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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehidupan manusia tak akan lepas dengan dunia pendidikan. Pendidikan 

itu salah satu aspek untuk mengembangkan diri. Dimana pendidikan tersebut 

memberikan bekal kepada setiap manusia untuk hidup. Dengan adanya 

pendidikan, manusia akan mampu mengikuti kemajuan zaman. 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam kegiatan 

belajar mengajar. Hal tersebut merupakan proses dimana transfer ilmu 

pengetahuan antara guru dan siswa. Banyak sekali pengetahuan yang 

disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah bidang studi 

matematika. 

Banyak orang yang memandang matematika sebagai bidang studi yang 

sulit dipahami. Meskipun demikian, semua orang harus mempelajarinya karena 

merupakan sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Seperti 

halnya bahasa, membaca, dan menulis, terdapat kesalahan dalam belajar 

matematika tanpa disadari. Maka kesalahan tersebut harus diatasi secara tuntas. 

Profil seorang guru atau tenaga kependidikan yang profesional dapat 

memacahkan masalah tersebut. Profesional seorang guru harus memenuhi 
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kualifikasi, kompetensi, dan sertifikat. Hal tersebut harus dimiliki seorang guru 

sesuai dengan UU Guru dan Dosen No.14 tahun 2005 seorang guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, 

dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

  Sumber kesalahan yang dilakukan siswa harus segera mendapatkan  

penyelesaian secara tuntas. Hal ini dapat ditempuh dengan menganalisis akar 

permasalahan yang menjadi faktor penyebab kesalahan siswa. Langkah – 

langkah yang diupayakan untuk menyelesaikan belajar siswa secara terstruktur 

dan sistematis sehingga siswa mampu menyelesaikan belajarnya secara tuntas 

dan meminimalisir kesalahan yang dilakukan. Menurut peneliti terdapat banyak 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal – soal matematika 

khususnya pokok bahasan matriks. 

Matriks merupakan salah satu kompetensi yang diajarkan kepada siswa 

kelas X SMK. Adapun sub kompetensi dari matriks adalah mendeskripsikan 

macam – macam matriks dan menyelesaikan operasi matriks. Matriks terbentuk 

dari bilangan – bilangan yang tersusun sesuai baris dan kolom serta diletakkan 

didalam kurung biasa “( )” atau kurung siku “[ ]”. Operasi pada matriks berbeda 

dengan operasi pada bilangan. Matriks memiliki aturan khusus dalam 

menyelesaikan operasinya. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks 

memiliki aturan yang sama tetapi berbeda dengan perkalian matriks yang 

memiliki aturan yang berbeda. Dalam matriks tidak ada operasi pembagian dari 

dua matriks. 
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Matriks merupakan salah satu materi dalam pelajaran matematika yang 

termasuk sulit. Matriks yang diajarkan utuk kelas X SMK memiliki alokasi 

waktu 12 jam pelajaran. Di dalam materi tersebut opersi dalam matriks berbeda 

dengan operasi dalam bilangan. Oleh sebab itu, matriks termasuk materi yang 

sulit dipahami siswa. Sehingga berakibat banyak terjadinya kesalahan dalam 

menyelesaikan soal – soal matriks. 

Rendahnya prestasi belajar matematika ini juga ditunjukkan antara lain 

dengan rendahnya nilai ulangan harian, ulangan semester, maupun UAN (Ujian 

Akhir Nasional) matematika. Bahkan menurut data dari Trends in Mathematics 

and Science Study (TIMSS) tahun 1999 prestasi belajar matematika Indonesia 

secara umum berada pada peringkat 34 dari 38 negara, tahun 2003 berada pada 

peringkat 35 dari 46 negara, dan tahun 2007 berada pada peringkat 36 dari 49 

negara peserta yang melibatkan lebih dari 200.000 siswa. Rata – rata nilai 

seluruh siswa dari seluruh negara pada tahun 2007 adalah 500 dan standar 

deviasi adalah 100. Penentuan sampel di Indonesia dilakukan berdasarkan tiga 

strata, yaitu jenis sekolah (SMP/ MTs), status sekolah (Negeri/ Swasta), dan 

performance sekolah (Baik/ Sedang/ Kurang). Secara keseluruhan, sebanyak 150 

SMP/ MTs negeri dan swasta dengan kategori baik, sedang, dan kurang. Terpilih 

sebagai sampel sejumlah 5.848, 5.762, dan 5.648 siswa berpartisipasi di setiap 

tahun putaran studi. Dari data empirik tersebut terlihat jelas bahwa kemampuan 

matematika siswa Indonesia secara umum sangatlah rendah. (litbangkemdikbud, 

2011).  
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Dari hasil wawancara pada waktu observasi kepada guru kelas X di SMK 

Prawira Marta Kartasura. Standar ketuntasan nilai raport di SMK Prawira Marta 

Kartasura mata pelajaran matematika yaitu 71. Dari hasil ulangan harian kelas X 

dalam materi matriks siswa yang tuntas dalam materi matriks yaitu 54,55 %. 

Sedangkan siswa yang belum tuntas yaitu 45,45 %. Jumlah dari seluruh siswa 

kelas X ada 92 siswa.    

Supaya meningkatkan hasil belajar siswa, diperlukan metode 

pembelajaran yang tepat dan untuk mengetahuinya diperlukan suatu analisa 

untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan siswa. Agar mengetahui sejauh mana 

kesalahan yang dilakukan siswa serta mengetahui dimana letak kesalahan yang 

dilakukan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, diperlukan 

analisa studi lebih lanjut mengenai kesalahan apa saja yang dibuat siswa. 

 

B. Fokus Penelitian  

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu luas 

jangkauannya, maka penelitian ini terbatas pada aspek analisis tipe – tipe 

kesalahan siswa menyelesaikan soal matriks kelas X SMK Prawira Marta 

Kartasura. Tipe kesalahan yang nantinya akan dijadikan patokan adalah : 

a. Kesalahan komunikasi matematis 

b. Kesalahan menerapkan rumus 

c. Kesalahan menghitung 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Dimana letak kesalahan komunikasi matematis, menerapkan rumus, serta 

saat menghitung yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

matriks? 

2. Berapa besar persentase kesalahan komunikasi matematis, menerapkan 

rumus, serta saat menghitung yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal matriks? 

3. Faktor – faktor apa yang menyebabkan salah dalam komunikasi 

matematis, menerapkan rumus, serta saat menghitung yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal matriks? 

  

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan letak kesalahan komunikasi matematis, menerapkan 

rumus, serta saat menghitung yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal matriks. 

2. Mendeskripsikan besarnya persentase kesalahan komunikasi matematis, 

menerapkan rumus, serta saat menghitung yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal matriks. 
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3. Mendeskripsikan faktor – faktor yang menyebabkan salah dalam 

komunikasi matematis, menerapkan rumus, serta saat menghitung yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matriks. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Sebagai studi ilmiah, studi ini dapat memberi sumbangan konseptual ilmu 

pengetahuan tentang pendidikan matematika dan juga memberi sumbangan 

substansial kepada lembaga pendidikan formal, para guru dan siswa. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi pengembangan ilmu pendidikan matematika khususnya mengenai 

kesalahan – kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal – 

soal matriks. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

pembelajaran pada materi matriks sehingga kesalahan yang sama 

tidak terulang. 

b. Bagi siswa yaitu sebagai dasar untuk memberikan gambaran 

tentang kesalahan dalam menyelesaikan soal matriks guna 

mengatasi kesalahan tersebut. 
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c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

F. Definisi Istilah 

1. Hakikat matematika  

Kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan 

penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap – cakap, membaca, 

menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi matematika. 

Dikemukakan oleh The National Joint Committee for Learning Disabilities 

(NJCLD). 

Menurut Johnson dan Myklebust (1967 : 244), matematika adalah 

bahasa simbol yang berfungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan 

– hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah 

untuk memudahkan berfikir. (Abdurrahman, M, 2012 : 202) 

 

2. Kesulitan belajar matematika 

Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia 

(dyscalculis)(Lerner, 1988:430). Istilah diskalkulia memiliki konotasi medis, 

yang memandang adanya keterkaitan dengan gangguan system sarat pusat. 
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Kesulitan belajar matematika yang berat disebut akalkulia (acalculia) (Kirk, 

1962:10). 

 

3. Analisis kesalahan 

Menganalisa kesalahan yang dilakukan siswa berupa kesalahan yang 

terdapat dalam tugas – tugas atau soal – soal matematika dimana siswa 

sering melakukan kesalahan dalam simbol, perhitungan, serta proses yang 

keliru. 

 

4. Matriks 

Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan 

kolom dalam suatu susunan berbentuk persegipanjang. Susunan bilangan itu 

diletakkan di dalam kurung biasa “( )” atau kurung siku “[ ]“. 

 


