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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan , kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 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. 

 Pendidikan matematika sendiri memiliki peran yang sangat penting 

karena matematika merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam 

berbagai bidang kehidupan. Melalui pembelajaran matematika siswa 

diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, 

sistematis, cermat, efektif, dan efisien dalam memecahkan masalah. 

 Dalam proses belajar mengajar , guru bukan lagi sebagai pusat 

pembelajaran melainkan lebih diarahkan kepada siswa. Siswa dituntut lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar perlu 

dilihat, dievaluasi , dan diperbaiki bahkan ditingkatkan tentang kualitas 

proses dan hasil pembelajaran matematika, sehingga kesalahan dalam 

belajar matematika yang terjadi dan dialami oleh siswa dapat dianalisis dan 

diberikan solusi pemecahannya, dan siswa dapat memperbaiki prestasi 

belajar matematika agar prestasi yang diharapkan dapat tercapai. 

 Rendahnya prestasi belajar siswa disebabkan oleh kesalahan-

kesalahan siswa dalam memahami dan mengerjakan soal-soal yang 

diberikan oleh guru. Tetapi guru jarang menganalisis kesalahan-kesalahan 

siswa dalam mengerjakan soal, dan guru belum dapat melakukannya secara 

mendetail mengingat banyaknya siswa dalam kelas yang dipegang. 
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 Analisis kesalahan secara mendetail dibutuhkan agar kesalahan-

kesalahan siswa dan faktor penyebabnya dapat diketahui lebih jauh untuk 

membantu mengatasi permasalahan tersebut. Rendahnya pemahaman dan 

penugasan siswa dalam konsep matematika menunjukkan salah satu faktor 

timbulnya kesalahan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan 

matematika. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

(Rahardjo Astuti 2011:14) kesalahan yang dialami siswa dalam 

mengerjakan soal cerita secara mekanik meliputi kesalahan memahami soal, 

kesalahan membuat model matematika , dan kesalahan menginterpretasikan 

jawaban kalimat matematika.  

 Kesalahan yang berkaitan dengan obyek matematika yaitu kesalahan 

memahami konsep dan kesalahan dalam menghitung menjadikan siswa 

kesulitan dalam belajar matematika khususnya pada materi aljabar. Untuk 

meminimalisasi kesalahan siswa yang sering dilakukan dalam 

menyelesaikan soal matematika khususnya pada soal Aljabar yaitu dengan 

menganalisis kesalahan siswa SMP kelas VIII dalam menyelesaikan soal 

operasi hitung bentuk aljabar. 

 Salah satu cara mendeskripsikan dan menganalisis kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dengan menggunakan taksonomi SOLO. Taksonomi 

SOLO (Structured of Learning Observed) dikembangkan oleh Bigg dan 

Collis pada tahun 1982  yang mengelompokkan respon dari 5 level berbeda 

meliputi prastructural, unistructural, multistructural, relational, dan 

extended abstract.  

 Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengidentifikasi  

kesalahan-kesalahan  yang dilakukan  siswa, khususnya siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Teras Boyolali dalam hal menyelesaikan berbagai bentuk 

permasalahan  matematika yang berkaitan dengan materi operasi hitung 

bentuk Aljabar yang ditinjau dari taksonomi SOLO. Dengan demikian, 

kesalahan-kesalahan yang serupa dapat diminimalisir sehingga prestasi 

belajar matematika dapat ditingkatkan. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal aljabar berdasarkan level prestructural pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Teras ? 

2. Bagaimana deskripsi kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal aljabar berdasarkan level unistructural pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Teras ? 

3. Bagaimana deskripsi kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal aljabar berdasarkan level mulistructural pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Teras ? 

4. Bagaimana deskripsi kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal aljabar berdasarkan level relational pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Teras ? 

5. Bagaimana deskripsi kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal aljabar berdasarkan level extended abstract pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Teras ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dilakukan mempunyai    

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal aljabar berdasarkan level prestructural pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Teras. 

2. Untuk mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal aljabar berdasarkan level unistructural pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Teras. 

3. Untuk mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal aljabar berdasarkan level multistructural pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Teras. 
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4. Untuk mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal aljabar berdasarkan level relational pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Teras. 

5. Untuk mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal aljabar berdasarkan level extended abstract pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Teras. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

  Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada bidang pendidikan matematika, utamanya pada 

pembelajaran soal geometri dan pengukuran.  

  Secara khusus, studi ini memberikan sumbangan penekanan 

pentingnya peran matematika dalam kehidupan sehari-hari pada siswa. 

Sehinggga tidak hanya sekedar hafalan konsep saja, akan tetapi juga 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan 

matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa agar lebih meningkatkan kemampuan berhitung dan 

keterampilannya dalam mengerjakan soal matematika 

b. Bagi guru untuk meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar 

mengajar di kelas 

c. Bagi sekolah yaitu untuk mengevaluasi tingkat keefektifan dalam 

pembelajaran di kelas 

d. Bagi peneliti selanjutnya sebagai informasi dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian dengan obyek permasalahan yang 

sejenis. 

 

  


