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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Pendidikan ialah suatu usaha sadar yang diberikan kepada anak dengan 

tujuan pendewasaan sehingga anak dapat melaksanakan tugas hidupnya sendiri 

(Faturrahman, et al 2012:1). Lain halnya dengan Ahmad (2011:3), ia 

mendefinisikan pendidikan berupa proses belajar mengajar dari satu masyarakat 

kepada masyarakat lain. Sedangkan menurut J.J. Rousseau, pendidikan adalah 

pemberian bekal yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi nantinya 

bekal tersebut akan berguna ketika telah dewasa (Faturrahman, et al 2012:1). 

Jadi pendidikan sangatlah penting untuk menentukan kelangsungan hidup 

manusia. Hal ini karena pendidikan dapat mengatur maupun mengubah pola 

pikir dan perilaku manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Salah satu bidang kajian pendidikan yang penting untuk dipelajari yaitu 

matematika. Matematika dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan sangat 

berkaitan dengan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Namun 

permasalahan yang ada saat ini, siswa kesulitan menguasai matematika. Hal ini 

terlihat dari rendahnya presentase kelulusan siswa dalam Ujian Nasional (UN), 

dan faktor penyebab ketidaklulusan siswa yaitu kemampuan matematika siswa 

yang relatif rendah (Susanto 2013:185). 

Programme for International Student Assesment (PISA) adalah program 

internasional Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) untuk mengukur kemampuan literasi membaca, sains, dan matematika. 

Hasil studi PISA tahun 2015 menunjukkan kemampuan literasi matematika 

siswa-siswi Indonesia masih tergolong rendah. Indonesia hanya memperoleh 

skor 386 yang menduduki peringkat 63 dari 72 negara yang mengikuti tes dan 

survey PISA (OECD 2015:5). 

Pembelajaran matematika dikatakan berhasil jika tujuan belajar 

matematika tercapai. Tujuan belajar matematika bagi siswa yaitu supaya siswa 
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mampu memecahkan masalah matematika berdasarkan proses berpikir yang 

kritis, logis, maupun rasional (Jamaris 2014:177). Pemecahan masalah adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan penyelesaian dari suatu masalah. 

Namun pada kenyataannya, sering ditemukan kasus bahwa siswa sulit untuk 

melakukan pemecahan masalah matematika. Salah satu penyebab kesulitan 

siswa dalam melakukan pemecahan masalah adalah kurangnya kemampuan 

siswa di dalam berpikir. 

Kemampuan berpikir dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan berpikir 

tingkat rendah (Low Order Thinking Skills atau LOTS) dan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills atau HOTS). Indikator kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (HOTS) menurut Krathwohl meliputi analyze 

(menganalisis), evaluate (mengevaluasi), dan create (mencipta/mengkreasi) 

(Lewy, et al  2009:16). Di Indonesia, kemampuan berpikir tingkat tinggi pada 

bidang matematika masih relatif rendah. Siswa belum memiliki kemampuan 

dalam menyelesaikan soal-soal yang dituntut untuk berpikir tingkat tinggi 

(Wibowo, et al 2016:74-75). 

Rendahnya kemampuan berpikir siswa tidak terlepas dari proses 

pembelajaran yang ada di sekolah. Salah satu penyebabnya yaitu siswa belum 

terbiasa menyelesaikan soal-soal pada tingkat berpikir tinggi atau yang dikenal 

dengan HOTS (Higher Order Thinking Skills). Akibatnya banyak kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Untuk menindaklanjuti 

kesalahan siswa, perlu dilakukan analisis kesalahan. Analisis kesalahan 

dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan siswa dan faktor penyebab 

kesalahan siswa, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. 

Hasil studi PISA (2009) menunjukkan bahwa siswa yang mampu 

menjawab soal dengan benar pada geometri sebesar 47,5%, statistik sebesar 

61,9%, aljabar sebesar 41,4%, dan bilangan sebesar 53,7%. Hal ini 

menunjukkan kesulitan siswa pada soal aljabar, karena dari hasil menunjukkan 

bahwa hanya 41,4% siswa yang dapat menjawab benar. (Aini 2014:159) 

Penelitian Mahmudah (2018) sehubungan dengan hasil penelitiannya yang 

menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika bertipe 
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HOTS menggunakan kategori kesalahan Newman, yaitu kesalahan membaca, 

kesalahan memahami, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, 

dan kesalahan notasi, menunjukkan bahwa kesalahan yang lebih dominan 

dilakukan siswa yaitu kesalahan memahami dan kesalahan transformasi. 

Penelitian oleh Abdullah, et al (2015) yang menganalisis kesalahan siswa dalam 

memecahkan masalah yang melibatkan HOTS pada topik pecahan. Hasilnya 

siswa banyak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal HOTS. 

Kesalahan yang dominan yaitu kesalahan encoding (penulisan) sebesar 27,58%. 

SMP Negeri 1 Teras merupakan salah satu SMP yang berada di kabupaten 

Boyolali. Kurikulum pembelajaran di SMP Negeri 1 Teras sudah menggunakan 

kurikulum 2013. Seperti sekolah lainnya, SMP Negeri 1 Teras berusaha 

meningkatkan prestasi dan kualitas pembelajarannya, khususnya pada mata 

pelajaran matematika. Menurut pengamatan di SMP Negeri 1 Teras, dalam 

pembelajarannya siswa belum terbiasa menyelesaikan soal-soal HOTS yang 

mengharuskan siswa untuk berpikir tingkat tinggi (kritis dan kreatif) dalam 

proses pemecahannya. Padahal kurikulum 2013 menuntut siswa untuk berpikir 

kategori tinggi atau HOTS. Akibatnya banyak kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika tipe HOTS.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin menganalisis kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar tipe Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Teras. Bentuk Aljabar 

merupakan salah satu materi pada mata pelajaran matematika SMP kelas VII 

berdasarkan kurikulum 2013. Peneliti memilih materi bentuk aljabar karena 

berhubungan erat dengan materi selanjutnya pada jenjang yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu, analisis kesalahan perlu dilakukan agar siswa dapat 

meminimalisir kesalahan yang dilakukan sebelumnya sehingga prestasi belajar 

matematika dapat ditingkatkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana jenis-jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal bentuk 

aljabar tipe HOTS pada aspek menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta? 
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2. Berapa besar presentase pada setiap jenis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal bentuk aljabar tipe HOTS pada aspek menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta? 

3. Faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal bentuk aljabar tipe HOTS pada aspek menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal bentuk aljabar tipe HOTS pada aspek menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta. 

2. Mendeskripsikan berapa besar presentase pada setiap jenis kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar tipe HOTS pada aspek 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

3. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar tipe HOTS pada aspek 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan keilmuan 

khususnya pada bidang matematika mengenai analisis kesalahan dalam 

menyelesaikan soal bentuk aljabar tipe HOTS pada siswa SMP. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis-jenis 

kesalahan yang telah dilakukan siswa, sehingga kesalahan yang sama 

tidak akan terjadi lagi. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar tipe HOTS, sehingga 
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dapat dijadikan acuan di dalam pembelajaran agar dapat mengatasi 

kesalahan siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan siswa, 

sehingga faktor-faktor penyebab kesalahan siswa dapat teridentifikasi. 

Dengan ditemukannya faktor-faktor penyebab kesalahan siswa dapat 

digunakan untuk meminimalisir kesalahan siswa sehingga kesalahan 

yang sama tidak akan terulang lagi dan dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi 

peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

 


