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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Maju mundurnya suatu 

bangsa ditentukan oleh kreativitas pendidikan bangsa itu sendiri dan kompleksnya 

masalah kehidupan menurut sumber daya manusia (SDM) yang handal dan 

mampu berkompetisi. Selain itu pendidikan merupakan wadah kegiatan yang 

dapat dipandang sebagai pencetak SDM yang bermutu tinggi. 

 Matematika merupakan salah satu bagian yang penting dalam bidang ilmu 

pengetahuan. Apabila dilihat dari sudut pengklasifikasian bidang ilmu 

pengetahuan, pelajaran matematika termasuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu 

eksakta, yang lebih banyak memerlukan pemahaman daripada hafalan. Untuk 

dapat memahami suatu materi dalam matematika, siswa harus mampu menguasai 

konsep-konsep matematika dan keterkaitannya serta mampu memecahkan 

masalah yang dihadapinya.    

 Pada umumnya ada langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Ada 

kemungkinan siswa melakukan kesalahan dalam langkah pertama, kedua, dan 

seterusnya. Dengan demikian berarti dapat terjadi serangkaian kesalahan, 

kesalahan pertama menjadi penyebab kesalahan kedua dan seterusnya, sehingga 

diperlukan langkah-langkah yang sistematis agar proses penyelesaiannya mudah 

dan terarah, salah satunya dengan langkah penyelesaian masalah menurut yang 

Rahardjo dan Waluyati (2011: 13-14).  
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 Adapun kesalahan yang dilakukan pada langkah memahami soal dapat 

diketahui dari tepat atau tidaknya siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang diminta dalam soal. Kesalahan pada langkah membuat rencana penyelesaian 

dapat dilihat dari ketepatan siswa dalam menentukan model matematika yang 

sesuai atau rumus yang digunakan untuk menyelsaikan soal. Kesalahan pada 

melakasanakan penyelesaian contohnya apabila siswa salah melakukan proses 

perhitungan yang dibuat, atau ada penyelesaian tetapi prosedur tidak jelas. 

Kesalahan berikutnya yaitu pada langkah melakukan pengecekan kembali, pada 

langkah ini siswa tidak mengecek kebenaran atas proses, hasil, serta kesimpulan 

jawabannya atau dalam pengecekan kurang teliti sehingga menghasilkan jawaban 

yang salah.     

 Relasi dan fungsi adalah materi penting dalam matematika yang banyak 

digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan serta menjadi alat bantu dalam 

pengembangan ilmu itu sendiri. Materi Relasi dan Fungsi dipelajari siswa kelas 

VIII SMPN 8 Palangka Raya pada semester ganjil pada tahun ajaran 2019/2020. 

Pada proses pembelajaran, tentu tidak seluruh materi yang disampaikan oleh guru 

kepada siswa, sehingga siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal relasi dan fungsi.  

 Berdasarkan hasil observasi Sabtu 09 September 2019 dan pengalaman 

PPL, diperoleh informasi bahwa proses belajar mengajar berjalan lancar, siswa 

aktif dalam pembelajaran tersebut, akan tetapi, ketika guru memberikan soal 

masih banyak siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal dan 

menjawabnya. Hal tersebut sejalan dengan guru mata pelajaran matematika di 



3 

 

kelas VIII SMPN 8 Palangka Raya, guru mengatakan bahwa pada materi Relasi 

dan Fungsi, siswa kesulitan dalam memahami soal, siswa juga sering merasa 

kesulitan dalam melakukan operasi hitung sehingga membuat siswa melakukan 

kesalahan. Hal ini terlihat nilai hasil evaluasi yang diperoleh siswa tahun ajaran 

2018/2019 dari 30 siswa hanya terdapat 10 siswa saja atau 33,33% yang mendapat 

nilai tuntas dan 20 orang siswa atau 66,67% tidak tuntas. Hal tersebut disebabkan 

oleh kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan berbagai jenis soal pada 

materi Relasi dan Fungsi untuk mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan oleh sekolah untuk 

pelajaran matematika adalah 68. 

  Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi 

kesalahan yang dillakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

dengan judul penelitian “Identifikasi Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan 

Soal pada Materi Relasi dan Fungsi di Kelas VIII SMPN 8 Palangka Raya” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Masih banyak siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal pada 

materi relasi dan fungsi. 

2. Pada tahun ajaran 2018/2019 dari 30 siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami soal materi relasi dan fungsi, hal ini ditunjukan 66,67% kelas VIII 
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SMPN 8 Palangka Raya belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti adalah apa saja kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal pada materi relasi dan fungsi di kelas VIII SMPN 8 Palangka Raya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal pada materi relasi dan fungsi di kelas 

VIII SMPN 8 Palangka Raya. 

 

E. Pembatasan Penelitian 

Agar ruang lingkup tidak meluas, peneliti memberikan batasan pada ruang 

lingkup penelitian. Penelitian yang dilakukan dibatasi pada: 

1. Materi yang diteliti adalah materi relasi dan fungsi yaitu contoh fungsi 

dalam kegiatan sehari-hari, menyebutkan nama relasi dari suatu himpunan, 

menentukan (domain, kodomain, range) pada relasi dan fungsi, rumus 

fungsi.  

2. Penelitian dilakukan di kelas VIII-2 SMPN 8 Palangka Raya tahun ajaran 

2019/2020. 



5 

 

3. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan-kesalahan yang terlihat 

langsung dari hasil pekerjaan siswa. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi sekolah tempat penelitian, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan melalui proses belajar matematika. 

2. Bagi guru, sebagai informasi supaya kedepannya nanti menjadi lebih baik lagi 

guna meningkatkan hasil belajar matematika siswanya pada materi relasi dan 

fungsi. 

3. Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini siswa dapat meningkatkan hasil 

belajar yang lebih baik terutama pada materi relasi dan fungsi. 

4. Bagi peneliti, sebagai sarana informasi dan acuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya mengenai 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal terutama pada materi relasi dan 

fungsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


