Pelaksanaan 

pembelajaran guru memberikan sedikit motivasi, setelah siswa dalam kondisi 

yang menyenangkan guru menunjukan tujuan pembelajaran yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari siswa. Menyampaikan materi 

pembelajaran,guru menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Selain itu guru 

juga memberikan suatu contoh permasalahan di kehidupan nyata yang berkaitan 

erat dengan materi pembelajaran yang disampaikan dari permasalahn yang mudah 

ke yang lebih sulit 

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian sebagai dasar 

mengetahui motivasi siswa dalam menyelesaikan masalah PLDV di SMPN 3 

Kedungwaru. Kenyataan yang ada dilapangan menunjukan bahwa siswa banyak 

mengalami kesulitan serta kurang adanya motivasi dalam mengerjakan soal-soal 

matematika. Begitu juga dengan siswa SMPN 3 Kedungwaru bahwa menurut 

informasi yang saya dapat dari siswa mata pelajaran matematika mempunyai nilai 

mata pelajaran masih dibawah nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

masih banyak mengalami kesulitan dan kurang termotivasi dalam proses belajar. 
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Sehingga menyebabkan banyaknya kesalahan dalam mengerjakan soal-soal 

matematika. Salah dua langkah untuk mengetahui hal tersebut adalah 

menganalisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika 

Acuan penelitian adalah beberapa penelitian terdahulu oleh Ratnawati, 

Eva. 2014, dengan judul Analisis Kesalahan Siswa dengan Gaya Belajar Auditori 

dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Pokok Aritmetika Sosial pada 

Siswa Kelas 7-K SMP Negeri 2 Ngunut Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian 

tersebut meneliti tentang bentuk kesalahan siswa dengan gaya belajar auditori 

dalam menyelesaikaan soal matematika materi pokok aritmetika sosial pada siswa 

kelas 7-K. Serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan siswa kelas 7-

K dengan gaya belajar auditori melakukan kesalahan dalam menyelesaiakan soal 

matematika materi pokok aritmetika sosial. Selanjutnya penelitian oleh Rahayu, 

Maria Krestiwati. 2015. Pengaruh Gaya Kognitif Dan Motivasi Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X Smk Veteran 1 Tulungagung  Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Menyatakan bahwa salah dua faktor pendukung utama 

dalam belajar yakni motivasi ekstrinsik maupun intrinsik. 

. Untuk itu penulis dalam penelitian ini menangambil judul “Analisis 

Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Ditinjau Dari Motivasi Belajar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, permasalahan pada 

penelitian ini adalah bagaimana kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika ditinjau dari motivasi belajar pada siswa kelas VIII B SMPN 3 

Kedungwaru semestar gasal tahun pelajaran 2018/2019? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka agar peneliti lebih 

terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan, penulis melakukan batasan 

masalah dengan mendeskripsikan kesalahan siswa  dilihat motivasi belajar dengan 

membandingkan hasil ketika observasi awal, angket siswa, tes soal, dan 

wawancara. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika ditinjau dari motivasi belajar pada siswa kelas 

VIII B SMPN 3 Kedungwaru semestar gasal tahun pelajaran 2018/2019. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dikemukakan di 

atas, hasil pokok penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:  

a) Bagi siswa dengan memberikan motivasi belajar peserta didik diharapkan 

lebih aktif lebih berpartisipasi dalam aktifitas pembelajaran yang 

dilakukan khususnya pada materi persamaan linier dua variabel. 

b) Bagi guru, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dalam rangka mengurangi kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaiakan soal matematika. 

c) Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah dalam 

mengambil kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran 

matematika guna mengurangi kesalahan dalam menyelesaikan soal 

persamaan linier dua variabel. 

 


