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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan tingkah laku dan 

kemampuan seseorang menuju ke arah kemajuan dan peningkatan. 

Pendidikan dapat mengubah pola pikir seseorang untuk selalu melakukan 

inovasi dan perbaikan dalam segala aspek kehidupan ke arah peningkatan 

kualitas diri.Penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan formal, 

penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan yang akan 

dicapai karena tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan merupakan tolak 

ukur dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Melalui pembelajaran 

matematika siswa diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir 

kritis, logis, sistematis, cermat, efektif, dan efisien dalam memecahkan 

masalah (Sunarsi 2009) 

Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan dan pembelajaran 

matematika salah satunya dapat dinilai dari keberhasilan siswa dalam 

memahami matematika dan memanfaatkan pemahaman ini untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan matematika maupun ilmu-ilmu yang 

lain. Perlu dilakukan evaluasi atau tes, untuk mengetahui tingkat 

pemahaman dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

pembelajaran. 

Rendahnya kemampuan matematika siswa dapat dilihat dari 

penguasaan siswa terhadap materi. Salah satunya adalah dengan 

memberikan tes atau soal tentang materi tersebut kepada siswa. Kesalahan 

siswa dalam mengerjakan soal tersebut dapat menjadi salah satu petunjuk 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan ketelitian siswa terhadap 

materi yang diajarkan. Oleh karena itu, adanya kesalahan-kesalahan 

tersebut perlu diidentifikasi dan dicari faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhinya kemudian dicari solusi penyelesaiannya. Dengan 

demikian, informasi tentang kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan mutu kegiatan 

belajar mengajar dan akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa. 

Matematika terdiri dari empat wawasan luas yaitu aljabar, 

aritmatika, geometri, dan analisis, dan sebagian besar  siswa sangat lemah 

dalam pemahaman tentang geometri. Lemahnya pemahaman tersebut 
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ditunjukkan  dengan hasil survei dari Programme for International Student 

Assessment (PISA) 2000/2001 diperoleh bahwa siswa sangat lemah dalam 

geometri, khususnya dalam pemahaman ruang dan bentuk (Untung, 2008 

:1). Padahal, materi ini sangat penting untuk mempelajari materi berikutnya 

pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lemahnya pemahaman siswa 

tentang konsep bangun ruang sebagaimana dikemukakan oleh Blanco, salah 

satunya ditunjukkan dengan ketidakmampuan siswa untuk mengenali kubus 

dan balok sebagai kasus khusus dari prisma (Blanco, 2006:4). 

Pada tingkat pendidikan SMP, geometri ruang yang dipelajari adalah 

tentang luas permukaan dan volume bangun ruang. Di SMP Negeri 1 Bringin, 

rata-rata nilai siswa pada materi bangun ruang termasuk rendah. Jika dilihat 

dari tingkat ketuntasan siswa pada tahun-tahun sebelumnya untuk materi 

ini, siswa yang tidak tuntas belajar mencapai sekitar 50 % dari jumlah siswa. 

Berdasarkan informasi dan pengalaman dari guru, siswa sering melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal tentang bangun ruang, salah 

satunya adalah kesalahan dalam perhitungan. Selain itu, banyak juga siswa 

yang masih salah dalam memasukkan rumus. Hal ini dapat disebabkan 

karena siswa lebih cenderung hanya menghafalkan rumus, kurang 

memahami konsep secara benar. Selain kesalahan-kesalahan tersebut, tidak 

tertutup kemungkinan masih terdapat kesalahan-kesalahan lain yang 

dilakukan oleh siswa yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar 

matematika. 

Tentunya guru diharapkan telah menganalisis kesalahan-kesalahan 

siswa. Akan tetapi, guru belum dapat melakukannya secara mendetail 

mengingat banyaknya siswa dan kelas yang dipegang. Analisis kesalahan 

secara mendetail dibutuhkan agar kesalahan-kesalahan siswa dan faktor-

faktor penyebabnya dapat diketahui lebih jauh untuk membantu mengatasi 

permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu 

dilakukan identifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal tentang materi luas permukaan serta volume 

prisma dan limas, mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan 

memberikan solusi altenatif untuk permasalahan tersebut. Dengan 

demikian, kesalahan-kesalahan yang serupa dapat diminimalisir sehingga 

prestasi belajar matematika dapat ditingkatkan. 
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B. Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah–

masalah sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar matematika siswa di SMP N I BRINGIN masih rendah. 

Hal ini disebabkan karena siswa sering melakukan kesalahan ketika 

mengerjakan soal, khususnya pada materi luas permukaan serta 

volume prisma dan limas. Padahal, materi bangun ruang ini sangat 

penting untuk mempelajari materi berikutnya pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan 

tersebut perlu diidentifikasi. 

2. Terjadinya kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar 

diri siswa. Perlu dicari faktor-faktor yang menjadi kesalahan-

kesalahan siswa untuk membantu mengatasi kesalahan-kesalahan 

tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Jenis-jenis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal tentang luas permukaan serta volume 

prisma dan limas? 

2. Faktor-faktor  yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan 

tentang luas permukaan serta volume prisma dan limas? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah: 

1. Mengetahui jenis-jenis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal tentang luas permukaan serta 

volume prisma dan limas. 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa 

melakukan kesalahan tentang luas permukaan serta volume prisma 

dan limas. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, calon guru, 

dan siswa pada umumnya. Manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Sebagai dasar untuk dapat memberikan alternatif 

solusi/penyelesaian untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam proses pembelajaran 

pada materi luas permukaan serta volume prisma dan limas 

sehingga kesalahan yang sejenis dapat diminimalisir. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lain yang 

sejenis 


