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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat mengubah pola pikir seseorang 

untuk selalu melakukan perubahan inovasi guna meningkatkan kualitas diri dalam 

segala aspek kehidupan. Pendidikan terdapat jalur formal, non-formal dan 

informal. Pendidikan formal merupakan pedidikan yang diselenggarakan 

disekolah-sekolah pada umumnya. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan 

merupakan tolak ukur dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan 

pendidikan khususnya kegiatan belajar dilaksanakan untuk mencapai tujuan-

tujuan pendidikan. 

 Matematika merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan. Matematika juga berperan penting menunjang adanya perkembangan 

dan kemajuan ilmu-ilmu lain seperti: ilmu kimia, fisika dan komputer. 

Matematika banyak digunakan dalam kehidupan, dapat dipergunakan untuk 

menyajikan informasi dalam berbagai cara terhadap usaha memecahkan masalah. 

Tujuan mata pelajaran matematika menurut Kurikulum 2013 

(Kemendikbud, 2013) “dalam pembelajaran matematika kegiatan yang dilakukan 

agar pembelajaran bermakna yaitu mengamati, menanya, menalar, menyaji dan 

mencipta”. Semua kemampuan yang telah dinyatakan diatas diharapkan dimiliki 

oleh siswa. Namun, fakta menunjukan bahwa pelajaran matematika merupakan 
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salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa. Kesulitan yang dialami 

oleh siswa ini pasti akan menyebabkan siswa mengalami kesulitan-kesulitan 

dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

Soal dalam matematika dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu soal 

rutin dan  soal non rutin. Soal rutin adalah soal latihan biasa yang dapat 

diselesaikan dengan prosedur yang dipelajari dikelas, sedangkan soal non rutin 

adalah soal yang untuk menyelesaikannya diperlukan pemikiran lebih lanjut 

karena prosedurnya tidak sejelas atau tidak sama dengan prosedur yang dipelajari 

disekolah. Memberikan soal-soal non rutin berarti melatih siswa menerapkan 

berbagai konsep matematika dalam situasi baru sehingga pada akhirnya siswa 

mampu menggunakan berbagai konsep ilmu yang telah dipelajari untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga soal-soal non rutin 

inilah yang dapat digunakan sebagai soal pemecahan masalah. 

 Salah satu bentuk soal matematika yang dapat digolongkan dalam soal 

non rutin adalah soal cerita. Soal cerita matematika merupakan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan matematika. Menurut Budiyono 

(2008: 3) “menyelesaikan soal cerita merupakan kegiatan kognitif tingkat tinggi, 

karena setelah mengetahui apa yang dipermasalahkan, siswa dituntut dapat 

membuat membuat model matematikanya”. Maka, soal cerita matematika penting 

untuk diberikan kepada siswa guna melatih siswa dalam menyelesaikan masalah. 

Tetapi, pada kenyataannya soal ceita matematika masih dianggap sulit oleh 

sebagian siswa.  
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Materi pertidaksamaan kuadrat yang membutuhkan jawaban langsung 

jarang siswa mengalami kesulitan, tapi pada soal cerita pertidaksamaan kuadrat 

dalam pengerjaannya siswa sering mengalami kesulitan ini berdasarkan dari hasil 

wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran matematika dikelas X SMA 

Negeri 4 Palangka Raya pada tanggal 15 Februari 2019, siswa seringkali 

mengalami kesulitan dalam memahami soal-soal matematika berbentuk soal cerita 

sehingga dalam pengerjaannya siswa mengalami  kesalahan karena tidak tahu 

rumus atau strategi yang mana seharusnya digunakan pada soal cerita tersebut. 

Kondisi tersebut dapat memberi informasi bahwa soal cerita matematika 

pertidaksamaan kuadrat merupakan soal non rutin bagi siswa kelas X SMA Negeri 

4 Palangka Raya. 

 Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas X SMA Negeri 4 

Palangka Raya itu menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswa masih rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi belajar pada materi pertidaksamaan 

kuadrat tahun 2018/2019 hanya 48% dari 300 siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil belajar siswa pada matematika minimal  70%  

dengan standar KKM yang ditetapkan sekolah adalah 68 dan kurikulum yang 

digunakan pada tahun ajaran 2019/2020 yaitu Kurikulum 2013. Perbaikan dengan 

pemberian remedial telah dilakukan guru, tetapi tidak berdasarkan hasil analisis 

kesalahan dan penyebab siswa melakukan kesalahan dalam soal matematika 

materi pertidaksamaan kuadrat sehingga siswa masih mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal. Kondisi yang terjadi tersebut perlu diatasi agar hasil belajar 

siswa bisa dicapai dengan optimal. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis 
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dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa serta penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat.  

Kesalahan yang dilakukan siswa akan dianalisis menggunakan analisis 

kesalahan Newman. Menurut Newman (Singh, Rahman dan Hoon 2010: 265)  

mendefinisikan bahwa ada 5 hirarki yang dibutukan seorang untuk 

menyelesaikan soal matematika uraian yaitu: (1) tahapan membaca 

(reading), (2) tahapan pemahaman (comprehension) makna suatu 

permasalahan, (3) tahapan transformasi (transformation), (4) tahapan 

keterampilan proses (process kill) dan (5) tahapan penulisan jawaban 

(encoding). Oleh karena itu, jenis-jenis kesalahan yaitu (1) kesalahan 

membaca soal (reading errors), (2) kesalahan dalam pemahaman 

(comprehension errors), (3) kesalahan transformasi (transformasi errors), 

(4) kesalahan keterampilan proses (process skill errors) dan (5) kesalahan 

penulisan jawaban (encoding errors). 

 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “ Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Materi Pertidaksamaan Kuadrat Kelas X SMA Negeri 4 Palangka Raya ” 

 

 

B. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah 

yang dapat diidentifikasi diantaranya: 

1. Tujuan pembelajaran matematika belum tercapai seperti yang diharapkan, 

karena masih banyak siswa mendapatkan nilai dibawah KKM dalam materi 

soal cerita pertidaksamaan kuadrat disekolah SMA Negeri 4 Palangka Raya. 

2. Siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita materi 

pertidaksamaan kuadrat masih banyak, sehingga masih banyak kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam proses hasil jawaban yang benar. 



5 

3. Belum pernah diidentifikasi mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat, sehingga belum diketahui 

kesalahan dan  penyebab kesalahan apa saja yang dilakukan siswa. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Apa saja jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat dikelas X SMA Negeri 4 Palangka 

Raya berdasarkan analisis kesalahan Newman? 

2. Apa saja yang menyebabkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

materi pertidaksamaan kuadrat pada kelas X SMA Negeri 4 Palangka Raya? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa kelas 

X SMA Negeri 4 Pelangka Raya. 

2. Untuk mengetahui penyebab siswa kelas X SMA Negeri 4 Palangka Raya 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan 

kuadrat. 
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E. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, agar ruang lingkup 

penelitian tidak meluas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 4 

Palangka Raya dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan 

kuadrat berdasarkan analisis kesalahan menurut Newman yaitu: (1) kesalahan 

membaca soal (reading errors), (2) kesalahan dalam pemahaman 

(comprehension errors), (3) kesalahan transformasi (transformasi errors), (4) 

kesalahan keterampilan proses (process skill errors) dan (5) kesalahan 

penulisan jawaban (encoding errors). 

2. Materi yang digunakan untuk tes soal yang diberikan adalah materi 

pertidaksamaan kuadrat. 

3. Penyebabkan siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 4 Palangka Raya 

mengalami kesalahan dalam soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat. 

 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini dapat memberi mamfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, diharapkan membatu siswa mengurangi kesalahan yang dilakukan 

dalam menyelesaikan  soal cerita materi pertidaksamaan kuadrat sehingga 

siswa dapat memperbaiki dan berlatih mengerjakan soal terus-menerus agar 

hasil belajar yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 
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2. Bagi guru, sebagai gambaran atau bahan acuan untuk mencari alternatif untuk 

mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita pada materi pertidaksamaan kuadrat sehingga pembelajaran 

selanjutnya menjadi lebih baik. 

3. Bagi sekolah, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

matematika disekolah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambah wawasan tentang kesalahan-

kesalahan dan faktor penyebab yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika khususnya pada materi pertidaksamaan kuadrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


