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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada setiap 

satuan jenjang pendidikan. Hamzah, Ali (2014: 51), menyatakan bahwa 

matematika sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dengan 

menerjemahkan masalah-masalah ke dalam simbol-simbol matematika. 

Sedangkan Susanto (2015: 180)  menyatakan bahwa “Matematika adalah 

ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan 

mempunyai peran penting dalam disiplin ilmu serta memajukan daya pikir 

manusia”. Matematika merupakan mata pelajaran yang memberikan bekal 

kemampuan berpikir dan berhitung.  

Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (a), mata pelajaran 

matematika bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan dan kompetensi keterampilan sebagai dasar penguatan 

kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Berdasarkan standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2013 bagi siswa 

Sekolah Menengah Atas atau sederajat, kualifikasi kemampuan dalam 

dimensi pengetahuan yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif. Melalui tujuan tersebut diharapkan siswa SMK 

mampu mengetahui hubungan antara materi matematika dengan materi 

program keahliannya. Oleh karena itu, matematika berfungsi sebagai alat 

bantu belajar dan pembentukan pola pikir yang nyata bagi siswa agar mampu 

dan mudah beradaptasi (Effendi, 2013: 44) 

Dalam kurikulum SMK, salah satu mata pelajaran matematika yang 

dibahas yaitu trigonometri. Pada materi trigonometri membahas tentang 

hubungan sisi dan sudut dalam sebuah segitiga. Penerapan materi 

trigonometri dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk siswa SMK 
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pariwisata sangat beragam, misalnya untuk menghitung tinggi sebuah 

gedung, menghitung jarak antara dua objek, menghitung pola untuk membuat 

pakaian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berlatih dalam menyelesaikan 

soal matematika yang berkaitan dengan trigonometri akan berguna bagi 

kehidupan sehari-hari. 

Namun dalam proses belajar pada umumnya, masih banyak siswa yang 

merasakan kesulitan dalam belajar matematika khususnya pada materi 

trigonometri, sehingga menyebabkan siswa tersebut melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal trigonometri. Sukirman (dalam Amir, 2015: 136), 

menyatakan bahwa  “kesalahan sebagai penyimpangan terhadap hal benar 

yang bersifat sistematis, konsisten, maupun insidental. Kesalahan bersifat 

sistematis dan konsisten disebabkan oleh kompetensi siswa, sedangkan 

kesalahan yang bersifat insidental tidak disebabkan oleh kompetensi siswa.” 

Adapun menurut Subaidah (dalam Widodo, 2013) mengungkapkan bahwa 

“kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika dapat dibagi menjadi 

tiga jenis, yaitu kesalahan konsep, kesalahan prinsip dan kesalahan operasi.”  

Menurut hasil penelitian Putri (2016) menyimpulkan bahwa analisis 

kesalahan siswa kelas X SMA dalam menyelesaikan masalah nyata materi 

trigonometri, yaitu : 

Kesalahan dalam penggunaan data, seperti menambah data, mengabaikan 

data, menuliskan informasi yang tidak sesuai, dan menggunakan 

persyaratan yang tidak sesuai dengan informasi sebanyak 38,33%. 

Kesalahan dalam menggunakan teorema atau definisi, seperti menerapkan 

teorema pada kondisi yang tidak sesuai dengan kesalahan dalam mengutip 

teorema atau definisi, terjadi sebanyak 31,67%. Kesalahan dalam 

perhitungan sebanyak 23,33%. Kesalahan penyelesaian yang tidak 

diperiksa kembali terjadi sebanyak 5%. Dan kesalahan dalam penafsiran 

bahasa, yaitu kesalahan menafsirkan grafik sebagai istilah matematika atau 

sebaliknya, terjadi sebanyak 1,67%. 
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Dari hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa siswa mengalami 

kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika trigonometri paling banyak 

terletak pada saat kesalahan dalam penggunaan data. Selaras dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Andriani, dkk. (2017) bahwa letak kesalahan 

yang paling banyak dilakukan oleh siswa kelas X TKJ SMKN 1 Gempol 

dalam menyelesaikan soal trigonometri yaitu terletak pada kesalahan konsep 

seperti: (1) tidak mampu menyatakan ulang konsep, (2) tidak mampu 

mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, (3) tidak mampu 

memaparkan konsep secara berurutan, (4) tidak mampu menyajikan konsep 

dalam berbagai representasi matematis, dan (5) tidak mampu 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

Mengenai kondisi pembelajaran yang terjadi saat ini berdasarkan 

informasi salah seorang guru matematika di SMK Negeri 3 Sukabumi, bahwa 

masih banyak siswa yang mengeluh karena kesulitan khususnya pada materi 

trigonometri, sehingga siswa seringkali melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika pada materi trigonometri. Contohnya siswa 

melakukan kesalahan prosedur atau kesalahan dalam memahami soal seperti, 

tidak menuliskan apa yang diketahui, dan apa yang ditanyakan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada saat siswa diberikan tugas untuk menyelesaikan soal 

trigonometri pada gambar 1.1 berikut: 
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Grafik 1.1 Kesalahan Siswa 
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Gambar 1.1 Contoh Hasil Kesalahan yang Dilakukan Siswa 

Berdasarkan hasil jawaban dari salah satu siswa tersebut, siswa masih 

ada saja yang melakukan kesalahan pemahaman karena siswa tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal tersebut, 

dan kesalahan kesimpulan karena siswa tidak melakukan pengecekan pada 

hasil akhir jawaban . Hal ini menunjukkan bahwa siswa SMK Negeri 3 Kota 

Sukabumi masih mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika 

trigonometri karena disebabkan oleh beberapa faktor.  Kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal trigonometri tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi 

harus diidentifikasi untuk diketahui faktor-faktor penyebabnya. “terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi belajar dalam proses pembelajaran yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam 

diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor 

yang ada di luar individu.” (Sugihartono dalam Fajar 2015: 5).  Apabila jenis 

dan faktor penyebab kesalahan yang terjadi pada siswa telah diketahui maka 

akan mudah mencarikan solusi untuk meminimalisis terjadinya kesalahan 

yang serupa.  

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa yaitu dengan menggunakan metode analisis 

kesalahan berdasarkan teori Newman. Penelitian yang berkaitan dengan 
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penerapan metode analisis kesalahan Newman pada pembelajaran matematika 

telah banyak dilakukan. Menurut White (2005: 16) menyatakan bahwa, “to 

find out why the pupils make mistakes on written mathematical task? 

“Newman error analysis procedure” provides one useful method for solving 

the error identification and analysis dilemma”. Artinya untuk mengetahui 

mengapa siswa melakukan kesalahan pada tugas tertulis, prosedur analisis 

kesalahan Newman memberikan solusi untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis kesalahan. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis akan 

mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan oleh siswa dengan berdasarkan 

teori analisis kesalahan Newman. Prosedur Newman memudahkan dalam 

menganalisis kesalahan karena terdiri dari beberapa jenis kesalahan, jenis-

jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada saat mengerjakan soal 

matematika menurut Newman antara lain yaitu, kesalahan membaca soal, 

kesalahan memahami soal, kesalahan mentransformasi soal, kesalahan 

menerapkan keterampilan, dan kesalahan dalam menyimpulkan jawaban 

(Mulyadi, 2015). Maka perlu dilakukan penelitian tentang kesalahan apa saja 

yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada materi 

trigonometri. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Trigonometri Berdasarkan Teori 

Newman.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang peneliti kemukakan di 

atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

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

menyelesaikan soal trigonometri berdasarkan teori Newman? 

2. Apa saja faktor-faktor penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal trigonometri berdasarkan teori Newman? 

3. Bagaimana alternatif saran untuk mengatasi kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa dalam menyelesaikan soal trigonometri berdasarkan teori 

Newman? 
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C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dibatasi permasalahan seputar kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal trigonometri pada sub bab perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

trigonometri berdasarkan teori Newman. 

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal trigonometri berdasarkan teori Newman. 

3. Mencari alternatif saran untuk mengatasi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal trigonometri berdasarkan teori Newman. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran 

atau penambah informasi bagi perkembangan pendidikan matematika 

mengenai berbagai jenis kesalahan yang dilakukan siswa ketika 

menyelesaikan soal-soal, khususnya pada materi trigonometri. 

2. Manfaat Praktis 

Setelah diketahui jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal trigonometri, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

Untuk mengetahui kesalahan yang sering terjadi sehingga bisa 

memberikan perhatian yang lebih atau memberikan konsep dasar 
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materi sampai siswa paham dengan materi yang dibahas, agar 

siswa tidak melakukan kesalahan yang serupa.  

b. Bagi Siswa 

Agar siswa mengetahui letak kesalahan yang sering terjadi 

sehingga mereka dapat mengerjakan dengan lebih teliti. Selain itu 

siswa bisa mengetahui faktor penyebab kesalahan itu dan berupaya 

untuk memperbaikinya.  

c. Bagi Peneliti 

Bahan untuk pengembangan diri dan pengetahuan mengenai 

berbagai kesalahan yang mungkin dilakukan oleh siswa dalam 

mengerjakan soal trigonometri, agar dapat menjawab permasalahan 

yang ada dan berupaya mencari cara untuk meminimalisir 

terjadinya kesalahan yang sama. Selain itu untuk mengetahui faktor 

penyebab kesalahan itu terjadi. 


