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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah bahasa simbolis yang mempunyai fungsi praktis untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan. (Rahayuningsih 

& Qohar, 2014) mengemukakan bahwa matematika adalah ilmu yang berkenaan 

dengan konsep abstrak. Konsep-konsep abstrak itu merupakan salah satu dari 

hakikat matematika. 

Matematika merupakan salah satu ilmu tentang struktur yang diajarkan di 

sekolah. Mata pelajaran ini menduduki posisi yang sangat penting karena memiliki 

peran dalam berbagai dimensi kehidupan dan seiring dengan tuntutan kemampuan 

dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Permendiknas No. 22 

(2006:346) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika sebagai berikut: 1) 

Memahami konsep matematika, 2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 3) 

Memecahkan masalah, 4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram atau media lain, dan 5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, minat, dan mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Melihat betapa pentingnya matematika dalam pembelajaran di sekolah, 

memang sungguh ironis jika pada kenyataannya matematika justru menjadi salah 

satu mata pelajaran yang kurang disenangi. Matematika yang tujuan utamanya 

membentuk siswa dengan berbagai kemampuan di atas sangat dibebani dengan rasa 

takut siswa terhadap matematika itu sendiri. Menurut Abdurrahman (1999: 252) 

menyatakan bahwa dari berbagai bidang studi yang diajarkan di sekolah, 
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matematika merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit bagi para siswa, 

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

belajar, sehingga siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

matematika.  

Menurut Newman (Singh et al., 2010), menyatakan kesalahan dalam 

mengerjakan soal matematika terdapat lima tipe kesalahan yaitu (1) reading error 

(kesalahan membaca) terjadi ketika siswa tidak mampu membaca kata-kata kunci 

maupun simbol yang terdapat dalam soal; (2) comprehension error (memahami 

masalah)  terjadi ketika siswa mampu untuk membaca pertanyaan tetapi gagal 

mendapatkan apa yang dia butuhkan sehingga menyebabkan siswa gagal dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan; (3) transformation error (kesalahan 

transformasi) terjadi ketika siswa telah benar memahami pertanyaan dari soal yang 

diberikan, tetapi gagal untuk memilih operasi matematika yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut; (4) process skill error (kesalahan 

kemampuan proses) terjadi apabila siswa mampu memilih operasi yang diperlukan 

untuk menyelesaikan persoalan namun dia tak dapat menjalankan prosedur yang 

benar; (5)  encoding error (kesalahan penulisan jawaban) terjadi ketika, meskipun 

telah menyelesaikan tugas matematika dengan tepat dan benar, siswa gagal 

memberikan bentuk jawaban tertulis yang dapat di terima. 

Menurut Rosanggreni (2018:61) peranan guru sangat penting dalam 

menentukan metode yang sesuai dengan kondisi psikologi siswa dan karakteristik 

siswa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan siswa. 

Karakteristik siswa atau yang biasa disebut dengan gaya belajar yang mana menurut 

Deporter dan Hernacki (1922:110-112) gaya belajar adalah kombinasi dari 
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bagaimana seseorang dapat menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah 

informasi atau bahan pelajaran.  

DePorter dan Hernacki (1922:112) menggolongkan gaya belajar 

berdasarkan cara menerima informasi dengan mudah (modalitas) ke dalam tiga tipe 

yaitu gaya belajar tipe visual, tipe auditorial, dan tipe kinestetik. Orang yang belajar 

dengan gaya visual mereka belajar melalui apa yang mereka lihat, pelajar auditorial 

melakukannya melalui apa yang mereka dengar,dan pelajar kinestetik belajar lewat 

gerak dan sentuhan. 

Pada penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian pada anak yang 

mempunyai gaya belajar visual. Dimana anak yang mempunyai gaya belajar visual 

cenderung memiliki kecerdasan visual-spasial yang bagus dibandingkan 

kecerdasan yang lainnya. Menurut Armstrong (2009: 7) kecerdasan visual-spasial 

melibatkan kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang dan hubungan-hubungan 

yang ada di antara unsur-unsur ini. Hal ini mencangkup kemampuan untuk 

memvisualisasikan, mewakili ide-ide visual atau spasial secara grafis, dan 

mengorientasikan diri secara tepat dalam sebuah matriks spasial. Materi yang 

berhubungan dengan kecerdasan visual spasial adalah materi geometri, dimana 

menurut Jhon Bird (2004:110) yang dibahas pada geometri adalah titik, garis, 

bidang dan ruang 

NRC(2006:120) ada dua standart yang digunakan dalam geometri. (1) 

menentukan lokasi dan menggambarkan hubungan spasial menggunakan koordinat 

geometri dan sistem representasi lain, dan (2) menggunakan visualisasi, penalaran 

spasial, dan pemodelan geometris untuk memecahkan masalah. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dari data tersebut ada hubungan erat antara geometri dan 



4 
 

berfikir spasial. Dimana pada penelitian ini peneliti akan menggunakan materi 

geometri ruang sub materi volume balok. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu guru di SMP 

N 1 Kota Pagaralam, Volume balok merupakan salah satu materi yang tidak begitu 

rumit karena ketika mencari volume balok hanya memasukkan angka kedalam 

rumus. Namun ketika soal itu diubah dalam bentuk soal cerita dan diubah dalam 

bentuk bahasa maka siswa mengalami kesulitan untuk memahami dan menelaah 

soal tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMP N 1 kota Pagaralam 

diperoleh data dari seorang siswa dalam menyelesaikan soal cerita volume balok. 

Dari hasil penyelesaian soal cerita yang diberikan siswa melakukan kesalahan pada 

kelima tahapan Newman, yaitu: 

1. Siswa FB memenuhi indikator membaca. Hal ini berarti siswa tersebut tidak 

dapat membaca kata kunci soal dengan baik sehingga siswa melakukan 

kesalahanpada setiap tahap pengerjaan soal, jadi dapat disimpulkan bahwa 

siswa tersebut melakukan kesalahan membaca membaca dapat dilihat dari hasil 

pengerjaan siswa gambar 1.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 siswa FB memenuhi indikator kesalahan membaca 

 

2. Siswa FB memenuhi indikator kesalahan memahami, berdasarkan hasil 

penyelesaian dari siswa, terlihat bahwa siswa tidak lengkap menuliskan 
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informasi yang terdapat pada soal, yaitu siswa tidak bisa menuliskan apa yang 

diketahui dengan lengkap. Dapat  dilihat dari jawaban siswa, siswa tersebut 

tidak menuliskan tinggi air yang hilang yaitu t=50 cm - 35 cm=15 cm, siswa 

hanya menuliskan tinggi air ketika bak diisi penuh t=50 cm sehingga siswa 

melakukan kesalahan memahami. Dapat dilihat dari gambar 1.2 berikut ini: 

 

 

Gambar 1.2 siswa FB memenuhi indikator kesalahan memahami 

 

3. Siswa FB memenuhi indikator kesalahan transformasi, Berdasarkan hasil 

penyelesaian siswa, terlihat bahwa siswa tidak menuliskan rumus yang akan 

digunakan yaitu volume air= p x l x t , sehingga dapat disimpyulakan bahwa 

siswa melakukan kesalahan transformasi. Dapat dilihat pada gambar 1.3 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1.3 siswa FB memenuhi indikator kesalahan transformasi 

 

4. Siswa FB memenuhi indkator kesalahan keterampilan proses, Berdasarkan hasil 

penyelesaian siswa, terlihat bahwa siswa salah dalam melakukan opersai hitung 

dan salah dalam melakukan prosedur penyelesaian. Siswa menuliskan 100 x 60 

x 35 =210.000 seharusnya siswa menuliskan 100cm x 60cm x 15cm = 

90.000𝑐𝑚3, sehingga siswa melakukan kesalahan keterampilan proses. Dapat 

dilihat pada gambar 1.4 sebagai berikut: 
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Gambar 1.4 siswa FB memenuhi indikator kesalahan keterampilan proses 

 

5. Siswa FB memenuhi indikator kesalahan penulisan jawaban, Berdasarkan hasil 

penyelesaian dari siswa, dapat dilihat bahwa siswa tidak menyimpulkan dan 

tidak menjelaskan jawaban akhir sehingga siswa melakukan kesalahan 

penulisan jawaban. Dapat dilihat dari gambar 1.5 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 siswa FB memenuhi indikator kesalahan penulisan jawaban 

 Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa siswa tidak mampu memahami soal 

sehingga mengakibatkan terjadi kesalahan, maka kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita bangun ruang perlu mendapatkan perhatian. Untuk 

mengetahui lebih lanjut kesalahan yang terjadi pada siswa maka perlu dilakukan 

analisis yang mendalam. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin menganalisis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita bangun ruang materi balok sub 

materi volume balok. Dan untuk itu peneliti mengangkat judul “Analisis 

Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Bangun Ruang 

Berdasarkan Tahapan Newman Pada Siswa Gaya Belajar Visual “ . 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dapat, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana kesalahan yang dilakukan siswa gaya belajar visual dalam 

menyelesaikan soal cerita bangun ruang berdasarkan tahapan Newman? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan dari penelitian  

ini adalah menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa gaya belajar visual dalam 

menyelesaikan soal cerita bangun ruang berdasarkan tahapan Newman. 

1.4 Manfaat  Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

1. Bagi peneliti, dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang kesalahan siswa dalam  mengerjakan soal 

cerita Bangun Ruang.  

2. Bagi Guru , hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru 

dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik lagi. Dengan 

mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa, guru dapat 

mengantisipasi agar kesalahan-kesalahan serupa dapat diperbaiki atau 

dikurangi.
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