
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus 

dipenuhi sepanjang masa.  Pendidikan menjadi perhatian yang sangat penting bagi 

masyarakat karena pendidikan dapat mempengaruhi dan mengubah pola pikir 

seseorang untuk selalu melakukan perbaikan dalam segala aspek kehidupan ke 

arah peningkatan kualitas diri sesuai harapan pelaku pendidikan.  Hal ini senada 

dengan pendapat Notoatmodjo (Hakim, 2013), yang mengatakan bahwa 

pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang 

lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa 

yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.  Tanpa pendidikan sama sekali tidak 

mungkin suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan 

aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup 

mereka.   

 

Penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan yang akan dicapai 

karena tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan merupakan tolok ukur dari ke-

berhasilan penyelenggaraan pendidikan.  Secara jelas tujuan pendidikan nasional 

yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2003 pasal 3:  
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Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bengsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

 

Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa dari SD 

hingga Perguruan Tinggi dan merupakan salah satu bidang pendidikan yang ber-

peran penting dalam kehidupan dan perkembangan IPTEK.  Sebagian besar siswa 

memandang matematika sebagai pelajaran yang paling sulit dibandingkan dengan 

pelajaran lain.  Walaupun demikian, tidak hanya siswa yang diharuskan mem-

pelajari matematika tetapi semua orang harus mempelajari matematika karena 

matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dan hampir semua bidang studi memiliki kaitan dengan matematika.  

Matematika dapat membantu kita untuk dapat berpikir secara logis, kritis, dan 

kreatif.  Oleh karena itu, matematika sangatlah penting untuk dipelajari.  Hal ini 

senada dengan pendapat Cockroft (Abdurrahman, 2003:253) bahwa matematika 

perlu diajarkan kepada siswa karena selalu digunakan dalam segala segi kehidup-

an, semua bidang membutuhkan keterampilan matematika, dan matematika dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir logis.   

 

Dasar hukum lampiran Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 

2006, menyebutkan bahwa dalam setiap kesempatan pembelajaran matematika 

hendaknya dimulai dengan penggunaan masalah yang sesuai dengan situasi.  

Lebih lanjut dikemukakan salah satu tujuan mata pelajaran matematika adalah 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh.  
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Untuk itu dalam pembelajaran matematika hendaknya dibiasakan dengan me-

ngajukan masalah nyata, yaitu pembelajaran yang mengaitkan masalah dengan 

kehidupan sehari-hari.  Salah satu pembelajaran yang memenuhi tuntutan tersebut 

adalah dengan pembelajaran soal cerita.  Dalam pembelajaran soal cerita ini siswa 

dituntut untuk dapat memecahkan permasalahan melalui kemampuannya dalam 

memahami, merancang, dan menyelesaikan soal cerita tersebut.  

 

Penyajian soal dalam bentuk cerita merupakan usaha untuk menerapkan konsep 

yang sedang dipelajari sesuai dengan pengalaman sehari-hari.  Haji (Raharjo, 

2009:2) berpendapat bahwa soal cerita merupakan hasil dari modifikasi soal-soal 

hitungan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di lingkungan siswa.  Soal 

cerita sangat bermanfaat untuk perkembangan proses berpikir siswa karena dalam 

penyelesaiannya diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang membutuhkan 

pemahaman dan penalaran.  

 

Soal cerita dapat dipastikan ada pada beberapa ujian, antara lain ujian tengah 

semester, ujian akhir semester, bahkan ujian akhir nasional.  Oleh sebab itu, ke-

mampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita menentukan prestasi akademik 

siswa.  Namun, pada kenyataannya banyak siswa yang melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal cerita.  Tentu saja hal ini akan berdampak pada rendah-

nya prestasi akademik yang dicapai oleh siswa.  

 

Abdurrahman (2003:257) mengatakan bahwa dalam menyelesaikan soal-soal 

cerita banyak anak yang mengalami kesulitan sehingga menyebabkan anak me-

lakukan kesalahan.  Rahardjo (2011:14) menambahkan kesalahan-kesalahan yang 

dialami siswa dalam mengerjakan soal yang disajikan dalam bentuk cerita secara 
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mekanik meliputi kesalahan memahami soal, kesalahan membuat model (kalimat) 

matematika, kesalahan melakukan komputasi (penghitungan), dan kesalahan 

menginterpretasikan jawaban kalimat matematika.  Berikut contoh kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal uraian berbentuk cerita: 

Ibu membeli 10 butir telur yang harganya Rp 2.000 tiap butir dan 5 kg beras yang 

harganya Rp 8.000 tiap kg. Ibu membayar barang-barang tersebut dengan me-

nyerahkan uang Rp 100.000.  Berapakah uang kembali yang diterima oleh Ibu? 

Penyelesaian: 

1) Kesalahan memahami soal 

Diketahui: Ibu membeli 10 butir telur yang harganya Rp 2.000 tiap butir dan  

5 kg beras yang harganya Rp 8.000 tiap kg.  Ibu membayar barang-

barang tersebut dengan uang Rp 100.000. 

Ditanya:    Berapakah uang kembali yang diterima oleh Ibu? 

Jawaban yang benar: 

Diketahui: Telur yang dibeli Ibu = 10 butir 

Harga telur tiap butir = Rp 2.000 

Beras yang dibeli Ibu = 5 kg 

Harga beras tiap kg = Rp 8.000 

Uang yang diserahkan oleh Ibu = Rp 100.000 

Ditanya: Uang kembali yang diterima oleh Ibu 

2) Kesalahan membuat model matematika 

100.000 10 X 2.000 + 5 X 8.000 =  

Jawaban yang benar:  

100.000 (10 X 2.000 + 5 X 8.000) =  
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3) Kesalahan melakukan komputasi 

100.000 20.000 + 40.000 = 40.000 

Jawaban yang benar: 

100.000 (20.000 + 40.000) = 100.000 60.000 

 = 40.000 

4) Kesalahan mengintepretasikan jawaban akhir 

Jadi, Rp 40.000 adalah uang Ibu. 

Jawaban yang benar: 

Jadi, uang kembali yang diterima oleh Ibu adalah Rp 40.000 

 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan di SMP Negeri 20 Bandar Lampung, 

diketahui bahwa kemampuan akademik siswa relatif di bawah rata-rata.  

Penguasaan siswa kelas VII semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 dalam me-

nyelesaikan soal cerita matematika juga masih sangat rendah.  Hal ini terlihat dari 

hasil uji blok pada materi Aljabar yang disajikan dalam soal uraian berbentuk 

cerita.  Terdapat 63,8% siswa yang mendapat nilai rata-rata kurang dari KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 63.  Tingginya persentase siswa yang men-

dapat nilai kurang dari KKM tersebut merupakan salah satu indikasi adanya 

kesulitan yang dialami siswa sehingga menyebabkan siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal uraian berbentuk cerita pada pembelajaran matematika.  

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal tersebut dapat menjadi salah satu pe-

tunjuk untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi.  Oleh karena itu, 

adanya kesalahan-kesalahan dan penyebab kesalahan tersebut perlu diidentifikasi. 

Kesalahan yang dilakukan siswa dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantara-

nya yaitu minat dan motivasi.  Minat dan motivasi dapat di ukur dengan melihat 
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kebiasaan siswa dalam pembelajaran.  Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, 

karena bila bahan ajar yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa maka siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya.  Sedangkan, tinggi rendahnya motivasi 

selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar seseorang anak didik.  

Dengan demikian, informasi tentang kesalahan dan penyebab kesalahan yang di-

lakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal uraian berbentuk cerita matematika 

tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran sehingga 

prestasi belajar matematika siswa dapat meningkat.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu diadakan penelitian untuk menganalisis 

kesalahan dan penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

uraian berbentuk soal cerita pada pembelajaran matematika kelas VII SMP Negeri 

20 Bandar Lampung semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

uraian berbentuk soal cerita pada pembelajaran matematika? 

2. Apa yang menjadi penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal uraian berbentuk soal cerita pada pembelajaran matematika? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam me-

nyelesaikan soal uraian berbentuk soal cerita pada pembelajaran matematika. 

2. Untuk mengetahui penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal uraian berbentuk soal cerita pada pembelajaran matematika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan sumbangan informasi dalam pendidikan matematika yang  

berkaitan dengan kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal uraian 

berbentuk cerita dan penyebab kesalahan tersebut. 

2. Sebagai dasar bagi guru untuk dapat memberikan alternatif solusi/penyelesaian 

dalam mengatasi masalah tersebut, serta guru dapat melakukan usaha perbaikan 

terhadap pembelajaran agar siswa tidak melakukan kesalahan yang sejenis 

dalam menyelesaikan soal uraian berbentuk soal cerita pada pembelajaran 

matematika.  

3. Sebagai masukan bagi kepala sekolah dalam upaya pembinaan para guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

4. Sebagai sumber informasi bagi peneliti lain dan referensi untuk penelitian se-

jenis. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal uraian berbentuk cerita 

adalah pengamatan yang dilakukan secara detail terhadap kekeliruan atau ke-

tidakmampuan siswa dalam menyelesaikan soal uraian berbentuk cerita. 

2. Soal uraian adalah serangkaian pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya 

dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, 

memberi alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanya-

an dengan mengunakan kata-kata dan bahasa sendiri. 

3. Soal cerita adalah pertanyaan yang disajikan dalam bentuk cerita dan berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari pada materi pokok bilangan bulat.  


